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Prefácio 

 
  
 Depois de dois trimestres com assuntos bem profundos, as lições das crianças trazem agora 
histórias bíblicas, bem conhecidas, em tamanho menor que os anteriores e com uma diagramação 
primorosa, com várias páginas de atividades.  
 Nesse formato de lição, o ideal é que as crianças aprendam a história na Escola Sabatina e 
façam as atividades da lição em casa, com o auxílio dos pais, que também devem recapitular a his-
tória com os filhos. No próximo sábado, antes de contar a história do dia, o professor deve fazer 
uma breve recapitulação da história do sábado anterior, fixando, assim, a lição aprendida anterior-
mente. Se desejar, o(a) professor(a) pode fazer a recapitulação usando a atividade de revisão pro-
posta no manual. Nesse caso, ele não a usará no mesmo sábado em que contou a história e sim no 
sábado seguinte. 
 Outra observação importante é quanto ao verso para memorizar. Em cada lição o verso já 
vem com instruções bem simples e criativas para ser memorizado com gestos. No entanto, em al-
guns casos, além do verso apresentado na lição, acrescentamos uma outra opção que se ajusta me-
lhor ao ensino proposto neste manual. O professor tem a liberdade de escolher o verso que deseja 
que seus alunos memorizem. Para evitar confusões, quando quiser usar a sugestão de verso que 
não está na lição, avise as crianças com antecedência e entregue um cartão com o verso que deseja 
que seja memorizado em casa. 
 O incentivo de estudo da lição pode ser vinculado à própria lição. Ao chegar, a criança dei-
xa a lição com uma ajudante que verifica se as atividades foram feitas em casa e dá uma nota ou 
cola um adesivo ou, ainda,  usa um carimbo para mostrar que a lição foi corrigida. Pode-se ofere-
cer um brinde no final do trimestre para quem tiver completado todas as lições durante o trimestre. 
  
 Estamos em um momento muito solene da história desse mundo. Por isso é grande a neces-
sidade de pedirmos a orientação de Deus para que nosso trabalho possa realmente preparar as cri-
anças para a breve volta de Jesus. Que Deus abençoe a cada professor e professora. 
  
 
 

 
 
 
 
   

 
 
                                                         
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/15
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Observações importantes: 
 

1) Este suplemento contém sugestões para en-
sinar  a lição da Escola Sabatina. Elas foram prepa-
radas para facilitar a vida do professor, mas não 
são obrigatórias. Você pode usar suas ideias livre-
mente, desde que monte sua aula com objetivos de 
ensino bem claros e estabeleça estratégias eficien-
tes para alcançá-los. 
 
2) Antes de tudo, leia atentamente a lição do 
aluno. Depois, sublinhe os fatos mais importantes 
(aqueles que não podem faltar na história).  
 
3) Selecione os ensinamentos que você consi-
dera mais importantes para seus alunos. 
 
4) Decida quais pontos vai mencionar e quais 
vai omitir. 
 
5) Leia o suplemento do professor e adapte as 
sugestões às necessidades espirituais de seus alu-
nos e às possibilidades de sua sala de aula (leve em 
conta o espaço, a quantidade de ajudantes, o preço 
do material sugerido, a quantidade de crianças, a 
faixa etária, etc.). 
 
6) Use as sugestões como um direcionamento. 
Se necessário, mude o material sugerido, acrescen-
te detalhes, seja mais sofisticado, ou simplifique o 
que está complicado, improvise, invente. No entan-
to, cuide para não perder de vista o objetivo da li-
ção. 
 
7) Faça uma lista com todo o material que vai 
precisar, onde conseguir tudo, quem pode ajudar, 
quanto deve preparar de cada item. 
 
8) Alguns materiais são mais caros, mas serão 
usados por muito tempo. Vale a pena investir em 
coisas como: roupas das tempos bíblicos, cintos de 
pano,  tecidos para fazer mantos, capas, lenços pa-
ra cobrir a cabeça das crianças; flanelógrafo etc.  
 
9) Outros recursos podem ser emprestados e 
improvisados: animais de brinquedo, bonecos de 
plástico, utensílios de cozinha, miniaturas, etc. 
 
10) Treine com antecedência várias vezes. 
Isso evitará imprevistos que anularão sua aula. 
 
11) Acompanhe todos os passos acima com 
oração e esforço e você terá a companhia dos an-
jos, a providência e direção de Deus e a alegria de 
seus alunos.  
 
Que as bênçãos do Senhor estejam com você! 

O Programa da ESIR 
 

O programa da ESIR, Escola Sabatina Infantil 
Reformista, foi elaborado visando atender melhor 
às necessidades de aprendizado das crianças. As-
sim como a Escola Sabatina dos adultos tem um 
programa definido, a ESIR precisa seguir uma roti-
na de trabalho organizada e previsível.  

O programa deve iniciar-se pontualmente às 9h 
da manhã, exigindo da equipe de trabalho que este-
ja a postos pelo menos 15 minutos antes disso. 
Com esse horário, a Escola Sabatina dos adultos 
ganhará o tempo do hino cantado para a saída das 
crianças e estas ganharão cerca de 10 minutos. É 
importante começar a ESIR mesmo que haja pou-
cas crianças. Logo todos vão acostumar-se a che-
gar a tempo (ver “Incentivo de Presença, pág. 9).  

 
O programa está dividido nas seguintes partes: 
 

9h – ABERTURA (até 5 minutos) 
Boas-vindas: Dar calorosas boas-vindas a to-

dos. Se forem poucas crianças, pode-se apertar a 
mão de cada uma (nas classes com crianças peque-
nas, pode-se dar um abraço em cada uma). Ser ale-
gre e sorridente. 

Cânticos: Cantar  um ou dois cor inhos sobre o 
Sábado e/ou a igreja. Também cantar um corinho 
relacionado ao tema (classes com alunos maiores 
devem cantar apenas um corinho). 

Oração: Em uma oração cur ta, pedir  a Deus 
que abençoe a Escola e o estudo da lição. Pode-se 
pedir que um aluno faça a oração, mas combine 
isso com antecedência. 

 
9h5min – MOMENTOS ESPECIAIS (até 5 mi-
nutos) 

Apresentação das visitas: Se houver  alguma 
criança visitando a ESIR, deve ser apresentada. 
Chamá-la à frente, dizer seu nome, onde mora e 
quem a trouxe ali. Dizer que todos estão felizes 
com sua presença. Pedir que volte outra vez e en-
tregar-lhe um cartãozinho ou lembrancinha. 

Aniversariantes: Se houver  aniversar iante, 
chamá-lo à frente e fazer uma pequena oração de 
agradecimento a Deus por ter dado mais um ano de 
vida àquela criança. Se quiser, cante um corinho de 
aniversário (ver CD de cânticos infantis). Dar 
oportunidade para uma oferta especial de gratidão. 
Se possível, entregar uma lembrancinha. 

 
9h10min – MISSÕES (até 5 minutos) 

Apontamentos Missionários: Feitos no verso 
do cartão de chamada, de forma rápida mas, ao 
mesmo tempo, incentivando o trabalho.  Não é pre-
ciso fazê-lo nas salas do Maternal. Para Pequeno 
Pesquisador, vale à pena fazer um quadro estatísti-
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 co do trabalho missionário da classe para que as 
crianças visualizem o que estão fazendo por Cristo. 

Recolhimento da oferta: cantar  um cor inho 
enquanto é recolhida a oferta. Não esquecer de 
agradecer e explicar que aquela oferta será usada 
para outras crianças conhecerem a Jesus. 

 
9h15min – MEMORIZANDO O VERSO (até 10 
minutos) 

Esta atividade pode ser realizada também depois 
do estudo da lição, dependendo da abordagem e da 
preferência do professor. Mas é preciso ter tudo 
preparado com antecedência. 

 
9h25min – CONQUISTANDO A   ATENÇÃO 
(até 10 minutos) 

Esta parte do programa chama a atenção das cri-
anças para o assunto da lição, desenvolvendo nelas 
o desejo de aprender. É muito importante que seja 
executada cuidadosamente. É a chave que abre o 
coração da criança para o ensino. Nem sempre du-
rará dez minutos, mas é bom preparar tudo para 
que não exceda nunca esse prazo. 

 
9h35min – ESTUDO DA LIÇÃO (até 25 minu-
tos, incluindo Apresentando a Lição, Revisando, 
Aplicando e Contando aos Outros) 

A. Apresentando a lição: Embora o texto 
possa parecer longo, a história em si não leva mui-
to tempo para ser contada. Mas preste bastante 
atenção para não se estender muito. Na maior parte 
das lições há uma forma interessante de contar a 
história. Procure segui-la ao máximo. Um equipa-
mento indispensável na sua escola é uma caixa de 
papelão para guardar o material visual usado para 
contar a história. Decore-a como achar melhor e 
use-a por todo o trimestre.   

B. Revisando: Quanto mais repetirmos um 
ensino, mais ele se fixará. Por isso a importância 
desse momento. Ele pode ser feito logo depois de 
terminar a história, para medir a atenção das crian-
ças. Ou na semana seguinte, para relembrar a lição 
anterior e introduzir a atual. Em alguns trimestres, 
o manual já traz sugestões de perguntas. Quando 
não houver essas sugestões, elabore questões que 
expressem o principal ensino. Em geral as crianças 
gostam muito dessa parte porque dá oportunidade 
de participação e quase sempre é um desafio. No 
entanto, é a única parte do programa que pode ser 
deixada ou ser bastante resumida, caso não haja 
tempo suficiente. Para este trimestre utilizaremos a 
atividade de revisão antes da lição, relembrando a 
lição da semana anterior. 

C. Aplicando: Este momento é muito im-
portante, pois levará a criança a perceber que a his-
tória tem a ver com sua vida. Sem essa parte a his-
tória pode ser apenas interessante, mas não mudará 
a vida da criança. Portanto, capriche na aplicação e 

não deixe que qualquer coisa impeça a realização 
da mesma. 

D. Contando aos outros: Toda verdade deve 
ser compartilhada. Este momento é um incentivo 
para que as crianças se sintam à vontade para teste-
munhar. Geralmente pode-se proporciona oportu-
nidade às crianças de fazerem algum trabalho ma-
nual. Elas vão gostar muito. Mas, se perceber que 
não há tempo suficiente, entregue a atividade, ex-
plique-a e deixe que a criança prepare em casa. 
 
10h - ENCERRAMENTO (até 5 minutos): Deve 
ser rápido. Um cântico e uma oração. 
 
10h5min – ENSAIO PARA A PRÓXIMA 
APRESENTAÇÃO NA IGREJA (até 10 minu-
tos): 

Este período foi colocado no final para evitar 
que a lição fique prejudicada pela necessidade de 
ensaios. Ensaiando uma semana antes também po-
dem ser evitados improvisos e atrasos.  

 
10h15min – As crianças estão liberadas para ir ao 
banheiro, beber água e assistir ao culto. 

OBS.: Todo o programa deve ser executado de 
tal forma que, no momento do início do culto, as 
crianças estejam dentro da igreja, prontas para as-
sistirem ao segundo serviço. Jamais permaneça 
com elas na ESIR durante o culto divino, salvo em 
alguma conferência ou reunião especial, em que 
haja um culto separado para crianças.  

 
 
E A APRESENTAÇÃO NA IGREJA? 
 
Em igrejas grandes, onde há muitas salas, deve 

haver uma escala de apresentações entre as salas. 
Dessa forma, a classe que não apresentar estará 
livre durante o tempo da apresentação. Nas igrejas 
pequenas, a apresentação será todos os sábados e 
por isso o programa está previsto para terminar às 
10h25min.  

 
Importante: Como a apresentação depende 

da Escola Sabatina dos adultos, o seu horário exato 
não está determinado no programa. Poucos minu-
tos antes, alguém deve avisar o professor de que o 
momento da apresentação está se aproximando. As 
crianças deixam a atividade que estiverem fazendo, 
saem para a apresentação e, ao retornarem, conclu-
em o trabalho. 
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Programa da ESIR 
 
 

Este é um esquema básico do programa que deve ser ajustado à realidade de cada igreja. A 
sequência das atividades pode ser alterada sem problemas.  

 Se for necessário resumir o programa, pode-se omitir a atividade de revisão e também en-
tregar pronta a atividade de Contando aos Outros (ou deixar que as crianças levem para fazer em 
casa, com os pais). As atividades de memorização do verso, de estudo da lição e de aplicação não 
devem ser suprimidas, pois são a principal razão da existência da ESIR. 

PROGRAMA DA ESCOLA SABATINA Classe: ______________________

Data ___/___/___
Título da lição:

____________________________________________________________

Parte do

programa
Minutos Atividades Cântico Encarregado

Recursos

necessários

Período de

espera
Até 15 min. antes do

início do programa

Abertura Até 5

- Cânticos

- Boas-vindas

- Oração

Atenções

especiais
Até 5

- Apresentação das

visitas

- Aniversariantes da

semana

Missões Até 5
- História missionária

- Recolhimento da

oferta

Versículo Até 10
atividades criativas

para repetir o verso

Atividade

Preparatória
Até 5

Lição Até 25
- história da lição

-atividades de revisão

-aplicação

Apresentação na

igreja (se houver)
Até 10

Encerramento Até 5
- cânticos

- oração

Ensaios e/ou

trabalhos manuais
Até 15

Total 1 hora e 25 min. Quando não houver  ensaios a duração será menor

Obs.:

DICAS: 
Tire cópias suficientes para o trimestre.  
Amplie ou reduza, se for necessário. 
A ordem da programação pode ser ajustada de acordo com a necessidade. 
O cartão de presença deve ser preenchido, em silêncio, por um ajudante. 
Após o encerramento da Escola Sabatina comece a preencher o programa da próxima semana. 
Mantenha o programa preenchido em local bem visível durante a Escola Sabatina. 
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O verdadeiro sucesso da ESIR 
 
Uma aula da ESIR pode ser considerada de sucesso 

se os objetivos propostos pela lição tenham sido alcan-
çados, através dos métodos e recursos propostos pelo 
manual ou preparados pelo professor. No entanto, a 
ESIR só pode ser considerada realmente um sucesso se 
estiver alcançando seus dois objetivos: evangelizar as 
crianças e torna-las missionárias para o Mestre.  

Embora esses resultados, em muitos casos, levem 
algum tempo para serem percebidos isso não é razão 
para desânimo. Na verdade, o importante é que 
tenhamos certeza de havermos plantado a semente da 
verdade da melhor forma possível. E o professor deve 
regar essas sementes com fervorosas orações, suplican-
do ao Espírito Santo que atue no coração das crianças, 
pois Ele é quem pode operar o novo nascimento nelas. 
Para isso, o professor deve ter uma lista com o nome de 
seus alunos e orar por eles individualmente, a cada dia. 
Não há dúvida de que o Senhor ouvirá essas orações. 

Mas, apesar de as orações e o preparo da aula serem 
muito importantes, há outro fator decisivo para o suces-
so da ESIR: o exemplo do professor, o qual tornará suas 
palavras poderosas e influentes, ou... Colocará tudo a 
perder. E, com certeza, não é isto que se deseja. 

As lições falam profundamente ao coração e são 
muito solenes. Merecem cuidadoso preparo. Mas se o 
aluno não perceber no professor a prática das lições 
aprendidas, terá uma visão deturpada da verdade e 
poderá rejeitá-la mais tarde. Então, seja muito cuidado-
so e não dê mau exemplo ao seu aluno. Seja uma 
testemunha fiel da verdade que está ensinando. Não 
permita que fora da sala seus atos e palavras, seu vestu-
ário e costumes contradigam o que ensinou na sala.  
Não faça uma criança tropeçar no seu mau testemunho 
pois a Palavra de Deus diz que é melhor pendurar uma 
pedra de moinho ao pescoço e jogar-se no mar do que 
escandalizar ou fazer tropeçar um único dos pequeni-
nos. (Mateus 18:6).  

Portanto, professor, se você ainda não teve uma ex-
periência real de salvação, busque ao Senhor com todo 
o seu coração. Ele enviará a você o Espírito Santo, que 
o convencerá de seus pecados e o levará ao arrependi-
mento e conversão. Ele mudará todo o seu ser e, então, 
seu testemunho será verdadeiro, suas aulas realmente 
poderosas. E quando você olhar para seus alunos con-
vertidos e missionários você terá a maior de todas as 
satisfações: a alegria de ter colaborado para a salvação 
de almas, muitas das quais virão por intermédio das 
crianças a quem você evangelizou e ensinou a serem 
missionárias. E, nesse esforço, além de ter uma ESIR 
de sucesso, você terá a sua salvação também. Que o 
Senhor conduza seus passos e o use grandemente para a 
evangelização e discipulado das crianças. 

