calvino, o
Acusativo

COMO UTILIZAR ESTE
EBOOK?
Este ebook foi elaborado com base no livro - A história dos

Reformadores para Crianças: João Calvino. Nós sugerimos que

você adquira o livro, leia com as crianças e ao final da leitura realize
as atividades.

Contudo, se você não adquirir o material, nós contamos partes da
história no início de cada atividade. Então você pode ensinar fatos
para as crianças ao realizar as atividades!
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QUEM FOI JOÃO
CALVINO?
Um menino rico, filho de um pai muito devoto ao Senhor, por isso
dedicou Calvino para ser sacerdote. Calvino era um bom aprendiz e
se dedicou a igreja e ao trabalho de Deus.

Num dado momento de sua vida, seu pai achou que ele deveria

deixar o sacerdócio e deveria estudar Direito. Como ele era um
jovem muito obediente passou a estudar Direito, mas continuou
pregando. Ele quase não dormia, nem descansava.

Ele mudou o mundo pregando a verdade e exortando as pessoas ao
redor, confrontando seu pecado com a Palavra de Deus. Mas ele
não apenas confrontava as pessoas, ele também confrontava seu
próprio pecado.

Ele escreveu as Institutas e muitos livros que embasam nossa fé até

os dias de hoje. Calvino é sem dúvida um exemplo de fé, de honra
aos pais e de amor ao Senhor e Sua Palavra.

Calvino é um grande Reformador e por meio de seu trabalho e sua
dedicação hoje nós fomos muito abençoados!
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Vamos colorir
O pai de Calvino acreditava que apenas a igreja poderia salvar a sua
alma da perdição eterna.
Explique para a criança que encontramos salvação apenas em Jesus
Cristo.
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vamos colar
Para reforçar que apenas mediante o sacrifício de Jesus por nós na
cruz temos a salvação, faça bolinhas de papel crepom e cole as
bolinhas na cruz.
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Bíblia
A Palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Ela sempre dissipa as
trevas da nossa mente, do nosso coração! Nós precisamos da Palavra
para conhecer a vontade de Deus e vivermos o que Ele espera de nós.

Pinte os elementos e ligue a lâmpada à Palavra!
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a grande decisão
O pai de Calvino conversou com o filho e achou melhor que ele
fosse advogado ao invés de pregador, pois o salário era melhor e
ele enfrentaria menos problemas. Calvino por ser um filho muito
obediente começou a estudar Direito, mas seguiu estudando a
Bíblia também.

Vamos separar os itens dentro dos baldes.

advogado

pregador
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a grande decisão
O pai de Calvino conversou com o filho e achou melhor que ele
fosse advogado ao invés de pregador, pois o salário era melhor e
ele enfrentaria menos problemas. Calvino por ser um filho muito
obediente começou a estudar Direito, mas seguiu estudando a
Bíblia também.

Vamos ligar os itens correspondentes.
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O cuidado com a família
O pai de Calvino ficou muito doente. Calvino deixou todas as
atividades que desempenhava para cuidar de seu pai.

Faça 4 desenhos que mostrem como podemos cuidar de nossa
família.
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O cuidado com a família
Com as crianças pequenas: Ensine a elas que fazerem coisas
juntos, guardarem seus brinquedos, obedecerem os pais e terem
tempo com os avós são formas de cuidar da família. Incentive-os
a ligar para os avós, quem sabe guardar brinquedos espalhados
pela casa, ou leiam algo juntos!
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O cesto e o muro
Após a morte de seu pai, Calvino retornou para Paris onde passou a
pregar juntamente com o amigo Cop. Uma vez Calvino escreveu um
sermão sobre fé e Cop o pregou, por isso os sacerdotes quiseram
matá-los e eles tiveram que fugir de Paris, sendo tirados dentro de um
cesto pelo muro da cidade, da mesma forma que aconteceu com o
apóstolo Paulo.

Vamos construir um muro com blocos de montar e vamos tirar Calvino
da cidade em segurança.

Caso queiram incrementar a atividade:
1.Peça para a criança construir algumas casas e um muro que as
cerque. Explique que antes de Calvino chegar a cidade era pequena.
2. Peça para a criança construir mais casas dentro dos muros e conte
que após a chegada de Calvino muitas pessoas se mudaram e a
cidade cresceu muito.
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O cesto e o muro
Após a morte de seu pai, Calvino retornou para Paris onde passou a
pregar juntamente com o amigo Cop. Uma vez Calvino escreveu um
sermão sobre fé e Cop o pregou, por isso os sacerdotes quiseram
matá-los e eles tiveram que fugir de Paris, sendo tirados dentro de um
cesto pelo muro da cidade, da mesma forma que aconteceu com o
apóstolo Paulo.

Vamos ajudar Calvino a encontrar o cesto!
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provisão de deus
Calvino não amava o dinheiro e mesmo ganhando pouco pelos
trabalhos que realizava, ele dava quase tudo que tinha para os pobres.
Ele não era rico das coisas do mundo, mas muito rico das bençãos de
Deus!