O êxito na execução das tarefas 
 
Como tudo que é importante, a realização de uma 

ESIR de êxito exigirá muito trabalho, dedicação e es-
forço. Mas, com planejamento e organização, muitas 
coisas podem se tornar mais fáceis. A seguir, apresenta-
mos algumas sugestões para facilitar o trabalho. 

Equipe de trabalho: Uma ESIR ideal deve ter 
uma equipe dividindo as responsabilidades de maneira 
a não sobrecarregar ninguém. Cada um vai se revezan-
do nas tarefas dentro da sala e na hora de preparar o 
material também. Mas é preciso que haja um líder para 
dividir as tarefas e cuidar para não haver atrasos na exe-
cução do programa. Cada um deve estar a postos e 
pronto para entrar em ação tão logo chegue seu momen-
to de atuar, sem intervalos, para evitar a indisciplina 
pela perda de interesse das crianças.    

Uma ESIR com poucas crianças pode ser dirigida por 
apenas um adulto. Nas igrejas maiores, com mais de 
uma sala, é necessário o trabalho de um coordenador 
que irá organizar o evangelismo infantil da igreja, visi-
tar as salas para acompanhar o trabalho, revisar os car-
tões de chamada, fornecer recursos materiais para o 
trabalho, motivar os professores, planejar atividades e 
organizar e prover meios para a aquisição e conserva-
ção do material e equipamento. 

Uma sugestão para que o preparo do material seja 
facilitado é tirar de uma vez só todas as cópias necessá-
rias para o mês. Para o trabalho de recortar e montar 
tudo, convide um grupo de adolescentes ou de senhoras 
para um mutirão. Em pouco tempo é realizada a ativi-
dade que uma pessoa só levaria dias. Depois, guarde 
cada atividade dentro de um envelope, identificando a 
lição para a qual será utilizada. Na hora de usar já estará 
tudo pronto e arrumado. 

 
 

Preparando-se para o Êxito 
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Estrutura das Salas  

A ESIR ideal tem uma sala para cada faixa etária, 
mesmo que haja apenas uma criança em alguma delas. 
Afinal, Jesus muitas vezes ensinou para uma só pessoa. 
No entanto, dez crianças é a quantidade máxima que 
deve estar aos cuidados de apenas uma pessoa. 

Para a classe do Maternal, temos a lição, que pode 
ser comprada na ASPA (0--11.2651.2044), e o manual 
que deve ser solicitado no Departamento Infantil 
(Unisulkids), pelo telefone 0--11.3412.3140 ou pelo 
email unisulkids@hotmail.com. Quando a criança com-
pleta 4 anos, deve ser encaminhada para a próxima 
classe: Tesouros Infantis. 

A lição “Tesouros Infantis” foi preparada pela Edito-
ra Missionária para atender crianças de 4 a 8 anos. Se 
alguma criança mais velha preferir assistir nessa classe, 
não há problema, desde que ela acompanhe os trabalhos 
da mesma forma que os pequenos. Na verdade, o ideal 
nessa classe é que se trabalhe separadamente com as 
crianças alfabetizadas e não alfabetizadas. Como para a 
maioria das igrejas essa divisão ainda não é uma reali-
dade possível, a divisão recomendada pela lição é a so-
lução mais adequada.  

Ao completar 9 anos, a criança deve ser promovida 
para a classe Pequeno Pesquisador. 

 
Materiais e equipamentos que devem 

estar disponíveis 
 
Além dos materiais específicos para cada aula, al-

guns materiais devem estar sempre à disposição: 
Caixas de papelão de diversos tamanhos. 
Lápis, canetas, canetinhas hidrocor, giz de cera e lá-

pis de cor. 
Cola, cola colorida, palitos de churrasco, de sorvete e 

de dentes. 
Flanelógrafo, lousa, cartaz de pregas. 
Fitas: crepe, adesiva e dupla face. 
Lenços ou tiras de pano. 
Barbante. 
Presentes simples para as visitas e aniversariantes. 
Diversos tipos de papel, catálogos e revistas velhas. 
Tesouras. 
Extensão elétrica. 
Aparelho de CD.  

Como conseguir os materiais 
 
Um dos maiores obstáculos à execução das ideias 

apresentadas é a falta de verba. Para superar isso, for-
necemos a seguir algumas dicas para conseguir o mate-
rial necessário: 

1. Pegue a lista de todo o material necessário e faça 
um orçamento em várias lojas. Geralmente, em grande 
quantidade o material sai mais barato. Depois de previs-
tos os gastos, divida-os entre as crianças: envie um en-
velope com o valor escrito na frente, junto com uma 
cartinha dizendo aos pais que, para oferecer o melhor a 
seus filhos no próximo trimestre, será necessário contri-
buírem com aquele valor. Se os pais perceberem que 
seus filhos estão sendo bem atendidos, com certeza 
contribuirão. 
    2. Para as crianças carentes, procure irmãos que as 
“adotem”, fornecendo a contribuição que os pais não 
puderem dar. 

3. Também é possível fazer um “chá” de materiais. 
Convide as irmãs e jovens para escolherem quais itens 
da lista podem doar e marque um dia para que sejam 
entregues. Faça com que as crianças demonstrem grati-
dão às doadoras. 

4. Apresente à comissão da Igreja o orçamento para 
os materiais e também as necessidades físicas da sala 
(móveis, pintura, cortinas, etc.). Peça à comissão que 
faça planos a curto, médio e longo prazo para que as 
salas das crianças atinjam o ideal. Peça também para 
que o Departamento Infantil da Igreja tenha uma parte 
no orçamento da Igreja.  

5. Peça às crianças para recoltarem o material que 
falta entre os vizinhos e amigos. Entregue um cartão de 
agradecimento para que elas deem a cada contribuinte. 

6. Use sucata. Utilize o papelão de caixas e embala-
gens. É possível preparar a cola em casa, cozinhando 
polvilho e fazendo um mingau não muito ralo. Retalhos 
podem ser conseguidos com costureiras ou em confec-
ções. Sobras de tinta, papel de embrulho, caixas de sa-
pato, palitos usados - use a criatividade e substitua os 
materiais pedidos por aquilo que estiver ao seu alcance.   

Obs.1: A ofer ta recolhida durante a Escola Saba-
tina é destinada à obra missionária da Associação e, 
uma vez ao mês, para um projeto missionário mundial. 
Não deve ser usada para custear as despesas locais. 
Além disso, essa oferta e todas as contribuições devem 
ser registradas no caixa da igreja. No caso das doações 
para o departamento, o tesoureiro deve registrá-las e 
separá-las para custear as despesas com crianças. Todas 
as saídas devem ser comprovadas mediante nota fiscal 
ou recibo. 

Obs.2: Além do uniforme ESIR, as igrejas têm a 
responsabilidade de fornecer o Auxiliar dos Professores 
juntamente com a lição, para que o professor prepare a 
aula. No entanto, ao final do trimestre, o professor tem 
também a responsabilidade de devolver esse material à 
igreja, e que deverá ser guardado na biblioteca para 
consulta posterior, junto com a lição. O uniforme deve-
rá ser passado para a próxima professora. 
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 Esse trimestre falará basicamente de Jacó e 
seus filhos. Como incentivo de presença usaremos, en-
tão, essa célebre família bíblica. A cada sábado, os alu-
nos ganharão um personagem. O alvo é conseguir todos 
os personagens.  Os visuais do incentivo podem ser fei-
tos de várias formas. Os professores e professoras têm  
liberdade de escolher uma das sugestões abaixo, ou de 
criar alguma outra, como desejar. 
 Mural 1: Pode-se fazer um mural de cartolina 
ou papel pardo, como na figura abaixo. Primeiro, tire 

uma cópia da página 10 para cada criança. Depois, para 
facilitar o trabalho de recortar, você pode pedir ajuda às 
adolescentes da igreja ou outras irmãs. Pode-se, tam-
bém, entregar as cópias para as mães, juntamente com 
um envelope, e pedir que recortem as figuras e as tra-
gam dentro do envelope. No primeiro sábado, coloque 
perto do mural uma caixa ou cesta com as figuras de 
Jacó e um tubo de cola bastão ou um rolo de fita crepe. 
As crianças que vierem, falam o verso para memorizar 
pegam a figura e a fixam no lugar apropriado na tabela. 

Incentivo de Presença 

e de Memorização dos Versos 

 Mural 2: Faça uma cópia da página 10 para 
cada criança. Recorte os dois moldes em branco e cole-
os em folhas de papel (de preferência colorida).   Escre-
va o nome das crianças nas folhas e fixe-as na parede 
ou quadro, com um título “Vencedores pela fé.” A che-
garem, as crianças falam o verso para memorizar,  vão 
até o mural e colam a figura no lugar correto. Quem 
chegar com antecedência, pode colorir a figura do dia, 
enquanto não começa a aula. Para as faltas justificadas, 
a criança pode recuperar a figura trazendo um visitante, 
por exemplo.   

Alunos 
1 
Jacó 

2 
Ruben 

3 
Simeão 

4 
Levi 

5 
Judá 

6 
Dã 

7 
Naftali 

8 
Gade 

9 
Aser 

10 
Issacar 

11 
Zebulom 

12 
José  

13 
Benjamim 

Camila              

Gustavo              

Pedro              

Sonia              

Tati              

 No final do trimestre, recorte os moldes preen-
chidos e cole a ponta de um no outro. Depois, as crian-
ças podem dobrar e brincar de memorizar os nomes dos 
patriarcas. Mais tarde, essas crianças estudarão os 
144.000 e já terão memorizado os nomes das doze tri-
bos de Israel. Pode-se  também colar as duas pontas do 
leque, formando um círculo (ver figuras abaixo).  
 Outra opção, é vestir bonequinhos de festa, de 
plástico, com roupas de papel crepon. A criança recita o 
verso, recebe o boneco e o guarda em uma caixinha 
com seu nome. No final do trimestre, ganha uma tendi-
nha para colocar os bonecos.  

Exemplo de mural.  
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As histórias podem ser contadas de várias maneiras: os personagens poderão ser as próprias crianças ou ser 
figuras de papel, de EVA., de rolo de papelão etc. O cenário pode ser composto por objetos e miniaturas ou 
figuras. O professor deve escolher como julgar melhor. Abaixo temos algumas orientações gerais para a 
confecção dos personagens e outros recursos. 
 

 

 
 

Orientações para os  

Recursos Visuais 

Personagens em palitos − Fazer cópias das figuras, pintá-
las e colá-las em cartolina ou papel cartão. Fixar as figuras 
(de papel ou EVA.) em palitos de churrasco e colocar numa 
caixa forrada de areia ou em um suporte de isopor. 

Figuras para flanelógrafo − Fazer as cópias das figuras em papel sulfite mesmo. Colo-
rir tudo bem bonito e depois colar entretela, areia, pedaços de lixa ou feltro atrás das 
figuras para que possam aderir ao flanelógrafo. 

Personagens em caixinhas encapadas − Providenciar caixinhas de vários tamanhos 
(de remédio, de creme dental, de sabonete etc.) proporcionais às figuras desejadas. 
Encapar as caixinhas com papel branco, enchê-las com papel amassado para que fi-
quem pesadas e parem em pé. Colar as figuras recortadas em cada caixinha. 

Personagens em garrafi-
nhas de iogurte (grande) 
− Fazer os personagens 
colando as figuras em 
garrafinhas vazias de io-
gurte. 

Personagens no prendedor de roupa (grande) 
− Fixar a figura num prendedor grande de roupa. 

Se o prendedor for grande, colar a figura como 
no modelo ao lado. Se for pequeno, colar a figu-
ra com a cabeça na parte que aperta o prendedor, 

para fixá-lo em uma caixa ou suporte. 

Receita de massa de modelar:  
3 xícaras de farinha de trigo; 1 xícara de sal; 1/2 xícara de água; 1 colher de chá de pó xadrez ou anilina em 
pó (ou, ainda, refresco em pó) da cor que desejar; 1 colher de chá de óleo 
-Dissolver o pó xadrez na água. Misturar a farinha com o sal e o óleo e ir acrescentando o líquido anterior 
até obter uma consistência de massa que não grude nas mãos. 
-Aumentar ou diminuir a quantidade de corante, para alcançar o tom que desejar. Se ficar muito mole é só 
acrescentar mais farinha de trigo. 
-Para guardar, embrulhar num pano úmido e colocar dentro de um plástico.  
-Esta massa fica muito boa de trabalhar nos primeiros cinco dias, depois vai formando uma crosta mais du-
ra na superfície que é necessário tirar antes de começar a trabalhar. 
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Silhuetas - Copiar  a figura da página ??? (ampliar , se necessár io) , recor tar  as silhuetas 
e desenhar nelas o rostinho dos personagens. Depois colar tudo em palitos de dentes  ou de 
sorvetes e espetá-los em isopor. É um jeito muito barato de fazer os personagens. 

Personagens em rolos de papelão -  Encapar  o rolo de papelão (de 
papel higiênico ou alumínio) com TNT. No rosto encapar com TNT 
cor da pele; encapar o corpo com TNT da cor da roupa que desejar; 
Fazer os turbantes e véus em TNT colorido e as mãos e pés em EVA 
cor da pele. Veja modelos ao lado retirados do site:  escolasabatina-
comtiamalu.blogspot.com 

Bonecos ou objetos - Bonecos de plástico ou de pano. Utilizar  retalhos para fazer  roupas dos 
tempos bíblicos para esses bonecos.  Se usar bonecos de plástico, prender uma tachi-
nha com fita adesiva nos pés deles, para fixá-los em isopor.  

Pedro e João Paralítico 

O EVA pode ser usado com sucesso em 
todas as formas de fantoches descritas ante-
riormente (veja o modelo ao lado).   
Pode-se também fazer bonecos em EVA 
flanelado e usá-los no flanelógrafo. Basta 
deixar a parte flanelada atrás da figura. 

Coração: Colar  dois corações de papel um ao outro, com um palito entre os 
dois. Um dos corações deve estar bem sujo e o outro ser bem limpinho. 

Caixa Cenário (idéia extraída de  
euevangelizocrianças.blogspot.com:  
 
Este cenário pode ser adaptado  com qualquer tipo de 
caixa. Neste exemplo foi usada uma caixa de DVD, por 
causa do formato retangular e por não ser muito gros-
sa.  Ela é aberta com estilete lateralmente e então é 
encapada por fora e por dentro com EVA.  Na parte de 
baixo, colocar isopor pintado de marrom ou verde. O 
cenário é feito em feltro ou EVA. As figuras podem ser 
feitas de feltro (no caso do cenário ser de feltro) ou 
EVA flanelado. No caso do EVA é preciso cortar o lado 
felpudo da figura voltado para trás, para fixá-la no fel-
tro.  
Os personagens podem ser bonequinhos ou figuras 
recortadas e coladas em palitos, para serem espetadas 
no isopor.  É só usar a imaginação. 
 
Para o cenário do Jardim do Éden, não esquecer de 
fazer as duas árvores, os animais, as nuvens e as 
aves. 
 
Mais idéias no blog da professora Sunamita. 
sunamitacosta.multiply.com  
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Maquete de aprisco (serve para muitas histór ias): usar uma base firme (papelão, isopor, caixa, etc.). 
Forrar com E.V.A. ou papel verde (pode-se pintar também). Fazer uma cerca usando o material que desejar 
(palitos de sorvete, papelão isopor, etc.  Há inúmeras ideias para as ovelhas e o pastor. Abaixo temos algu-
mas sugestões retiradas de diversos sites da internet. Para os presentes de Jacó, acrescentar os animais da 
página ???. 

Essa maquete é muito prática. Foi feita usan-
do uma caixa de sapatos cortada nas laterais.  
Na hora de guardar, é só levantar as laterais e 
usar a tampa para fechar. 

As figuras da pág. ??? 
podem ser usadas para 
montar o presente Jacó a 
Esaú.  

Há um vídeo mostrando como 
fazer uma ovelhinha pompom no 
site novotempo.com/tiaceceu/  

http://novotempo.com/tiaceceu/
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MODELO DE SILHUETAS 
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 Lição 

1 Anos de espera 
Ao final da lição a criança deverá: 
SABER que as ações têm consequências; 
SENTIR desejo de cultivar boas ações; 
RESPONDER escolhendo cultivar boas ações. 
 
VERSO DA LIÇÃO: “Disse Jacó: Sete anos trabalharei pela jovem Raquel.” Gênesis 29:18.  
VERSO OPCIONAL: “O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá.”  Gálatas 6:7. NTLH. 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a atenção: sete ou mais unidades de alguns objetos pe-
quenos, caixa ou sacola; Lição: duas maquetes de tenda e duas de aprisco, bonecos para serem os persona-
gens, carteira com dinheiro ou saquinho com moedas, rosto irado;  Memorizando: (Opção B:) cartazes com os 
versos, bandeja com frutas; Revisando: bonecos de Jacó e Raquel, sete corações vermelhos; Aplicando: 
bandeja com frutas; Contando aos Outros: cópias da pág. 19 em cartolina, giz de cera, ou tinta guache e pin-
cel (nesse caso é preciso ter aventais ou camisas velhas), palitos de churrasco, sem a ponta. 
 

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 
Lição : 
Personagens: Usar bonecos masculinos e femininos vestidos com roupas dos tempos bíblicos (se possível, 
bonecas como a Barbie e o Ken). É importante que a boneca que representa Lia, entre na tenda com o rosto 
coberto com um véu.  
Tenda: Fazer uma tenda em tamanho proporcional aos bonecos. Pode-se usar um cavalete ou livro de capa 
dura (com poucas páginas).    
Maquete de aprisco: Ver sugestões à página 14.  
Rosto irado: Recortar um círculo em cartolina. Desenhar um rosto com raiva. Colar em um palito. 
 
Memorizando (sugestão de verso - opção B): Ampliar as figuras da página 18 para o tamanho que de-
sejar. Colorir e colar em cartolina ou papel cartão. Pode-se também baixar as figuras na internet 
(evangelismoinfantil.blogspot.com) e imprimi-las em papel colorido.  
 
Contando aos Outros: Copiar as figuras da página 19 em cartolina (ampliar, se desejar).  

CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [Sobre a mesa ou 
chão, colocar vários objetos pequenos em quantidades 
diferentes. Chamar uma criança e dizer:] Quero que 
você coloque  sete prendedores de roupa  (ou cinco  
canetas, ou oito bolinhas, etc.) nesta caixa. [As outras 
crianças devem ajudar a contar, dizendo: um, dois, 
três... Depois, chamar mais uma ou duas crianças para 
repetirem o processo usando objetos diferentes. Em 
seguida, dizer:]  Em nossa história bíblica de hoje va-
mos falar de vários números, principalmente do número 
sete. Então, toda vez que eu mencionar um número que-
ro que vocês me mostrem esse número com os dedi-
nhos. Vamos treinar? [Falar um número e esperar que 
elas mostrem esse número com os dedinhos.] 
 
 APRESENTANDO A LIÇÃO: [Usar duas bonecas 
e dois bonecos para serem os personagens da história. 
No momento do casamento, a boneca que representa 
Léia deve estar com um véu cobrindo rosto.]  
 [Cada vez que falar um número, mostrá-lo com 
os dedos das mãos. Mostrar a carteira ou saquinho 
com moedas. Dizer:] Na época de Jacó, quando um 
rapaz desejava se casar com uma moça tinha que entre-
gar uma quantia de dinheiro aos pais dela, para mostrar 
que era capaz de sustentá-la quando se casassem. Esse 
dinheiro era chamado de dote. Era uma maneira dos 
pais terem certeza de que o rapaz tinha condições de 
sustentar a moça. 
 Labão tinha duas filhas [mostrar as duas bone-

cas]: a mais velha chamava-se Lia e a mais nova, que 
era muito bonita, chamava-se Raquel. Jacó quis se casar 
com a mais nova. [Aproximar os bonecos que represen-
tam Raquel e Jacó.] Como ele não tinha dinheiro al-
gum para o dote, ofereceu ao pai dela o trabalho de sete 
anos por Raquel. Labão aceitou a proposta imediata-
mente e Jacó começou a cuidar dos rebanhos de Labão, 
esperando pacientemente pelo seu casamento. 

 [Mostrar Jacó cuidando dos rebanhos de ove-
lhas.] Jacó amava muito Raquel. Por isso, aqueles sete 
anos para ele passaram rapidinho. E quando chegou o 
dia, houve uma linda festa de casamento para Jacó e sua 
noiva. [Mostrar os bonecos. A boneca que representa a 
noiva com um véu no rosto.] Quando a festa terminou 
já era noite. [Colocar o boneco Jacó dentro da tenda.] 
Jacó foi para sua tenda e esperou Labão trazer a noiva. 
Mas Labão, ao invés de colocar Raquel na tenda de Ja-
có, colocou Léia lá. [Colocar a boneca de Léia dentro 
da tenda.] E, como estava muito escuro, Jacó não per-
cebeu nada. No manhã seguinte, com o dia claro, Jacó 
olhou para sua esposa e descobriu que fora enganado.  
Que decepção!  
 Jacó ficou muito nervoso e foi falar com o so-
gro. [Levar o boneco de Jacó até o boneco de Labão.] 
Labão explicou que naquele lugar a mais nova não po-
dia se casar antes da mais velha e prometeu a Jacó que 
ele se casaria com Raquel em troca de mais sete anos de 
trabalho. Apesar de estar muito aborrecido, Jacó aceitou 
o trato e, uma semana depois, se casou com Raquel, 
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 aquela que ele tanto amava. [Colocar a boneca de Ra-
quel dentro da outra tenda.] Assim, ele passou a ter 
duas mulheres e isso não era da vontade de Deus. A 
ordem de Deus é que um homem se case apenas com 
uma mulher . Mas os homens daquela época não obe-
deciam a esse mandamento e tinham várias mulheres. E 
isso trazia muita, mas muita confusão mesmo. 
 Jacó trabalhou mais sete anos por Raquel. De-
pois desses sete anos, Jacó começou a receber um salá-
rio para continuar cuidando do rebanho de Labão. Co-
mo ele era muito cuidadoso com os animais, a quanti-
dade de ovelhas aumentou muito. [Colocar mais ove-
lhas no aprisco.] Mas, sempre que chegava a hora de 
Jacó receber seu salário, Labão o enganava e  acabava 
pagando menos que o combinado. O pagamento era 
feito com ovelhas. Se Labão combinava de dar dez ove-
lhas a Jacó, na hora do pagamento ele dava só uma ou 
duas. [Colocar uma ou duas ovelhas no aprisco de Ja-
có.] Mas, Deus abençoava Jacó, e aquelas poucas ove-
lhas tinham muitos filhotes [colocar mais ovelhas no 
aprisco de Jacó]. Já as ovelhas que ficavam no aprisco 
de Labão quase não tinham filhotes e em pouco tempo 
o rebanho de Jacó estava maior que o do seu sogro. 
[Por mais ovelhas no aprisco de Jacó.] Isso deixou La-
bão e seus filhos mortos de inveja e começaram a olhar 
para Jacó com raiva. [Mostrar rosto irado.] 
 Com um sogro tão abusado, Jacó só não tinha 
ido embora ainda porque tinha medo de Esaú. Mas, 
com o sogro e o cunhado nervosos, ele ficou com medo 
deles também. Então, em um sonho, Deus lhe disse pa-
ra voltar para Canaã. E, um dia, aproveitando que La-
bão não estava, juntou sua família, seu rebanho e seus 
servos e foi embora, sem se despedir.  
  
REVISANDO: [Colocar os dois bonecos distantes 
um do outro. Colocar sete corações de EVA vermelho 
entre eles. Dizer:] Jacó queria se casar com Raquel. 
Vamos ajudá-lo? Vou fazer algumas perguntas. Se vo-
cês acertarem, Jacó vai se aproximar de Raquel. Se er-
rarem, ele ficará longe dela. Vamos ajudá-lo, então?  [A 
cada resposta certa, ele deve avançar um coração. Se 
houver uma resposta errada, ele deve retroceder um 
coração. ]  
 
APLICANDO: [Ter uma bandeja com frutas sobre a 
mesa. Dizer:] Quando Jacó foi enganado por Labão ele 
lembrou que ele mesmo já havia enganado a alguém. 
Quem ele havia enganado? [Dar tempo para as respos-
tas.] A seu pai e a seu irmão. Aquela mentira foi uma 
sementinha que ele plantou em sua vida. Mais tarde, 
quando foi enganado por Labão, Jacó colheu o que 
plantou. Ele sofreu a mesma coisa que fez a seu pai e 
seu irmão. Ele plantou mentiras e colheu mentiras. Não 
foi fácil para ele ser trapaceado. Mas aquele sofrimento 
ajudou Jacó a não gostar mais de mentir. Com a ajuda 
de Deus ele aprendeu a lição. 
 Em nossa vida, precisamos ter muito cuidado 
com o que plantamos. Se um aluno não estudar para a 
prova e não prestar atenção à aula, o que ele colherá? 
[Notas ruins.] Se alguém comer doces e não escovar os 
dentes, o que colherá? [Dentes estragados.] O que acon-
tecerá com o preguiçoso quando quiser um emprego? 
[Não conseguirá.]. Quem é fofoqueiro e faz os amigos 
brigarem, o que colherá? [Ficará sem amigos.]  

 Cada gesto, cada coisa que fazemos é uma se-
mentinha que vai trazer uma colheita mais tarde. Preci-
samos decidir a toda hora o que vamos plantar. Se que-
remos colher boas coisas em nossa vida, precisamos 
plantar boas coisas também. Vamos ver o que podemos 
plantar de bom, para termos uma boa colheita? [Mostrar 
as frutas. Chamar uma criança e pedir que pegue uma 
fruta e diga uma coisa boa que ela pode plantar em sua 
vida e o que ela colherá com isso. Depois, chamar ou-
tra crianças e assim por diante. Ajudar se necessário.] 
 
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o 
verso na Bíblia e explicar seu significado. Depois ensi-
ná-lo com os gestos propostos na lição:]  
Sete anos - [com os dedos, indicar o número sete;] 
Trabalharei - [com os braços, fingir trabalhar;] 
Pela jovem Raquel - [passar a mão no rosto, sorrir.] 
Gênesis 29:18 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
MEMORIZANDO (Opção B - verso opcional): [Ler 
o verso na Bíblia. Pegar uma  fruta (manga, por exem-
plo) e dizer:]  Crianças, eu gosto muito de manga. Eu 
quero plantar manga em minha casa. Por isso vou pegar 
uma semente do limão [mostrar o limão], vou plantá-la 
e cuidar bem dela, regando e adubando. Quando crescer 
e produzir, vou colher manga, não é mesmo? [Dar tem-
po para as respostas. Se as crianças disserem “não”, 
pedir que expliquem o porquê.] Se eu plantar sementes 
de limão eu vou colher limão. Se eu plantar o caroço da 
manga, vou colher manga. A Bíblia diz isso aqui [abrir 
a Bíblia e ler a passagem]: “O que uma pessoa plantar, 
é isso mesmo que colherá.”  Gálatas 6:7. NTLH. Jacó 
plantou sementes de mentira em sua vida e depois co-
lheu mentiras.  Para não esquecermos disso, vamos me-
morizar o verso que está na Bíblia. [Memorizar o verso 
usando a técnica dos gestos ou dos cartazes.] 
  
Gestos:  
O que uma pessoa plantar - [mão esquerda virada 
para cima, em concha; com a mão direita fingir apa-
nhar sementes e espalhá-las.]  
é isso mesmo que colherá - [com as mãos, fingir co-
lher alguma coisa.]  
Gálatas 6:7 - [desabrochar uma flor e formar um li-
vro.]  
 
Cartazes: [Chamar 5 crianças à frente e pedir que 
segurem as figuras. Recitar o verso 3 vezes com as cri-
anças. Depois, pedir que uma das crianças com o car-
taz do verso esconda sua parte. Repetir o verso comple-
to novamente com todas as crianças. Repetir isso até 
que todas as partes estejam ocultas, cuidando para que 
a referência seja a última parte a ser escondida.]   
  
CONTANDO AOS OUTROS:  [Entregar as cópias 
das figuras e o material de pintura. Para crianças mui-
to pequenas, entregar tudo já recortado, deixando que 
elas apenas pintem. Se usar tinta, forrar a mesa com 
jornal ou papel pardo. Depois de pronto, fixar o palito 
de churrasco atrás da figura, com cola e fita crepe, e  
dizer que devem espetá-lo em algum vaso de plantas, 
em casa., usando-o para contar a outros o que apren-
deram.] 
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 Lição 1 - CONTANDO AOS OUTROS 

As gravuras de memorizando e contando aos outros foram extraídas do 
fórum ebd. 
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Lição 1 - CONTANDO AOS OUTROS  
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Ao final da lição a criança deverá: 
SABER que há coisas que podem se tornar ídolos, tomando o lugar de Deus em nossa vida; 
SENTIR desejo de colocar Deus em primeiro lugar; 
RESPONDER dando prioridade a Deus em suas vidas. 
 

VERSO DA LIÇÃO: “Domine-se e não fale bem nem mal a Jacó. ” Gênesis 31:24. 
VERSO OPCIONAL: “O ídolo nada é.” 1 Coríntios 8:4.  

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a Atenção - chumaço de algodão; Lição: persona-
gens e visuais usados na lição anterior, ídolos de massa de modelar ou gesso; Revisando: maquete de 
aprisco usada na semana anterior; Contando aos Outros: massa de modelar, pratinho descartável, car-
tão com o verso (página 22). 
 

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS: 
Lição:  
Maquete e personagens: ver instruções na lição anterior.  
Ídolos: fazer algumas figuras de ídolos usando gesso ou massinha de modelar. 
 
Contando aos outros: Copiar os cartões da página 22 em cartolina. Recortar um cartão para cada 
criança.  Baixar os cartões coloridos na internet em: evangelismoinfantil.blogspot.com 
 
Receita de Massa de modelar caseira 
1 medida de farinha de trigo 
3 medidas de sal 
água apenas até dar o ponto. 
 
Misturar todos os ingredientes cuidadosamente. Se ficar muito seca (sem liga) acrescentar um pouco mais de 
água. Cuidar para não ficar muito mole. 

Lição 

2 A fuga 

 CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [Colocar um chu-
maço de algodão no ouvido, de forma bem visível. 
Combinar com um ajudante para que ele lhe dirija a 
palavra. Mostrar que não está escutando nada. O aju-
dante deve tentar mais algumas vezes. Finalmente, tirar 
o algodão do ouvido e mostrar que agora está enten-
dendo tudo. Dizer:] Há alguém em nossa história de 
hoje que não conseguia ouvir uma voz muito importan-
te. Prestem atenção e descubra quem é e porquê. 
 