1.

3.

5.

Vamos fazer
uma atividade
bem prática!

Caso não
tenha nada
para doar, não
fique triste!

Faça uma carta
ou um desenho
que fale sobre o
amor e o
cuidado de
Deus!

2.

4.

6.

Separe
brinquedos,
roupas e
livros para
doar!

Faça um bolo
ou biscoitos e
embrulhe num
pacote bem
bonito!
Entregue para
seus amigos
que não
conhecem a
Jesus ou para
seus vizinhos!
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cartas de calvino
Calvino estudava muito e foi um homem muito amado e reconhecido
em seu tempo e até os dias de hoje.

Da mesma forma que Calvino

escrevia cartas falando do amor de Deus vamos escrever uma carta
para entregar a um amigo que está triste ou que não conhece a Jesus.
Vamos falar sobre a esperança que temos em Cristo. Para as crianças
pequenas e não saiba escrever, desenhem um coração, uma cruz e
escreva o nome de Jesus na carta!
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livros ditados por calvino
Calvino ficou muito doente e recebia visitas de muitas pessoas que o
amavam muito. Durante este tempo continuou escrevendo seus livros,
ditando-os para um amigo que os escrevia.

Vamos fazer um ditado ilustrado para os maiores.

Fale a palavra para a

criança que deverá procurar a figura e escrever seu nome abaixo dela.
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livros ditados por calvino
Calvino ficou muito doente e recebia visitas de muitas pessoas que o
amavam muito. Durante este tempo continuou escrevendo seus livros,
ditando-os para um amigo que os escrevia.

Para as crianças menores, faça o ditado e peça que elas desenhem em
papel, na lousa mágica, construam o objeto com blocos de montar ou
que o façam em massinha!

15

Calvino e o descanso
Calvino era um homem muito dedicado ao Senhor e sua obra. Contudo,
ele trabalhava e estudava muitas horas sem descansar. Por isso, ele
ficou muito doente! Nós como cristãos precisamos lembrar que o nosso
Deus trabalhou 6 dias, mas no sétimo dia ele descansou. Isso quer dizer
que precisamos ser produtivos? Sim! Mas precisamos aprender a
descansar pra que nosso corpo renove as forças para que possamos
trabalhar novamente. Deus nos criou para o trabalho e para o descanso!

1:45

Para aprendermos a
descansar, vamos ouvir uma
música lenta! Então pegue
seu travesseiro, deite no
chão, feche os olhos e não
levante até a música acabar!
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Descanse ao som de

Tchaikovsky
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Vamos ver as cidades por
onde calvino passou
Vamos abrir o Google Maps e pesquisar no mapa todas as cidades por
onde Calvino passou. Cada vez que você encontrar uma cidade marque
com um x no nosso GPS abaixo!

Noyon

Início

Paris

Orleans

Genebra

Fim
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vamos observar o quadro
Congregação deixando a igreja reformada em Nuenen - Van Gogh
(1884)
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vamos observar o quadro
Com a ajuda de uma lupa encontre esses pedaços no quadro de Van
Gogh.

Quando encontrar marque com um x dentro do círculo!
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vamos montar o quadro
Imprima a página a seguir, corte a página em quatro partes iguais e dê
para a criança montar! Esta atividade pode ser feita pelos pequenos!
Caso queira usar a ideia com os maiores, corte em pedaços menores!
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Calvino e o francês
Calvino falava francês e nós vamos aprender algumas palavras
importantes neste idioma! Copie no quadrado vazio as palavras.
Caso queira saber a pronuncia correta, digite as palavras no Google
Tradutor! Com os pequenos faça apenas a repetição das palavras!

JÉSUS

BIBLE

CROIX

PASTEUR

ÉGLISE
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CAÇA PALAVRAS
Encontre as palavras
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Fé

Glória

Luz

Escritura

Graça

Deus

Vida

Caminho

Jesus

Bíblia
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FAÇA O TRACEJADO
Aproveite para

memorizar o versículo de Romanos 1..17
com as crianças!

o justo
viverá
pela fé
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FAÇA O TRACEJADO
Caso queira ensinar o versículo em francês para os pequenos! Pesquise
no Google Tradutor como pronunciar o versículo!

Le juste
vivra
par la
foi
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PASSANDO O BASTÃO
Calvino deixou um grande legado por meio de sua pregação,

de suas cartas e seus livros escritos e ditados!

algum

livro

de

Calvino

em

casa,

leia

um

Caso tenha

trecho

para

os

pequenos. Caso não tenha, abra a Bíblia e leia Efésios 2.8-9 e

conte como foi a sua conversão.

Aproveite este momento em família!

Caso já tenha contado aos pequenos sobre sua conversão,

peça

que

elas

perguntem

aos

avós,

tios,

professores

de

escola dominical, pastores ou qualquer cristão maduro com

quem vocês convivem!

Deus nos ajude a passar nossa fé aos pequenos!
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Entre em nosso site e conheça nossos materiais!
criativacao.com
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