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Organizar os visuais 
assim: de um lado, colocar o acampamento de Jacó, do 
outro, colocar Labão e seu grupo. Mostrar a figura do 
rosto irado (ver lição 1). Dizer:] O sogro de Jacó tinha 
aprendido sobre Deus na infância, assim como sua irmã 
Rebeca, a mãe de Jacó. [Mostrar os ídolos.] Mas ele 
começou a dar atenção aos ídolos de seus vizinhos e 
isso o atrapalhava de ouvir a voz de Deus na consciên-
cia. Com isso, ele, que já era muito ganancioso, foi fi-
cando cada vez pior.  
 [Mostrar a carteira, ou saquinho de moedas.] 
Sabe aquele dinheiro, o dote, que o noivo tinha que dar 
ao sogro para poder casar? Era só uma forma do noivo 
mostrar que podia sustentar a família. Depois do casa-
mento, o sogro entregava o dote para sua filha. Como 
Jacó pagou o dote com trabalho, Labão deveria devol-
ver o valor depois de completar o tempo combinado. 
Mas ele era muito ganancioso e pensou [fazer voz e 

gestos de ganância]: “É muito dinheiro. Não vou de-
volver coisa nenhuma.” E as filhas deles não receberam 
nada. Deus tentou falar na consciência dele mas, com 
aqueles ídolos, Labão não conseguia escutar Sua voz. E 
continuou fazendo coisa errada.  
 Cada vez que ia pagar Jacó, Labão acabava en-
tregando menos que o combinado. E, como uma coisa 
leva a outra, Labão se tornou também invejoso e quan-
do viu riquezas que Jacó havia conseguido com a bên-
ção de Deus, desejou ficar com elas. Isso é cobiça. 
 Será que ele não percebia que os rebanhos de 
Jacó, que adorava a Deus, sempre aumentavam e os 
dele, que adorava ídolos, sempre diminuíam? É que a 
pessoa que se envolve com ídolos não consegue perce-
ber certas coisas... 
 Labão levou três dias para saber que Jacó havia 
fugido. Quando recebeu a notícia, ficou furioso. Ainda 
mais quando percebeu que seus ídolos haviam sumido. 
[Fazer voz irada:] “Como ele pode fazer isso comigo? 
Isso não vai ficar assim! Vou recuperar tudo que ele 
levou, nem que eu tenha que usar da violência!” Então, 
ele armou seus filhos e empregados e saiu para perse-
guir Jacó. [Movimentar os personagens do grupo de 
Labão em direção ao acampamento de Jacó.] Ele levou 
sete dias para alcançá-lo. Então, na noite anterior ao 
encontro, Deus lhe disse em um sonho [fazer voz sole-
ne]: “Cuidado! Não diga nada a Jacó, não lhe faça pro-
messas, nem ameaças.” 
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  Mesmo com esse aviso, ele continuou seu ca-
minho até que encontrou o grupo na região de Gileade. 
E, com muita falsidade ele disse [mostrar falsa tristeza]: 
“Por que você fez isso, levando minhas filhas como se 
fossem prisioneiras? [Fazer voz de falsidade.] Se você 
queria ir embora era só combinar comigo direitinho. Eu 
faria uma festa de despedida bem bonita! Mas, desse 
jeito, eu não pude nem me despedir das minhas filhas, 
que eu tanto amo, e dos meus queridos netinhos! [Fazer 
voz de ameaça.] Olhe, eu só não vou me vingar de você 
e levar tudo de volta porque o Deus de seu pai me apa-
receu em um sonho e me proibiu de trazer você de volta 
por bem ou por mal. Agora, está certo você querer vol-
tar para sua casa, mas precisava roubar meus ídolos?” 
 Jacó respondeu: “Eu fiquei com medo de você 
me impedir de levar minha família. E, quanto aos ído-
los, pode revistar o acampamento inteiro e matar a pes-
soa que estiver com eles, seja quem for.” Acontece que 
Jacó não sabia que Raquel havia pego os ídolos de La-
bão. A Bíblia não diz porque ela fez isso. Só sabemos 
que Labão entrou em todas as tendas e procurou em 
todos os lugares. [Movimentar o personagem Labão 
pelo acampamento de Jacó.] Mas Raquel os escondeu 
tão bem que seu pai não achou nada.  
  Depois de Labão vasculhar todo o acampamen-
to, foi a vez de Jacó se zangar [fazer voz zangada]: “O 
que eu fiz para você vir atrás de mim como se eu fosse 
um bandido? Você procurou em todas as minhas coisas 
e não encontrou nada seu. Eu trabalhei pra você vinte 
anos e você sempre tirou vantagem de mim. Eu não 
comia dos animais do seu rebanho, mas quando um de-
les era roubado ou morria, você cobrava de mim! Fo-
ram catorzes anos trabalhando por suas duas filhas e 
seis trabalhando para formar meu rebanho. E cada vez 
que eu estava indo bem, você mudava meu salário, só 
para me prejudicar! Se não fosse o Deus do meu avô 
Abraão, eu estaria indo embora sem nada. Mas Deus 
viu tudo que você fez comigo. Foi por isso que ele avi-
sou você para não me maltratar.”  
 Como tudo aquilo era verdade, Labão não pode 
responder nada. Então, ele mudou a conversa e fez as 
pazes com seu genro. Para marcar aquela ocasião, Jacó 
ergueu uma pedra, como se fosse uma coluna [erguer a 
pedra em forma de coluna] e disse: “Essa pedra vai 
ficar de lembrança do nosso acordo de vivermos em 
paz.” Ele convidou os cunhados para trazerem outras 
pedras e eles fizeram uma pilha. [Fazer uma pilha de 
“pedras”.] Depois, todos comeram tranquilos. No ou-
tro dia, Labão e sua turma foram embora. [Movimentar 
os grupos de personagens para lados opostos.] E Jacó 
seguiu seu caminho. Aquela foi a última vez que os 
descendentes de Abraão se envolveram com seus paren-
tes de Harã. Cada grupo serviu ao deus que escolheu e 
isso definiu o destino deles.  
 
REVISANDO:  
 [Usar a maquete de aprisco da semana passa-
da. Colocar somente Jacó no aprisco e guardar as ove-
lhas em uma caixa. Dizer:] Jacó era trabalhador e, 
com a bênção de Deus, seu rebanho aumentou. Vou 
fazer algumas perguntas. Cada pergunta que vocês 
acertarem, Jacó ganhará uma ovelha a mais. Se vocês 
errarem, ele perderá uma ovelha. Nosso alvo é que ele 
termine com muitas ovelhas.  [Fazer as perguntas e 

acrescentar uma ovelha para cada resposta certa e re-
tirar uma ovelha para cada resposta errada.]   
 
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o 
verso na Bíblia e explicar seu significado. Depois ensi-
ná-lo com os gestos propostos na lição:]  
 
Domine-se e não fale - [firmar o corpo, negar com o 
dedo e passar a mão nos lábios;] 
Bem nem mal a Jacó - [acene com o polegar para ci-
ma e para baixo;] 
Gênesis 31:24 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
MEMORIZANDO (Opção B - sugestão de verso): 
[Mostrar uma folha em branco. Perguntar:]  O que 
está desenhado aqui? O que está escrito nesta folha? 
[Nada.] Realmente, não há nada escrito ou desenhado 
nesta folha. Essa folha não serve para ler, nem para 
apreciar um desenho porque está em branco. Mas, será 
que eu posso comprar comida usando esta folha? Claro 
que  não. Eu só posso comprar comida usando uma nota 
verdadeira. [Mostrar uma nota verdadeira.] Os ídolos 
são como essa folha em branco. Eles não pensam, não 
falam, não ouvem, nem se mexem. Eles não resolvem 
nada. Só o Deus verdadeiro pode fazer alguma coisa 
por nós. Por isso, precisamos sempre nos lembrar do 
que está escrito na Bíblia em 1 Coríntios 8:4 [ler o ver-
so na Bíblia]: “O ídolo nada é.” [Recitar o verso diver-
sas vezes com as crianças. Depois, pedir que apenas 
quem estiver de sapatos recite-o. Depois, só quem esti-
ver com o cabelo preso, quem estiver de sandálias, 
quem usar óculos, etc. Por fim, só as meninas, só os 
meninos e todos os que tiverem nariz.] 
 
APLICANDO: [Dizer:] Tudo aquilo que temos ou 
gostamos e que nos atrapalha de ouvir e obedecer a 
Deus é um ídolo. Vou falar algumas coisas. Vocês terão 
que descobrir que ídolo está atrapalhando de ouvir a 
voz de Deus. 
 
- Márcia gosta muito de assistir televisão, mas não tem 
interesse de fazer culto. [Televisão.] 
- Joana não quer ir à igreja porque ganhou um brinque-
do novo e quer brincar com ele. [Brinquedo.] 
- Ana prefere ir ao shopping no domingo e não ir à igre-
ja para o culto. [Passeio, shopping, diversão.] 
- O pai de Jorge não vai aos cultos de quarta-feira para 
assistir ao futebol. [Futebol.] 
- Sonia não estudou a lição durante a semana porque 
ficou jogando na internet. [Jogos, diversões.] 
 [Dizer:] Existem muitas coisas que podem ser 
ídolos na nossa vida. E eles nos impedem de servir a 
Deus e de ouvir Sua voz. Ele deve ser sempre o primei-
ro em nossa vida. Ou ficaremos como Labão, que não 
conseguia perceber o que Deus lhe falava. 
 
CONTANDO AOS OUTROS: [Dar um pouco de 
massa de modelar e um pratinho descartável para cada 
criança tentar fazer um ídolo. Ela deve mostrar seu 
“ídolo” a alguém e depois, ela deverá esmagar o ídolo 
e mostrar o cartão com o verso: “O ídolo nada é.” 1 
Coríntios 8:4.] 
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Lição 2 – LIÇÃO  
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Outra angústia 
Ao final da lição a criança deverá: 
SABER  que pode buscar a Deus quando passar por aflições; 
SENTIR  confiança no livramento de Deus; 
RESPONDER buscando ao Senhor nas dificuldades. 
 

VERSO DA LIÇÃO:  “Senhor, me livre das mãos de meu irmão Esaú”. Gênesis 32:11. 
VERSO OPCIONAL: “Invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei.” Salmo 50:15. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a Atenção: pacote ou caixa embrulhada para presente; Lição: 
bonecos de festa (ou ver as sugestões das páginas 11 a 15) para serem os personagens (Jacó, sua família, seus 
servos, Esaú e seus servos), bolinhas de algodão colorido, vários retângulos de papelão ou cartolina; Revisando: 
animais feitos de chumaços de algodão;  Contando aos Outros: um aviso de porta para cada criança 

 
COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lição:  
Se usar os bonecos de festa, vesti-los com  roupas de papel crepon e colá-los em retângulos de papelão ou cartoli-
na. Em um retângulo, colar Esaú e seus servos. Em outros dois, a família de Jacó. Colar os rebanhos (bolinhas de 
algodão colorido) em outros retângulos. Cada cor pode ser um tipo de animal (branco - ovelhas; amarelo - camelos; 
azuis, cabras; brancas com manchas pretas (feitas com tinta) - vacas). Colocar uma plaquinha com o número de 
animais em cada grupo. Pode-se também usar as figuras da página 13, coladas em caixinhas.   

 
Revisando: Numerar alguns pedacinhos de papel (de acordo com o número de perguntas que serão feitas) e 
colá-los embaixo das figuras dos “animais” que serão usadas na história.  
 
Contando aos Outros: Aviso de porta - Cortar o EVA usando o molde da página 24, colar o coração e as mãos e 
escrever o verso com caneta permanente. 

Lição 

3 

CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [Mostrar um pa-
cote de presente e perguntar quando é que damos ou 
recebemos presentes. Dar tempo para as respostas e, 
depois, dizer:] Hoje vamos falar de um presente tão 
grande que não caberia aqui. Depois de ouvir a história 
quero que vocês me digam: que presente foi esse; quem 
deu o presente, quem o recebeu e porquê. 

                                                                                                                                                              
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Movimentar os per-
sonagens lentamente em direção a Canaã. Dizer:] De-
pois de fazer as pazes com Labão, Jacó continuou sua 
viagem.  Deus havia mandado que ele retornasse. Mes-
mo assim, estava muito preocupado e, quanto mais per-
to de sua casa, mais ansioso ficava. Aquele caminho, 
que ele tinha feito vinte anos antes, o lembrava o tempo 
todo de como havia enganado seu pai e seu irmão e da 
sua fuga para Esaú não mata-lo. Ele sabia que tudo que 
havia sofrido na casa do sogro era resultado daquele 
pecado e, por isso, seu coração estava pesado de triste-
za. Para acalmá-lo, Deus permitiu que ele visse por al-
guns instantes, os anjos que estavam ao seu lado. 
 Quando viu que estava perto do lugar onde ha-
via sido criado, Jacó ficou ainda mais angustiado. Com 

sua fuga, Esaú achava que ficaria com toda a herança 
de Isaque. E agora, que o irmão que o havia enganado 
estava voltando, o que ele faria? Jacó sabia muito bem 
como Esaú ficava quando estava nervoso. Então, para 
testar a reação do irmão, Jacó enviou à sua frente al-
guns empregados com um recado muito cuidadoso. As-
sim [fazer voz humilde:]: “Meu senhor Esaú, teu servo 
Jacó está voltando de Harã. Ele tem muitos rebanhos e 
empregados e espera encontrar com o senhor em paz.” 
Vejam: havia uma profecia que dizia que Esaú serviria 
Jacó. Mas, em seu recado, Jacó chamava Esaú de 
“senhor” e a si mesmo de “servo”. E, para mostrar que 
não queria tomar a herança, ele disse que estava bem de 
vida e que não precisava de nada do irmão.  
 Jacó mandou o recado e ficou esperando a res-
posta, todo preocupado. [Andar de um lado para o ou-
tro, como quem está preocupado.] Quando finalmente 
os mensageiros voltaram a notícia não foi boa: Esaú 
estava vindo para encontrar Jacó acompanhado de qua-
trocentos homens! [Fazer expressão de medo.] Ai que 
medo! Jacó ficou apavorado! O que aconteceria com 
ele e com seus filhos? Então, depois de orar, dividiu sua 
família em dois grupos, para que um pudesse escapar se 
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 Esaú atacasse o outro. Depois, resolveu acalmar seu 
irmão com um presente muito, muito, grande.    
 [Ao mostrar os visuais, falar os números com 
muita ênfase e admiração:] Ele separou duzentas ca-
bras e vinte bodes; duzentas ovelhas e vinte carneiros; 
trinta camelas de leite com suas cr ias, quarenta va-
cas e dez novilhos; vinte jumentas e dez jumentinhos. 
Vocês se lembram que um camelo era tão caro que só 
os muito ricos podiam ter um? Pois é, Jacó estava dan-
do trinta camelas, com as suas crias. Só de camelo ha-
via uma fortuna ali! Assim, ele queria mostrar que esta-
va arrependido de verdade e que a única coisa que ele 
queria era o perdão de Esaú. 
 Para ganhar tempo e ir amolecendo o coração 
de seu irmão, Jacó enviou um rebanho de cada vez, 
com um bom espaço entre eles. [Movimentar os reba-
nhos, um por um.] Ele também ordenou que seus servos 
se aproximassem de Esaú com muita humildade. Orga-
nizar tudo isso levou o dia todo e, depois, ele ainda aju-
dou sua família a atravessar um riacho, para ficar a sal-
vo. Já era noite quando terminou tudo. Sozinho, com 
medo de prosseguir e sem poder voltar, ele estava mui-
to angustiado. Ele sabia que só Deus podia livrá-lo.  Por 
isso, resolveu passar aquela, que poderia ser sua última 
noite, em oração. 

 
REVISANDO: [Cada criança deve pegar um animal 
(chumaço de algodão) e, se estiver numerado, deve res-
ponder à pergunta correspondente.] 
 
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o 
verso na Bíblia e explicar seu significado. Depois ensi-
ná-lo com os gestos propostos na lição:]  
Senhor, me livre - [apontar para o céu, fazer um X 
com os braços e descruzá-los;] 
Das mãos de meu irmão Esaú - [mostrar as mãos e 
juntá-las;] 
Gênesis 32:11 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
MEMORIZANDO (opção B - verso opcional): 
[Perguntar:] Quando vocês sentem medo de alguma 
coisa, quem vocês chamam para ajudar? [Dar tempo 
para as respostas.] Invocar é a mesma coisa que pedir 
ajuda. Vejam o que a Bíblia diz sobre isso [ler o verso 
na Bíblia]: “Invoca-me no dia da angústia; eu te livra-
rei.” Salmo 50:15. Deus está falando aqui que nós po-

demos pedir a Sua ajuda quando estivermos em perigo 
e Ele nos livrará. Foi isso que Jacó foi fazer antes de 
enfrentar o ódio de Esaú. Vamos agora memorizar este 
verso e, quando estivermos em perigo, vamos lembrar 
de invocar ao Senhor. Ele com certeza cumprirá Sua 
promessa. [Ensinar o verso usando os seguintes gestos:] 
 
Invoca-me - [mãos abertas, ao lado da boca, como se 
estivesse chamando alguém;] 
no dia da angústia -  [baixar a cabeça, como estando 
triste;] 
eu te livrarei - [fazer um X com os braços e descruzá
-los;] 
Salmo 50:15 -  [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
APLICANDO [Dizer:] Jacó fez tudo que podia para 
acalmar seu irmão e mostrar que estava arrependido  
por haver mentido. Mas ele sabia que só Deus poderia 
livrá-lo. Por isso orou com muito fervor, muita sinceri-
dade.  [Convidar uma criança e, com antecedência, 
combinar com um ajudante para ser um “perigo” no 
caminho da criança. Dizer à criança que ela deve an-
dar pela sala e chamar você quando sentir que está em 
perigo. A criança caminha pela sala e o ajudante com-
binado a prende pelo braço. Ela deve chamar você. Ir 
até ela rapidamente para livrá-la. Se quiser, poderá 
trocar a criança e o ajudante, cuidando para que a 
próxima criança não saiba quem vai representar perigo 
para ela. Por fim, dizer:] Quando estamos em situação 
de perigo, precisamos fazer tudo que está ao nosso al-
cance para resolver. Mas precisamos, principalmente, 
buscar a proteção e direção de Deus e Ele prometeu que 
vai nos ajudar nestes momentos.  
 
CONTANDO AOS OUTROS:  [Para crianças me-
nores, entregar o aviso de porta pronto. Para  crianças 
maiores, entregar o material já recortado e com o ver-
so escrito, permitindo que as crianças colem o coração 
e as mãos nos devidos lugares. Enquanto trabalham, 
dizer:] Precisamos buscar a presença de Deus sempre. 
Mas quando estamos em apuros precisamos  nos lem-
brar de orar. Usem esse aviso de porta para contarem a 
alguém o que aprenderam hoje sobre a necessidade de 
buscar a Deus quando estiver em dificuldade. Também 
usem isso na porta do quarto de vocês quando estive-
rem orando.  
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Ao final da lição a criança deverá: 
SABER  que pode vencer o pecado, se pedir o perdão de Deus com humildade e sinceridade; 
SENTIR  confiança de que Deus a perdoará, se for humilde e sincera; 
RESPONDER, pedindo o perdão de Deus com persistência e humildade. 
 
VERSO PARA MEMORIZAR: “Se não me abençoar, não O deixo ir.” Gênesis 32:26. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a Atenção:  Opção A - venda para os olhos; Lição: bonecos ou cri-
anças, cartões com os nomes de Jacó; Revisando: venda para os olhos; Aplicando: cartões com palavras menciona-
das abaixo; Contando aos Outros:  medalha de EVA. 
 

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS   
 Lição:  
Personagens:  
Opção A - Usar dois bonecos: um vestido como Jacó e outro como o Anjo. De preferência, usar bonecos com bra-
ços articulados. Fazer dois cartõezinhos: um com a frase “Jacó - enganador” e outro com a frase “Israel - vencedor”. 
Usando fita adesiva ou alfinete, fixar o primeiro cartão na roupa do boneco Jacó. Deixar reservado o outro cartão 
para ser colocado na roupa dele durante a história.  
Opção B - ao invés de bonecos, usar duas crianças: uma vestida como Jacó e outra como o Anjo. Fazer os cartões 
(como explicado na opção A) em tamanho proporcional às crianças. 
 
Aplicando:  Escrever as seguintes palavras em retângulos de papel cartão ou cartolina: enganador, mentiro-
so, ladrão, fofoqueiro, preguiçoso, invejoso. Atrás de cada retângulo, escrever a palavra: vencedor. Colocar rolinhos 
de fita crepe na parte onde está escrita a palavra vencedor (cuidando para não colocar os rolinhos sobre a palavra 
“vencedor”).  
 
Medalha: Cortar círculos de EVA amarelo. Para cri-
anças não alfabetizada, escrever a frase “Vencedor por 
meio de Cristo.” Se as crianças forem alfabetizadas, 
deixar que elas mesmas escrevam a frase. Fazer um 
corte na parte de cima do círculo, passar uma fita e 
amarrá-la em tamanho suficiente para passar na cabeça 
das crianças. Enfeitar a medalha como desejar. 
 
[Imagens extraídas de: blogtiale.blogspot.com.br.] 

Lição 

4 Lutando com Deus 

CONQUISTANDO A ATENÇÃO: 
 
Opção A - [Vendar os olhos de uma criança e pedir 
que outra criança pegue em sua mão. A criança com o 
olho vendado deve adivinhar quem a está tocando. Se 
não adivinhar, trocar ambas as crianças e repetir o 
processo. Depois de brincar assim por alguns minutos, 
perguntar:]  Foi fácil ou difícil conseguir adivinhar 
quem estava tocando vocês? Na história bíblica de hoje 
vamos ver alguém que também  não sabia quem estava 
tocando nele. 
 
Opção B - [Perguntar:]  Se pudesse trocar de nome, 
como gostaria  de se chamar? [Dar tempo para as res-
postas e depois dizer:] Jacó recebeu um novo nome. 
Fiquem atentos para descobrir qual foi. 
                                                                                                                                                                                       
APRESENTANDO A LIÇÃO:  
 [Mostrar o personagem de Jacó, sozinho.] De-
pois de passar sua família para o outro lado do riacho, 
Jacó ficou sozinho para orar. O lugar onde estava era 
uma região montanhosa, com animais selvagens. Os 
ladrões costumavam se esconder ali também. Ou seja: 

era um lugar perigoso para passar a noite. Mas, apesar 
de já ser meia-noite, de estar sozinho e desprotegido, 
não era isso que o preocupava. Sua ansiedade era pela 
segurança da sua família. Ele pensava [fazer voz choro-
sa]: “Tudo que é mais precioso para mim está em peri-
go. E a culpa é toda minha. É por causa do meu pecado 
que pode acontecer uma desgraça com eles amanhã!”  
 Com o coração apertado e os olhos cheios de 
lágrimas, Jacó se ajoelhou para orar, suplicando a mise-
ricórdia de Deus. De repente, naquela escuridão, Jacó 
sentiu uma mão segurando o ombro dele. [Colocar o 
personagem do anjo.] Ele pensou que fosse um assal-
tante ou um matador, enviado por seu irmão, e começou 
a lutar para defender sua vida. [Os personagens devem 
lutar, segurando os braços um do outro, sem trocar 
socos.] E ele lutou com todas as suas forças. Só que o 
Estranho era muito forte e Jacó não conseguia se soltar 
dele. Mesmo assim, ele não se entregou e continuou 
lutando. 
 Durante a luta, ele se lembrou de seu pecados 
ficou desesperado, pensando [fazer voz desesperada]: 
“Eu sou muito pecador. Eu não mereço a proteção de 
Deus. Ele vai me abandonar!” Mas ele também se lem-
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 brou de como Deus tinha sido bondoso com ele e orou 
desesperadamente [fazer voz desesperada]: “Senhor, 
tem misericórdia de mim. Por favor, me ajude!”   
 A luta continuou até que o dia começou a ama-
nhecer. Então o estranho tocou na cocha de Jacó e ele 
ficou manco na mesma hora. [O personagem do anjo 
deve tocar a cocha do personagem de Jacó.] Mesmo 
com muita dor, Jacó entendeu [fazer voz admirada]: “É 
por isso que eu não consigo derrotar esse estranho. Ele 
é um anjo!” Na verdade, era o próprio Jesus, na aparên-
cia de anjo, que tinha vindo para ajudá-lo! 
 [O personagem de Jacó deve se agarrar ao 
personagem do anjo. Narrar essa parte com muita 
emoção.] Quando percebeu isso, Jacó se agarrou ao 
anjo, mesmo com uma dor terrível na perna, e pediu 
uma bênção. O anjo, para testá-lo, disse que tinha que ir 
embora. Mas Jacó não o soltou e, chorando de arrepen-
dimento, disse [fazer voz chorosa, mas decidida]: “Não 
te deixarei ir, se não me abençoares!”  
 Jacó sabia que não merecia ser perdoado, mas 
se apegou à bondade de Deus. E, o Senhor não se recu-
sa a atender um pedido de perdão, feito com tanta hu-
mildade e o perdoou completamente. 
 Então, para que Jacó tivesse certeza disso, Je-
sus mudou seu nome, de um que lembrava o seu peca-
do, para outro que lembrava sua vitória sobre o pecado. 
[Trocar o cartão com o nome de Jacó, pelo cartão com 
o nome de Israel.] Jesus, disse [fazer voz solene]: “Seu 
nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você 
lutou com Deus e com os homens e conseguiu vencer.”  
 [Retirar o personagem do anjo.] Quando Jesus 
foi embora, Jacó, muito emocionado, disse [fazer voz 
emocionada]: “Vou chamar esse Peniel, que quer dizer 
“a face de Deus”, porque eu  vi a Deus e ainda estou 
vivo!” 
 [Retirar lentamente o personagem de Jacó, 
mancando.] Já estava amanhecendo quando Jacó saiu 
de Peniel. Ele estava mancando, com muita dor, mas o 
coração estava aliviado. A certeza do perdão de Deus 
mandou embora todo medo e toda a angústia. Pela bon-
dade de Deus ele se tornou um vencedor e saiu dali 
tranquilo para enfrentar a fúria de seu irmão. 

 
MEMORIZANDO: [Mostrar o coração sujo e di-
zer:] Nosso coração é cheio de pecado. Cada vez que 
mentimos, brigamos, respondemos mal, nosso coração 
fica sujo. O castigo para o pecado é a morte. Jesus se 
ofereceu para morrer em nosso lugar e limpar o nosso 
coração do pecado. Mas, precisamos ser humildes, pe-
dindo perdão a Deus por tudo que fizemos, e aceitar o 
sacrifício de Jesus em nosso lugar.   
 Satanás sabe disso e, para nos atrapalhar, ele 
fica dizendo que não adianta pedir perdão, porque Deus 
não vai nos perdoar. Jacó sabia que seu coração estava 
sujo e que merecia morrer. Mas ele sabia também que 
sua única esperança era receber o perdão de Deus. Ele 
sabia que deveria se apegar a Deus e por isso ele não 
desistiu. Ele implorou a benção do perdão de Deus. Ve-
jam como ele fez isso: [Ler o verso na Bíblia.]. Ele sa-
bia que Deus o amava e por isso não desistiu. Ele não 
sossegou enquanto não teve certeza de que seu coração 
estava limpo do pecado [mostrar o coração limpo.]   
 Nós também precisamos nos apegar a Deus. 

Não podemos desistir de pedir perdão até que sejamos 
abençoados. Vamos memorizar esse verso para sempre 
lembrarmos que não podemos desistir de pedir o perdão 
de Deus. [Ensinar o verso com os gestos propostos na 
lição:]  
Se não me abençoar - [fazer sinal de não e colocar as 
mãos na cabeça;] 
Não O deixo ir - [fazer sinal de não, mostrar um cami-
nho;] 
Gênesis 32:26 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
 REVISANDO: [Vendar o rosto de uma criança que 
ainda não tenha participado. Fazer uma pergunta para 
alguma outra criança. A criança que está com o olho 
vendado deve adivinhar quem respondeu à pergunta. 
Se acertar, continua tentando adivinhar quem está res-
pondendo as perguntas. Se errar, outra criança deve 
assumir seu lugar.] 
 
APLICANDO:  [Dizer:] O homem que vende é cha-
mado de vendedor. O homem que pesca é chamado de 
pescador. E quem engana os outros é chamado de quê? 
[Mostrar o cartão com a palavra “Enganador” e colo-
cá-lo na parede. Colocar os próximos cartões na pare-
de à medida em que for mencionando-os.] Esse era o 
nome de Jacó. Mas existem outras palavras que não 
terminam em “dor”. Por exemplo, quem mente é cha-
mado de quê? [Mentiroso.] E quem rouba? [Ladrão.] E 
quem mata? [Assassino.] E quem faz fofocas? 
[Fofoqueiro.] E quem não gosta de trabalhar? 
[Preguiçoso.] E quem se irrita quando outra pessoa se 
dá bem? [Invejoso.]   
 Tudo isso é muito feio. Mas, as pessoas que não 
desistem de buscar o perdão de Deus e de receber Sua 
benção passam por uma transformação maravilhosa. 
Vejam. [Pedir que algumas crianças venham à frente, 
virem os cartões e leiam o que está escrito atrás. Di-
zer:]  Jacó não apenas recebeu um novo nome, mas 
recebeu também um novo caráter. Ele deixou de ser 
mentiroso. De “enganador” ele se transformou em 
“vencedor”. E todos aqueles que quiserem ser vencedo-
res também podem ganhar um novo caráter. 
 Então, vamos fazer como Jacó, pedindo a Deus 
que nos dê a vitória sobre o pecado? Vamos orar? 
[Ajoelhar-se com as crianças e orar fervorosamente 
pedindo a Deus que dê a cada um ali, a vitória sobre os 
pecados.]  
 
CONTANDO AOS OUTROS: [Ajudar as crianças a 
montarem suas medalhas, incentivando-as a usá-las 
para contar a outros o que aprenderam na lição sobre 
como vencer o pecado.]  



27 

 

SABER  como fazer as pazes quando ofende ou é ofendido;  
SENTIR desejo de perdoar e de pedir perdão;  
RESPONDER procurando perdoar ou pedir perdão, sempre que necessário. 
 
VERSO DA LIÇÃO: "Vi o seu rosto como o de Deus, e se agradou de mim”. Gênesis 33:10. 
VERSO OPCIONAL: “Procurem ter paz com todos.” Hebreus 12:14a. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Memorizando: bandeirinhas com o verso; Lição: Opção 1: bonecos, persona-
gens colados em pedaços de papelão; Opção 2: roupas dos tempos bíblicos, cabo de vassoura, bichinhos de pelú-
cia; Contando aos Outros: cópia da figura da página 29 para cada criança, tesoura, lápis de cor. 
 

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 
Lição: Opção 1 - Vestir bonecos com roupas dos tempos bíblicos. Para representar os dois grupos, o de 
Jacó e o de Esaú, colar os personagens em pé, em pedaços de papelão ou cartolina. Para representar o rebanho 
de Jacó, pode-se usar bolas de algodão, as figuras da pág. 13 ou brinquedinhos de plástico (animais da fazenda).  
  
Memorizando: Usando o molde da página 28, recortar quatro bandeirinhas em papel colorido, alegre (fazer 
bandeiras maiores, se desejar). Recortar em volta das palavras do versículo (deixando um espaço de meio centí-
metro em volta delas). Colar cada parte do verso em uma bandeirinha. Colar as bandeirinhas em palitos de chur-
rasco. Espetar as bandeirinhas em uma placa de isopor.  

Lição 

5 O grande encontro 

CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [Chamar três cri-
anças à parte e combinar com elas para que, quando 
você contar até três, cada uma faça um dos seguintes 
gestos: imitar um soco, imitar um chute, imitar um 
abraço, cuidando para não direcionar os gestos para 
ninguém. Todas deverão fazer os gestos ao mesmo tem-
po. Dizer:] Uma destas crianças vai fazer um gesto que 
imita o que nós fazemos quando encontramos alguém 
de quem gostamos e de quem estamos com muita sau-
dade. [Apontar a primeira criança. Dizer:] Quem acha 
que é essa criança aqui? [Dar tempo para as respostas e 
apontar a próxima criança.] Quem acha que é essa 
criança aqui? [Dar tempo para as respostas e apontar a 
última criança. Depois, contar até três e as três crian-
ças vão fazer os gestos combinados a um só tempo. 
Perguntar qual criança fez o gesto certo. Dizer:]  
Quando estamos com saudade de alguém que amamos 
muito nós damos abraços e não socos ou chutes. Em 
nossa história de hoje teremos um abraço emocionante. 
  
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Com antecedência, 
arrumar o cenário. Antes de apresentar, treinar muito 
bem. Dizer:] Enquanto Jacó estava lutando e orando, 
Deus enviou um anjo até Esaú. Em um sonho ele viu 
Jacó, que havia ficado vinte anos longe, muito abatido 
por saber que sua mãe havia morrido. Esaú também viu 
que havia anjos em volta de Jacó, para guardá-lo. Ele 
acordou muito impressionado e contou seu sonho para 
os soldados que estavam com ele, dizendo [fazer voz 
grossa]: “Não façam mal algum a meu irmão porque o 
Deus de nosso pai está com Jacó.”  
 No dia seguinte, cada um dos grupos se prepa-
rou para o grande encontro e caminharam em direção 
um do outro. [Movimentar os dois grupos em direção 
um do outro e parar, deixando uma distância entre 
eles.] Então, finalmente os dois grupos ficaram frente a 
frente. [Apontar o grupo de Esaú.] Esaú com seus qua-
trocentos homens de guerra de um lado e [apontar o 
grupo de Jacó.] Jacó com sua família, seus pastores e 

rebanhos do outro. Todos estavam muito tensos. Só 
Jacó estava em paz.  
 Confiando em Deus, ele se apoiou em seu caja-
do e começou a caminhar mancando, com muita dor na 
perna, em direção a seu irmão. [Gemer e fazer expres-
são de dor, enquanto o personagem de Jacó caminha, 
mancando.] Para mostrar que estava mesmo arrepen-
dido, ele se prostrou sete vezes durante a caminhada. 
[Prostrar o personagem sete vezes.] 
 Esaú, vendo seu irmão tão pálido, gemendo de 
dor e se humilhando daquele jeito, não aguentou mais: 
saiu correndo ao encontro de Jacó, [o personagem de 
Esaú deve correr em direção ao de Jacó e abraçá-lo] e 
o abraçou bem apertado. Os dois ficaram assim, cho-
rando, por muito tempo.  
 Aquela cena comoveu todo mundo. Até os sol-
dados de Esaú, que eram uns grossos, ficaram emocio-
nados. No grupo de Jacó, eu imagino havia muita gente 
fungando e enxugando lágrimas, gratos a Deus por te-
rem escapado do perigo.   
 Depois daquele loooongo abraço, Jacó apresen-
tou suas esposas e filhos, que vieram e se inclinaram 
respeitosamente. Então, Esaú perguntou porque Jacó 
havia enviado aqueles rebanhos. Jacó explicou que 
eram para que Esaú o recebesse bem. Esaú não quis 
receber, mas Jacó insistiu muito, muito, e Esaú perce-
beu que seu irmão ficaria muito feliz se aceitasse.  De-
pois, o convidou para ir a sua casa. Mas Jacó agrade-
ceu, dizendo [fazer a voz de Jacó]: “Eu tenho muitos 
animais com crias e alguns dos meus filhos ainda são 
pequenos. Eu preciso caminhar devagar, no passo de-
les.” Esaú também ofereceu alguns homens para prote-
ger Jacó na viagem, mas Jacó também agradeceu. Fi-
nalmente, ele disse: “Olhe. Tudo o que eu queria era 
fazer as pazes com você. Não preciso de mais nada.” 
 Então, ambos se despediram, felizes porque 
agora eram bons amigos.  
 
REVISANDO: [Colocar os personagens de Esaú e 
Jacó distantes um do outro e fazer as perguntas. Cada 
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 vez que a crianças derem a resposta certa, os dois per-
sonagens devem se aproximar. A cada resposta errada, 
devem se afastar. O alvo é colocá-los juntos.] 
 
MEMORIZANDO:  
Opção A (verso da lição): [Ler o verso na Bíblia e 
explicar seu significado. Depois ensiná-lo com os ges-
tos propostos na lição:]  
Vi o seu rosto como o de Deus -  [apontar para os 
olhos, passar a mão no rosto e mostrar os céus;] 
e se agradou de mim -  [colocar a mão sobre o cora-
ção;]  
Gênesis 33:10 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
Opção B (sugestão de verso): [Dizer:] Deus deseja 
que procuremos viver em paz com todas as pessoas. 
Nada de brigas e caras feias. Isso só traz confusão e 
tristeza. Quando estamos em paz ficamos todos felizes. 
Vamos memorizar um verso da Bíblia que vai nos aju-
dar a não entrarmos em brigas e discussões ou a fazer-
mos as pazes. “Procurem ter paz com todos.” Hebreus 
12:14a.  [Ler o verso na Bíblia e mostrar as bandeiri-
nhas. Ler o verso completo com todas as crianças. Reti-
rar uma bandeirinha e recitar o verso completo nova-
mente. Tirar a segunda bandeirinha e repetir o proces-
so até que o verso tenha sido memorizado. Depois, sor-
tear alguns alunos para colocarem as bandeirinhas na 
ordem certa.] 

 

Imagem de bandeirinhas, 
para dar uma idéia de como 
elas devem ficar. 
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APLICANDO: [Dizer:] Como Jacó, se tivermos pro-
blemas com alguém, precisamos fazer tudo que puder-
mos para fazer as pazes. Pessoas que fazem as pazes se 
abraçam. [Abraçar-se.] Pessoas que estão brigadas fi-
cam afastadas. [Abrir os braços.] Vou falar algumas 
coisas que ajudam a fazer as pazes e outras que não aju-
dam. Quando eu falar uma coisa que ajuda, vocês de-
vem fazer de conta que estão dando um abraço. Quando 
eu falar algo que não ajuda ou que atrapalha, vocês de-
vem abrir os braços.  [Falar as frases a seguir, dando 
tempo para as crianças fazerem os gestos correspon-
dentes. Acrescentar outras formas, se desejar.] 
 Pedir perdão. Não falar com a pessoa. Ser gen-
til. Oferecer um presente. Virar a cara. Zombar. Perdo-
ar. Falar mal da pessoa. Xingar. Ajudar a pessoa. 
 [Dizer:] Agora que já sabemos o que fazer  
para viver em paz com as pessoas, vamos colocar isso 
em prática. Essa é a vontade de Deus e nos fará muito 
felizes.  
   
CONTANDO AOS OUTROS:  [Se as crianças fo-
rem pequenas, entregar o material já recortado, para 
que elas pintem os desenhos. Se forem maiores, deixar 
que pintem e recortem. Ajudá-las a dobrar o livrinho e 
colá-lo no lugar certo. Enquanto trabalham, incentivá-
las a usarem seu trabalhinho para contarem a alguém 
o que aprenderam na lição de hoje. VARIAÇÃO:  Es-
crever o verso para memorizar em bandeirinhas e dei-
xar que as crianças colem suas bandeirinhas nos pali-
tos.]   
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Lição 5 -  CONTANDO AOS OUTROS  
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CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [Mostrar o cesto 
de lixo. Dizer:] Vocês sabem dizer como podemos nos 
livrar do lixo? [Dar tempo para as respostas e depois 
dizer:] Existem muitas formas: queimar é uma delas. 
Outra é enterrar. Hoje, vamos ver algo que precisou ser 
enterrado, como o lixo. Prestem atenção. 
  
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Movimentar os per-
sonagens até Siquém. Dizer:]  Depois do encontro com 
Esaú, Jacó se separou dele e chegou em segurança à 
cidade de Siquém, o mesmo lugar onde, mais de cem 
anos antes, seu avô Abraão fez seu primeiro acampa-
mento e um altar a Deus. Jacó fez a mesma coisa agora.  
[Perto de “Siquém”, colocar uma tenda, um altar e um 
poço.] Lá também cavou um poço onde mil e setecentos 
anos depois Jesus encontrou a mulher samaritana.  
 Em Siquém, alguns de seus filhos criaram uma 
confusão terrível com os moradores da região e, além 
disso, Jacó percebeu que havia ídolos entre eles.  Era 
preciso que sua família se humilhasse diante de Deus.  

 Ao orar a Deus, ele recebeu a ordem de ir a Be-
tel. Então,  Jacó reuniu sua família e seus empregados  
e disse [falar com voz emocionada]: “Meus queridos, 
quando enganei meu pai e meu irmão, tive que fugir 
rapidamente. Eu estava muito abatido, com a consciên-
cia pesada, achando que Deus ia me abandonar. Então, 
cheguei a Betel e lá sonhei com uma escada que chega-
va até ao Céu, por onde desciam e subiam anjos. No 
topo da escada estava o Senhor e Ele prometeu que não 
me abandonaria. Eu fiquei tão agradecido, que prometi 
que seria fiel a Ele. Deus cumpriu o que prometeu. Eu 
saí de casa só com um cajado e voltei com muitas ri-
quezas. Agora, Deus me mandou voltar a Betel com 
vocês, para adorá-Lo. Mas, não podemos adorar a Deus 
de verdade, se houver algum ídolo entre nós. Então, por 
favor, tirem do nosso acampamento qualquer ídolo que 
vocês tenham.” Jacó falou isso com tanta emoção, que 
todos os que tinham ídolos resolveram entregá-los. 
[Mostrar os “ídolos”.] Quem sabe Raquel entregou ali 
os ídolos que trouxera da casa de seu pai? Para mostrar 

Ao final da lição a criança deverá: 
SABER que, se houver ídolos em sua casa, deve abandoná-los para consagrar-se a Deus; 
SENTIR desejo de se consagrar a Deus e abandonar seus ídolos;  
RESPONDER abandonando os ídolos e consagrando-se a Deus.. 
 

VERSO DA LIÇÃO:  “Jacó chegou bem a Siquém, na terra de Moriá.” Gênesis 33:18.  
VERSO OPCIONAL: “Tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós.” Gênesis 35:2.  
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a Atenção:  cesto de lixo; Lição: um dos visuais sugeridos em 
Como Preparar os Recursos Necessários; Revisando: visuais usados na lição; Aplicando: lixeira, objetos úteis e 
estragados, sacola ou caixa contendo os objetos sugeridos em Aplicando;  Memorizando: faixa de papel com o ver-
so para memorizar em letras grandes, figuras de coisas que são ídolos mundanos; Contando aos Outros: folhas de 
revistas velhas que contenham figuras de ídolos mundanos, tesoura, cola, cópias da atividade da página 32 para 
cada criança.  

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

Lição: Entre as opções de cenários e personagens descritos abaixo, escolha a que achar melhor.  
Se usar bonecos (ver sugestões às páginas 11 a 15) deve-se usar também uma pequena maquete. De um lado co-
locar uma árvore e uma pequena cidade com uma plaquinha “Siquém”  e do 
outro lado uma tenda (para uma tenda colorida de papel veja na internet: evan-
gelismoinfantil.blogspot.com) . Entre as duas, colocar um altar feito com pedri-
nhas de verdade (pode-se juntar as pedras com cola quente ou massa de mo-
delar) e um pequeno poço. Fazer um caminho com tira de papel da tenda até o 
altar e outro do altar até a outra tenda. Fazer uma “coluna” de massinha de mo-
delar para ser o monumento a Raquel. 
 
Se quiser usar o flanelógrafo: confeccionar os personagens em feltro, EVA ou 
papel (colando areia, lixa ou feltro na parte de trás das figuras). Fazer também 
uma tenda, uma árvore, um altar, uma cidade e três caminhos (veja exemplo na 
figura ao lado). Montar como descrito na maquete acima. 
 
Se quiser usar cartazes com as figuras: baixar as figuras na internet (evangelismoinfantil.blogspot.com). Imprimi-las 
e colá-las nos lados de uma caixa de papelão encapada.  
 
Se quiser usar as crianças: colocar faixas na cabeça delas, montar uma pequena cidade (colocar uma plaquinha cm 
o nome de “Siquém”) em um canto da sala, com uma planta em um vaso (para ser a árvore) e uma pequena tenda 
do outro lado (colocar uma plaquinha com o nome “Hebrom”). Entre as duas, colocar um altar feito com jornal amas-
sado, coberto com papel pedra.  
 
Em todas as opções, ter também alguns objetos que se pareçam com ídolos e um lugar onde escondê-los (caixa, 
sacola, toalha, etc.).  

Lição 

6 De volta a Canaã 
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 que eles eram como lixo, Jacó os enterrou perto de uma 
árvore. [Esconder os ídolos, perto da árvore.] Depois 
disso, todos tomaram banho e vestiram roupas limpas. 
Pronto! Agora podiam ir a Betel, adorar a Deus.  
 [Levar os personagens até Betel]  Quando che-
garam lá, Jacó construiu um altar [colocar o altar em 
Betel] e todos adoraram a Deus com muita reverência. 
[Se estiver usando as crianças para contar a história, 
elas devem ajoelhar-se próximo ao altar. Se estiver 
usando bonecos, incliná-los ligeiramente.] 
 Deus ficou tão satisfeito com Jacó e sua família 
que apareceu de novo a Ele, o abençoou e confirmou 
tudo que já havia prometido. E, com muito carinho, o 
Senhor lembrou-lhe de seu novo nome: Israel. Imagi-
nem como Jacó se sentiu! O nome “Jacó” queria dizer 
“enganador” e Israel queria dizer “vencedor”. Qual de-
les você escolheria? Como lembrança de tudo isso, Isra-
el ergueu uma coluna de pedra naquele lugar. [Colocar 
a “coluna” em Betel.]  
 De Betel,  Jacó decidiu ir até Hebrom onde seu 
pai, Isaque morava. Mas, antes de chegar lá, ele passou 
por duas provações: a primeira, foi que uma senhora 
idosa chamada Débora, que cuidara da mãe de Jacó, 
morreu em Betel e Jacó a sepultou ali. Depois, seguindo 
a viagem, um pouco antes de chegar a uma cidade cha-
mada Belém, Raquel, a esposa que ele tanto amava,    
morreu quando dava à luz a mais um filho. Ele ficou 
muito abatido. E, para marcar o lugar onde estava dei-
xando o amor de sua vida, construiu uma coluna sobre a 
sepultura de Raquel. [Colocar uma coluna de massa de 
modelar.] 
 Continuando a viagem, chegou a Hebrom [levar  
as personagens até “Hebrom”], onde morava seu pai, 
Isaque. Ele estava bem velhinho e doente. Rebeca havia 
morrido e Esaú morava bem longe. Jacó aproximou-se, 
abraçou seu pai e disse: “Pai, perdão, pai!”. É claro que 
Isaque o perdoou e, para compensar seu pecado, Jacó 
cuidou dele com muito carinho. E seus filhos ainda pu-
deram ouvir do vovô as aventuras dele e de Abraão.    
 
APLICANDO: [Colocar sobre a mesa alguns objetos 
úteis - livro, lápis, copo, etc. -  e outros que são lixo: 
copos descartáveis amassados, aparas de lápis, guar-
danapo de papel usado, etc. Dizer:] Tenho algumas 
coisas sobre a mesa. [Apontar para o objetos úteis e 
dizer:] O que vocês acham que devo fazer com estas, 
guardar ou jogar no lixo? [Dar tempo para as respostas. 
Depois, apontar para  os itens estragados e dizer:] E 
estas aqui, o que vocês acham que devo fazer com elas, 
guardar ou jogar no lixo? [Dar tempo para as respostas 
e dizer:] Lixo deve ser jogado no lixo. E há alguns ti-
pos de lixo que a gente enterra.  Jacó sabia que não adi-
antava só guardar os ídolos. Precisava enterrar tudo, 
para nunca mais serem usados.  
 Pode ser que em nossa casa, como na casa de 
Jacó, existam muitas coisas que sejam ídolos. Coisas 
das quais gostamos, mas que desagradam a Deus. Preci-
samos nos livrar delas como Jacó se livrou de seus ído-
los. Vou mostrar algumas coisas. Se forem ídolos mun-
danos vocês devem dizer: “lixo” e vamos jogá-las na 
lixeira. Se não forem ídolos, vocês devem ficar calados 
e eu vou guardá-las. [Tirar da sacola ou caixa, alguns 
objetos, tendo uma lixeira ao lado. Se os objetos forem 
considerados ídolos, jogue-os na lixeira. Se não forem, 

guarde-os de volta ou coloque-os na mesa. Sugestões 
de objetos para ídolos: CDs de músicas mundanas, 
DVD de filme ou desenho mundano, alimento prejudici-
al (Coca-cola, chicletes, etc.), roupa mundana, boneco 
do batman, etc. Sugestões de outros objetos: hinário, 
lição, Bíblia, maçã, CD de música sacra, etc. Dizer:]  
 Será que há algum ídolo na casa de vocês?  Tal-
vez haja algum brinquedo, CD, DVD, ou uma roupa, 
uma revista, que não agrade a Deus. Quando chegarem 
em casa, verifiquem tudo e livrem-se deles. Depois, 
peçam a presença de Deus na vida de vocês e, com cer-
teza, Ele vai trazer muitas bênçãos.  
 
ATENÇÃO:  [Professor, faça isso em sua casa, se 
possível, antes dessa aula. Com certeza isso dará muito 
mais poder a seu trabalho e Deus o abençoará grande-
mente.] 
  
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o 
verso na Bíblia, explicar o significado e fazer os gestos 
como estão descritos na lição:]  
Jacó chegou bem a Siquém - [dar um passo à frente 
fazer sinal de positivo com as mãos;] 
Na terra de Moriá - [mostrar a terra, tocar na cabeça 
e apontar o céu;] 
Gênesis 33:18 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
MEMORIZANDO (Opção B - verso opcional): 
“Tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós.” 
Gênesis 35:2.  [Com fita adesiva, fixar figuras de coi-
sas que são ídolos mundanos na parede (televisão, ar-
tistas, roupas mundanas, capas de CDs e filmes munda-
nos, etc.). Colocar, acima deles, uma faixa com o verso 
para memorizar escrito com letras grandes. Ler o verso 
na Bíblia e dizer:] Precisamos tirar os ídolos da nossa 
casa, como Jacó fez. Sem isso, não adianta fazer culto, 
vir à igreja e ler a Bíblia. Primeiro temos que, com a 
ajuda de Deus, abandonar os ídolos. Depois, o caminho 
estará livre para que Deus possa nos abençoar. Vamos 
memorizar este verso e repeti-lo em casa, para ajudar as 
pessoas da nossa família a se livrarem dos ídolos. 
[Repetir o verso por várias vezes e, a cada vez, chamar 
uma criança para tirar uma das figuras de ídolos da 
parede, amassá-la e jogá-la no lixo.] 
  
REVISANDO: [Usar os visuais utilizados na lição. O 
personagem de Jacó deve ficar de um lado e o de Isa-
que do outro. Jacó deve chegar até Isaque. Fazer as 
perguntas. Se as crianças acertarem, Jacó se aproxima 
um pouco mais de Isaque. Se errarem, Jacó fica parado 
ou retrocede.]  
 
CONTANDO AOS OUTROS:  [Entregar páginas de 
revistas velhas que contenham figuras que, claramente, 
podem ser identificadas como ídolos mundanos. Pedir 
que as crianças identifiquem os ídolos, recortem-nos e 
colem em suas folhas de atividades. Depois que cola-
rem tudo, pedir que façam um X sobre as figuras, usan-
do caneta hidrocor. Enquanto trabalham, dizer:] Usem 
esta folha para contar a história de hoje e incentivar 
seus amigos e familiares a tirarem os ídolos de casa e 
do coração.  
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Ao final da lição a criança deverá: 
SABER que o respeito e a bondade trazem união para a família, enquanto a inveja e o egoísmo, desunião;  
SENTIR desejo de ser cortês e bondosa;  
RESPONDER cultivando a união em sua família. 
 
VERSO DA LIÇÃO: “Nações e reis nascerão de ti.” Gênesis 35:1.  
VERSO OPCIONAL: “Como é bom ... quando os irmãos convivem em união!” Salmo 133:1.   
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a Atenção: cópias de figuras coloridas e em preto e branco; Li-
ção: escolher uma das opções de visuais abaixo; coração mau, coração bom, coração triste (página 37), ba-
lão (de preferência em formato de coração), túnica pequena dentro de uma caixa de presentes (opcional); Memori-
zando: verso opcional - visual da túnica; Revisando: túnica de José em cartaz; Contando aos Outros: cópia da ati-
vidade da página 38 para cada criança. 
  

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 
Lição:  
Personagens (opção 1) - Encapar doze rolos de papel higiênico ou fazer rolos com papelão canelado, cui-
dando para que o personagem de José tenha roupa colorida e os outros, roupa escura. Fazer os rostinhos em círcu-
los de cartolina e colar nos rolos (ver figuras abaixo). 

Lição 

7 Os filhos de Jacó 

Personagens em papelão canelado. 
Personagens em rolos de papel higiênico encapados. 

José com a túnica colorida José como governador. 

(opção 2) - Fazer cópias das figuras das páginas 35 e 36 (ou da página 10). Ampliar para o tamanho deseja-
do. Colar em papel cartão e colorir. Colar um pedaço de palito de churrasco atrás de cada figura. Espetar as figu-
ras em pedaços de sabão para mantê-las em pé (ver foto abaixo).  

Exemplo de túnica dentro da 
caixa de presente. 

Opção 4 - cenário com cartazes: Fazer um círculo com 
isopor e encapá-lo com papel pardo. Encapar três retângulos 
de isopor com papel e azul para montar as partes do cenário 
como na figura abaixo. Colar as figuras baixadas da internet 
em papel cartão ou retângulos de isopor. 

Corações:  Ampliar as figuras da página 37 e colá-las em cartolina ou papel cartão. Também pode-se fazer os 
corações em EVA vermelho e desenhar as expressões com caneta permanente. 
 
Memorizando: Em cartolina, ampliar a figura da página 38. Pintar cada pedaço com uma cor diferente. Colar 
rolinhos de fita crepe atrás de cada pedaço (usar a fita crepe Adelbrás, que não danifica o material). Se quiser, al-
go mais prático, ampliar a figura em entretela sem adesivo (ou feltro), usando caneta permanente. Colorir com giz 
de cera. Usar a figura no flanelógrafo. 
 
Revisando: Fazer uma cópia ampliada da figura de José da página 38.  Recortá-la e fixá-la na parede com fita 
adesiva. Recortar vários pedaços de papel colorido para serem colados na figura. 

Opção 3 - figuras: Baixar as 
figuras coloridas do blog evan-
gelismoinfantil.blogspot.com. 
Atrás, colar entretela, lixa, fel-
tro ou flanela para fixá-los no 
flanelógrafo. Ou colar em car-
tolina e ir mostrando os carta-
zes. 
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CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [Mostrar várias 
impressões de figuras em preto e branco e coloridas. 
Perguntar:] Quais dessas impressões vocês acham que 
são mais bonitas, as coloridas ou as que estão em preto 
e branco? [Dar tempo para as respostas.]  Quais vocês 
acham que ficam mais caras, as coloridas ou as que es-
tão em preto e branco? [Dar tempo para as respostas.] 
Em nossa história de hoje vamos ter uma coisa colorida 
que custou caro em muitos sentidos. Prestem atenção! 
 
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Usar os visuais esco-
lhidos para contar a história seguindo a lição.  Dizer:] 
Jacó tinha doze filhos [Colocar os visuais dos filhos de 
Jacó, uma a um, conforme for nomeando-os.] Rubem, 
Simeão, Levi, Judá, Dã, Naftali, Gade, Aser, Issacar, 
Zebulom, José e Benjamim. Os dez irmãos mais velhos 
eram muito ciumentos e encrenqueiros. Viviam criando 
confusão. O coração deles era assim. [Mostrar o cora-
ção mau.] José era um rapazinho muito obediente e 
Benjamim era uma criança pequena ainda. Infelizmen-
te, como Jacó tinha amado muito a Raquel, ele tratava 
melhor os dois filhos dela, José e Benjamim. Jacó não 
devia agir assim porque fez crescer o ciúme no coração 
dos outros irmãos. [Encher um pouco do balão.]  
  Além de ser filho da esposa predileta de Jacó, 
José também era um rapaz muito educado e obediente. 
Ele não vivia se metendo em confusões, como os ir-
mãos maiores, e cuidava bem de Benjamim, que ainda 
era muito pequeno. O coração dele era assim. [Mostrar 
o coração bom.] Por isso, Jacó o elogiava diante dos 
outros irmãos. E eles ficavam muito irritados com aqui-
lo e a inveja deles aumentava mais. [Encher um pouco 
mais o balão.] Por outro lado, quando os irmãos fazi-
am alguma coisa errada, José tentava corrigi-los e, se 
não conseguia, contava tudo para o pai e eles levavam a 
maior bronca. Assim, a raiva deles por José crescia ca-
da vez mais. [Encher o balão um pouco mais].  
 Para piorar as coisas, um dia Jacó deu uma tú-
nica muito bonita, toda colorida para José. [Opcional - 
Mostrar a caixa de presentes, abri-la e mostrar a túni-
ca.] Essa ideia de Jacó não foi nada boa. Os irmãos 
olharam para suas roupas simples e pensaram [falar 
com voz irritada]: “Nós nunca ganhamos uma roupa 
cara assim. Agora o queridinho do papai fica aí, es-
nobando a gente com essa roupa chique!” Alguns deles 
até acharam que Jacó quisesse deixar sua herança para 
José, só porque era filho de Raquel, a esposa amada.   
 Os irmãos ficaram furiosos com José! Ah, se 
pudessem se livrar dele! Eles já estavam quase estou-
rando de maldade. [Encher o balão um pouco mais.] 
Com o coração assim, tão cheio de ódio, qualquer coisa 
era motivo para briga e a casa de Jacó estava sempre 
em confusão. Pena aqueles irmãos não serem unidos! 
 
 MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler 
o verso na Bíblia, explicar o significado e ensiná-lo, 
usando os gestos como estão descritos na lição:]  
Nações e reis  - [Abrir e fechar as duas mãos. Fazer 
uma coroa na cabeça usando as duas mãos;] 
Nascerão de ti - [levar as mãos do ventre até o alto;] 
Gênesis 35:11 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.] 
 

MEMORIZANDO (Opção B - verso opcional): 
“Como é bom ... quando os irmãos convivem em 
união!” Salmo 133:1.  [Ler o verso na Bíblia e dizer:] 
Os irmãos de José viviam em brigas e discussões. Eles 
eram desunidos. Vejam o que acontece com uma famí-
lia é desunida.  [Dar um cordão fino para uma criança e 
pedir que ela o quebre. Dizer:]  Quando há brigas e 
desunião, todos sofrem, todos ficam fracos. Mas quan-
do uma família está unida todos ficam fortes. Vejam. 
[Dobrar o cordão diversas vezes e pedir que a mesma 
criança quebre os cordões unidos. Dizer:]  Quando 
todos se tratam com gentileza e cuidam uns dos outros, 
a família fica unida, forte, como os cordões dobrados, e 
é uma família feliz. Vamos memorizar o verso de hoje 
para lembrarmos de sermos unidos e vivermos bem 
dentro de casa.  
 [Pedir que quatro crianças segurem o cartaz 
com o verso. Recitá-lo com as crianças por três vezes. 
Depois, mostrar as partes do verso e pedir que uma 
criança monte o verso no visual, unindo as partes. Em 
seguida, recitar o verso novamente. Se necessário, po-
de-se embaralhar novamente as peças e pedir que  ou-
tra criança coloque-as no lugar certo. Enfatizar que é 
preciso unir as peças para o verso fazer sentido, assim 
como é preciso que os irmãos vivam em união para a 
família ser feliz.  
 
REVISANDO: [Fazer uma pergunta. A criança que 
acertar poderá colar um pedaço de papel colorido na 
túnica de José.]   
  
APLICANDO: [Dizer:] Uma das coisas que mais traz 
desunião entre os irmãos é a falta de respeito.  Vou di-
zer algumas frases. Se o que eu falar for algo que de-
monstre respeito e amor, vocês devem dizer: “respeito” 
e  unir as mãos de vocês. Se o que eu falar for algo que 
demonstre desrespeito, vocês devem dizer 
“desrespeito” e separar as mãos. [Falar as frases abaixo, 
dando tempo para que as crianças façam os respectivos 
versos.] 
 
Dividir o que temos com nossos irmãos ou amiguinhos. 
Querer as coisas dos outros. Esperar a vez. Xingar. 
Bater, chutar, empurrar, etc. Conversar com educação. 
Chamar a mamãe se não conseguir resolver sozinho. 
Brigar. Gritar. Cuidar bem das coisas dos outros. 
 
 [Dizer:] Ninguém quer ter uma casa cheia de 
brigas como a de Jacó. Então, nada de gritar, xingar, 
empurrar, e ser egoísta. Vamos ser educados e bondo-
sos, mostrando respeito e consideração por todas as 
pessoas da nossa família. Assim nosso lar será feliz e 
unido. 
  
CONTANDO AOS OUTROS: [Entregar as cópias 
da atividade para cada criança. Se elas forem muito 
pequenas, entregar tudo recortado e ajudá-las a mon-
tar o quebra-cabeça. Depois, elas devem colorir cada 
parte com uma cor diferente. Incentivá-las a usar sua 
atividade para contar a outros a história de hoje.] 
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Jacó 

Benjamim e José 

Lição 7 - Lição 
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Coração mau 

Coração triste 

Coração bom 

Lição 7 - Lição 
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Lição 7 - CONTANDO AOS OUTROS 
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CONQUISTANDO A ATENÇÃO: Como tratar  pes-
soas importantes. [Dizer:] Existem maneiras diferentes 
de cumprimentar pessoas importantes: os soldados fa-
zem continência diante dos comandantes [fazer conti-
nência, pedir que as crianças façam também]; diante 
das autoridades, as pessoas costumam inclinar levemen-
te a cabeça ou o corpo [inclinar levemente a cabeça ou 
o corpo, pedir que as crianças façam também]. Antiga-
mente, na presença de um rei, as pessoas costumavam 
curvar-se até o chão, mostrando obediência e disposi-
ção para servir. [Inclinar-se até o chão. Se possível, as 
crianças devem inclinar-se também. Dizer:] Na história 
de hoje, algumas coisas vão se inclinar diante de al-
guém. Vamos descobrir quais são? 

APRESENTANDO A LIÇÃO:  
 [Dizer:]  Você já teve um sonho? Quando co-
memos muito tarde da noite ou quando trabalhamos 
demais é mais comum termos sonhos complicados. Mas 
algumas vezes, Deus revela alguma coisa através de 
sonhos. Foi isso que aconteceu a José. Ele teve dois 
sonhos enviados por Deus. No primeiro sonho, José 
estava amarrando feixes de trigo com seus irmãos. 
[Mostrar o visual com o primeiro sonho.] De repente, 
onze feixes levantaram-se e inclinaram-se diante do 
feixe de trigo de José. No segundo sonho, José viu o 
Sol, a Lua e onze estrelas. [Mostrar o visual com o se-
gundo sonho.] Todos se inclinavam diante dele.  
 Era muito fácil entender o que aqueles sonhos 

Ao final da lição a criança deverá: 
SABER quais são as consequências do ódio e da inveja;  
SENTIR amor no lugar do ódio; 
RESPONDER lutando para não guardar ódio no coração, e sim o amor. 
 
VERSO DA LIÇÃO: “Irmãos, me ouçam, pois tive um sonho”. Gênesis 37:6. 
VERSO OPCIONAL: "Não guardem ódio contra o seu irmão no coração;” Levítico 19:17. NVI  
  

RECURSOS NECESSÁRIOS: Lição: personagens e visuais usados na lição anterior (balão e corações), vi-
suais dos sonhos de José; Memorizando: cartaz da página 41 ou figura ampliada da página 42; Aplicando: bombi-
nha de festa junina; Contando aos Outros: cópias das figuras da página 42, tesoura, lápis de cor, saquinhos trans-
parentes.  
 

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 
  
Lição: Encapar uma caixa de sapato e deitá-la de lado. Recortar uma janela em papel marrom. No fundo da ja-
nela, colar papel preto ou azul marinho e muitas estrelinhas amarelas. Colar a janela no interior da caixa. Em 
E.V.A., recortar dois balões (ver figura abaixo). Em um deles, colar a forma de um feixe de trigo em pé e onze fei-
xes inclinados. No outro balão,  colar a figura da lua, do sol e de onze estrelas. Recortar mais três balõezinhos 
(cada um menor que o anterior) para cada sonho.  Colar o balão de um sonho com outros três menores em um 
palito de churrasco. Fazer o mesmo com o outro balão. Com isopor, fazer uma caminha que caiba na caixa. Fazer 
o lençol, o cobertor e um tapetinho em TNT.  Fazer um personagem José da maneira que achar melhor (ver su-
gestões da lições anteriores ou das páginas 11 a 15). 

O Menino Sonhador 
Lição 

8 

Imagens extraídas do site 
escolinhabiblicadagarotada.blogspot.com 

Memorizando (opção do verso):  Copiar a figura da página 41. Ampliar, se desejar, e colar em cartolina ou 
papel cartão. VARIAÇÃO: Ampliar a figura da página 41 ou 42, colá-lo em cartolina e cortar em várias partes para 
fazer um quebra cabeça.   
 
Contando aos outros: Fazer cópias da figura da página 42 e colá-las em papel cartão. Cortar cada coração em 
três ou mais pedaços e guardá-los em saquinhos individuais, para as crianças montarem os quebra-cabeças. VA-
RIAÇÃO: Fazer o coração em E.V.A e colar um pedacinho de imã atrás de cada pedaço. As crianças poderão 
montá-lo na porta da geladeira para memorizar o verso. 
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 queriam dizer. Quem consegue explicá-los? [Dar tempo 
para as respostas.] José tinha onze irmãos. É claro que 
aquilo queria dizer que eles se curvariam diante dele. 
 Os irmãos de José entenderam direitinho o que 
o sonho queria dizer e ficaram furiosos. Eles disseram 
[pegar um dos bonecos dos irmãos de Jose e falar com 
ira na voz]: “Você pensa que nós seremos seus escra-
vos?”  Imaginem só: José era o filho predileto de Jacó, 
tinha ganhado uma roupa linda, que só as pessoas im-
portantes usam, e agora sonhava que seus irmãos se 
inclinavam diante dele. O irmãos pensaram que talvez 
Jacó quisesse que José, o mais novo, mandasse neles, 
os mais velhos. E isso os deixou muito, muito, zanga-
dos.  O coração deles ficou tão cheio de raiva que falta-
va pouco para estourar. [Mostrar o coração mau e um 
auxiliar deve encher um pouco mais o balão que foi 
usado na lição da semana anterior.] E o que mais os 
deixava zangados era que José era bom.  Se fizesse coi-
sas erradas não os incomodaria tanto. Mas a obediência 
e bondade dele estava sempre mostrando que eles eram 
maus. Então, o mesmo sentimento ruim que houve no 
coração de Caim começou a tomar conta deles. 
 Um dia, os dez irmãos mais velhos viajaram 
para Siquém, procurando pasto para o rebanho. Como 
não davam notícias, Israel ficou preocupado e mandou 
que José fosse até lá para ver o que tinha acontecido. A 
viagem era longa, cansativa e perigosa. Mas ele era um 
filho obediente e foi fazer o que o pai lhe mandou.  
 [Levar o personagem de José até um pedaço do 
caminho.] José foi a Siquém, mas lá falaram que seus 
irmãos tinham ido para mais longe ainda, numa região 
chamada Dotã. Ele já havia andado setenta e cinco qui-
lômetros e agora teria que andar mais vinte e dois. Mes-
mo assim, ele continuou a viagem à procura de seus 
irmãos. Ele não via a hora de chegar no acampamento 
para descansar e comer um pouco. [Movimentar o per-
sonagem em direção aos personagens dos irmãos.]  
 Por causa da túnica colorida, de longe seus ir-
mãos o reconheceram. E logo se lembraram que José 
era o filho predileto. O ódio deles aumentou ainda mais
[encher ainda mais o balão]. Eles disseram [falar em 
tom de zombaria]: “Lá vem o sonhador! Vamos mata-
lo, jogá-lo em um poço e dizer ao papai que foi atacado 
por uma fera. Assim, vamos ver se os sonhos deles vão 
se realizar!” [Fazer voz admirada.] Imaginem! Que 
coisa horrível! Até que ponto pode chegar quem guarda 
ódio no coração? Coitado do José. Nem imaginava o 
que o esperava.  
 
 REVISANDO:  
 [Fazer perguntas sobre a lição para as crian-
ças uma a uma. Quando uma delas acertar, inclinar-se 
diante dela, como os feixes de trigo do sonho de José.] 
 
APLICANDO:  
 [Mostrar o pavio de uma bombinha de festa 
junina. Dizer:] O pavio serve para detonar a bomba. 
Coloca-se fogo na ponta do pavio e ele vai queimando, 
queimando até que o fogo chega na pólvora e explode a 
bomba. Quando alguém acende o pavio, sabe que a 
bomba vai explodir, mais cedo ou mais tarde - a não ser 
que alguém o apague antes disso. Mas se o pavio for 
curto não dá tempo de apagá-lo.  
 Quando temos inveja de alguém, nosso coração 

vai se enchendo de ódio. O ódio é como a pólvora, a 
qualquer momento pode explodir. É muito perigoso ter 
o coração cheio de ódio porque se o pavio for aceso, a 
pessoa pode fazer coisas terríveis. Foi o que aconteceu 
com os irmãos de José. Eles deixaram o ódio encher o 
coração deles e, quando José contou os sonhos, eles 
acenderam o pavio da ira. Na primeira oportunidade 
que tiveram, a bomba do ódio explodiu.  
 Precisamos aprender duas coisas importantes: 
José não devia ter contado seus sonhos porque ele sabia 
o quanto seus irmãos o odiavam. Ele acabou acendendo 
o pavio da ira. A outra lição é que os irmãos de José 
não deveriam ter guardado aquele ódio todo no coração. 
Deveriam ter pedido a ajuda de Deus para  amarem a 
seu irmão. 
 Às vezes nós somos como os irmãos de José. 
Damos lugar para a inveja em nosso coração e ele vai 
ficando perigoso como uma bomba. [Mostrar o balão 
bem cheio.] Quem tem o coração cheio de ódio e inve-
ja, vai fazer alguma maldade na primeira oportunidade 
que tiver. O ódio vai explodir de algum jeito. [Estourar 
o balão.] É melhor pedir para Deus esvaziar o coração 
do ódio e assim muitas tristezas serão evitadas.  

 
MEMORIZANDO: 
 
Opção A - verso da lição: [Ler o verso na Bíblia, ex-
plicar o significado e ensinar o verso usando os gestos 
sugeridos na lição:]  
“Irmãos, me ouçam - mostrar as pessoas e indicar o 
ouvido.  
Pois tive um sonho”- mão no peito, mãos na cabeça e 
indicar o céu. 
Gênesis 37:6 - desabrochar uma flor e formar um li-
vro. 
 
Opção B - sugestão de verso: " Não guardem ódio 
contra o seu irmão no coração.” Levítico 19:17. NVI. 
[Ler o verso na Bíblia, colar o cartaz com o verso na 
parede e dizer:] Os irmãos de José guardaram ódio no 
coração e um dia esse ódio explodiu. Deus não quer que 
tenhamos ódio, mas amor. Ele sabe que o ódio só traz 
tristeza. Vamos memorizar esse verso, para lembrarmos 
de não guardar ódio no coração. Só amor.  
 [Mostrar o cartaz com o verso e recitá-lo três 
vezes. Depois, chamar um grupo de crianças à frente e 
recitar o verso, com o cartaz escondido delas e visível 
para o restante da classe. Repetir o processo com ou-
tros grupos de crianças. Finalmente, recitar o verso 
outra vez com todas elas.] 
 
VARIAÇÃO: [Se fizer o quebra cabeça, deixá-lo fixado 
na parede e recitar o verso por três vezes. Depois, ir 
retirando pedaço por pedaço enquanto recita o verso 
inteiro. No final, explicar que o coração cheio de ódio 
acaba ficando em pedaços.] 

 
CONTANDO AOS OUTROS:   
 [Entregar um coração já recortado para cada 
criança. Elas deverão colorir tudo e montar o quebra 
cabeça. Elas podem mostrar o quebra cabeça para al-
guém e depois desmontá-lo, explicando o que acontece 
a um coração que está cheio de ódio.] 
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Lição 8 - MEMORIZANDO  
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Lição 8 - CONTANDO AOS OUTROS  
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Ao final da lição a criança deverá: 
SABER que o pecado traz desassossego e aflição a todos;  
SENTIR  desejo de ter paz em seu coração através da confissão de seus pecados;  
RESPONDER  confessando e abandonando seus pecados. 

 
VERSO DA LIÇÃO: “Vamos vendê-lo a esses mercadores, e assim não o toquemos.” Gn. 37:27.  
VERSO OPCIONAL: “Os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar.” Isaías 57:20. NVI. 

  
RECURSOS NECESSÁRIOS:  Conquistando a Atenção:  sacola ou caixa contendo vários objetos (ver suges-
tão na própria atividade); Lição: os mesmos visuais usados nas lições anteriores, acrescentando um poço; sacolinha 
com moedas; túnica colorida; tinta vermelha; Revisando: poço e personagem de José; Contando aos Outros: Opção 
A: fazer uma cópia da figura das páginas 45 para cada criança; Opção B: preparar para cada criança: uma latinha, 
papel pedra ou E.V.A marrom e laranja, figura ou boneco de José, cartão com o verso para memorizar, cola. 
 

COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS  
 
Lição:  Escolher uma das opções de visuais abaixo. Se as crianças estiverem encenando a história, fazer um 
cenário de campo. Ou, escolher uma das opções de visuais abaixo. 
Cenário grande (para as crianças participarem da história): fazer um cenário de campo, à frente da sala. Virar uma 
mesinha com as pernas para cima, cobri-la com TNT marrom para parecer um poço. 
Flanelógrafo ou cartazes: usar as figuras baixadas na internet. 
Maquete: cenário de campo, com ovelhas e um poço (pode ser como o da figura ao lado). Fazer uma túnica peque-
na de TNT colorido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contando a Outros:  
Opção B:  boneco de José - Fazer uma cópia da figura de José (página 45) em cartolina ou fazer 
um boneco de José em E.V.A ou, ainda, vestir um bonequinho de plástico (desses vendidos em 
casas de festa) com uma túnica colorida e uma roupinha por baixo.   
 
Poço: usar uma latinha de conservas das que têm a tampa solta (para não cortar as mãos). Outra 
opção é usar rolos vazios de papel higiênico, com o fundo forrado. Se quiser encapar o poço com 
E.V.A., será preciso fazer isso com antecedência, usando cola quente. Se for encapá-lo com papel 
pedra, pode-se deixar que as crianças o encapem.  

Vendido como escravo 
Lição 

9 

“Poço” feito com uma mesa de pernas para cima. 

Detalhe do “Poço” feito 
no cenário da mesa. 

CONQUISTANDO A ATENÇÃO: Coisas que se 
vendem e coisas que não se vendem. [Com antecedên-
cia, colocar dentro de uma caixa ou sacola, coisas que 
podem ser vendidas: objetos, alimentos, vaso com plan-
ta, bichinho de pelúcia, e se possível, um animalzinho 
(peixe, tartaruga, etc.). Ao começar, colocar essas coi-
sas, uma a uma sobre a mesa, enquanto diz que resol-
veu ganhar dinheiro vendendo algumas coisas. Depois 
de colocar tudo, olhar bem e dizer que está faltando 
alguma coisa. Olhar à volta, pegar uma criança e colo-
cá-la sentada sobre a mesa, dizendo que agora já tem 
todas as mercadorias que precisa. Combinar com um 
auxiliar para que ele fale, caso ninguém se manifeste, 
que uma criança não pode ser vendida. Responder que 

você pode vender o que quiser. Mas o auxiliar deverá 
convencê-lo de que uma pessoa não pode ser vendida. 
Concordar com ele e dizer:] Na história de hoje vão 
vender algo que não pode ser vendido. 
 
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Obs.: O texto abaixo foi  
baseado na lição Tesouros Infantis na edição antiga.]  

 [Movimentar os personagens conforme a histó-
ria. Dizer:] Enquanto José se aproximava do acampa-
mento dos irmãos, eles combinaram de matá-lo e jogar 
o seu corpo em um poço. Ruben, o irmão mais velho 
ficou com pena de José. Mas ele tinha medo de contra-
riar os irmãos. Por isso, ao invés de usar sua autoridade 
para salvar o irmão mais novo, ele foi covarde e tentou 
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 ganhar tempo. Ele disse [imitar uma voz masculina]: 
“Não vamos matar José. Vamos jogá-lo vivo dentro de 
um desses poços do deserto para que ele morra de fo-
me.” Ele disse isso para ganhar tempo e tirar José do 
poço quando os outros irmãos não estivessem vendo.  
 Ruben saiu do acampamento e, quando José 
chegou, ao invés de o receberem bem, seus irmãos o 
agarraram, tiraram a sua túnica e o jogaram dentro de 
um poço seco. [Colocar o personagem de José no po-
ço.] O poço era muito profundo e José jamais teria 
chance de escapar. Enquanto José estava no poço pe-
dindo ajuda, morto de fome, os irmãos sentaram-se para 
comer. Que homens maus!  
 Então, uma caravana de mercadores aproximou
-se com seus camelos. Eles iam para o Egito. Judá teve 
uma ideia [imitar a voz de Judá]: “Vamos vender José 
aos mercadores. Assim nos livramos dele sem precisar 
matá-lo.” Eles negociaram José com os mercadores por 
vinte moedas de prata. [Mostrar a sacolinha de moe-
das.] Depois, tiraram José do poço. Quando ele perce-
beu o que estavam fazendo, suplicou a cada um deles 
[fazer uma voz suplicante]: “Por favor, não me ven-
dam! Vocês são meus irmãos! Não façam isso!” Alguns 
até sentiram pena, mas não fizeram nada, com medo 
dos outros. E, José foi levado embora, chorando. O co-
ração dele estava assim. [Mostrar o coração triste.]  
 Quando Ruben voltou, foi até ao poço, mas 
José não estava lá. Quando soube o que aconteceu, ele 
chorou [fazer voz chorosa]: “E agora o que farei?” Ru-
ben ficou com remorso por não ter livrado José. Mas 
era tarde demais! Seu irmão agora era um escravo. 
 Para esconder o que fizeram, os irmãos mata-
ram um cabrito e molharam a túnica colorida de José 
com o sangue dele. [Pingar tinta vermelha na túnica de 
José.] Depois, mostraram a túnica a seu pai e disseram 
que a haviam encontrado no campo. Israel reconheceu a 
túnica e chorou muito [imitar uma voz chorosa, de ido-
so]: “É a túnica de José! Uma fera deve tê-lo feito em 
pedaços...” Então, ele rasgou as suas vestes para mos-
trar que estava muito, muito triste. O coração dele ficou 
assim. [Mostrar o coração triste.] Ele não parava de 
chorar. [Imitar o choro de Jacó]. Os irmãos, vendo o 
sofrimento do pai, sentiram-se muito mal por seu peca-
do. Eles tentaram consolar Israel, mas nada o acalmava. 
Ele dizia [imitar voz triste, de idoso]: “Morrerei com a 
minha tristeza por ter perdido meu garoto.” E os irmãos 
de José sabiam que a culpa era toda deles.  
 
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o 
verso na Bíblia, explicar o significado e ensiná-lo fa-
zendo os gestos como estão descritos na lição:] 
Vamos vendê-lo a esses mercadores  - [fazer sinal de 
troca com as mãos, apontar para o lado;] 
e assim não o toquemos -  [sinal de não; dedo indica-
dor simulando um toque.] 
Gênesis 37:27 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
MEMORIZANDO (Opção B - verso opcional): “Os 
ímpios são como o mar agitado, incapaz de sosse-
gar.” Isaías 57:20 [Ler o verso na Bíblia e explicar:] O 
mar, quando está agitado, não para um momento, não 
tem sossego. Os irmãos de José pensaram que ficariam 
felizes livrando-se de José. Mas, o resultado foi outro.  

Não conseguiam dormir à noite, pensando em José e no 
quanto ele suplicou para que não o vendessem. Durante 
anos e anos, eles não tiveram sossego. Quando peca-
mos, ficamos assim. Vamos memorizar esse verso,  
para nos lembrarmos que é melhor não pecar, para não 
perder o sossego. [Ensinar o verso, fazendo os seguin-
tes gestos:] 
Os ímpios são como o mar agitado -  [balançar as 
mãos para os lados;] 
incapaz de sossegar -  [balançar o rosto negativamen-
te, colocar as mãos sob a cabeça inclinada.] 
Isaías 57:20 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.]  
 
REVISANDO: [Colocar  um boneco no poço feito 
com balde ou lata ou, ainda, ampliar as figuras da pág. 
46. A cada pergunta acertada o “José” se aproxima 
mais da saída do poço. Quando houver uma resposta 
errada, ele deve afundar mais no poço.]  
 
APLICANDO: [Mostrar o coração bom e dizer:] 
José era amável, obediente e paciente. Isso incomodava 
a seus irmãos, que eram ao contrário dele: ciumentos, 
impacientes e desobedientes. [Mostrar o coração mau.]  
Eles não lutaram para vencer esses pecados, por isso 
acabaram cometendo pecados ainda maiores: vender o 
irmão, mentir para o pai. Além disso, esconderam seus 
pecados e não os confessaram. [Colocar uma mochila 
bem pesada nas costas de uma criança e pedir que an-
de pela sala, abaixe-se, levante-se ou faça pequenas 
tarefas. Depois, tirar a mochila e pedir para fazer as 
mesmas coisas. Ao terminar, perguntar qual a diferen-
ça entre fazer as coisas com a mochila e sem a mochi-
la. Dizer:] A pessoa que comete um pecado e não o 
confessa, acaba se tornando inquieta e perturbada, co-
mo um mar agitado. Seja onde for e faça o que faça, 
estará sempre com a consciência pesada, como se carre-
gasse um grande peso. [Colocar a mochila em suas cos-
tas.] Os irmãos de José ficaram assim. Sempre lem-
brando da maldade que fizeram.  
 E você? Quando faz uma coisa errada conta ao 
papai ou à mamãe? O único jeito de se livrar desse far-
do é dizer a verdade e pedir perdão. Você pede perdão a 
Deus e a quem você prejudicou? Se fizer assim o fardo 
da consciência pesada vai sair de suas costas (tirar a 
mochila) e você vai ficar aliviado. [Colocar a mochila 
nas costas de outras crianças e depois, retirá-la, mos-
trando como é o alívio de confessar e pedir perdão.]  

 
CONTANDO AOS OUTROS:  
Opção A: [Dar uma cópia das figuras das páginas 45 
para cada criança. Se forem muito pequenas entregar 
tudo recortado, para que apenas pintem. Ajudá-las a 
colar a parte B sobre a parte A, deixando o poço livre 
(sem cola). Elas devem colocar a figura de José dentro 
do poço para contar a história a outros.] 
 
Opção B:  [Se for encapar o poço com o papel pedra, 
entregar um pedaço de papel (cortado no tamanho cer-
to) para cada criança. Ajudá-las a encapar a latinha 
ou rolo de papelão e a colocarem o “José” dentro do 
poço. Se o poço for encapado com  E.V.A, entregá-lo já 
pronto, para as crianças apenas colocarem o “José” 
dentro.] 
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Lição 9 - CONTANDO AOS OUTROS (opção A) 

 

Parte B 

Parte A 
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Ao final da lição a criança deverá: 
SABER que Deus nos ama em todas as situações, mesmo na dificuldades;  
SENTIR  conforto e segurança em Deus quando passar por dificuldades;  
RESPONDER  mostrando-se segura quando enfrentar dificuldades; 

 
VERSO DA LIÇÃO: “O Senhor está perto de todos os que O invocam... com sinceridade.” Salmo  145:18.   

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a Atenção: fichas com palavras mágicas, caixa decorada; Li-
ção: personagens para José, Potifar e outros egípcios, camelos de papel, (opcional) três pirâmides de pa-
pel (página 50), coração triste, figura do sonho de Jacó (página 51), prato descartável, esponja, vassoura, figura 
de vaca ou gato (tirar de revistas ou livros velhos); Revisando: lousa ou cartolina; Contando aos Outros:  Opção A:  
1 cópia da página 52 para cada duas crianças, lápis de cor; Opção B:  corações em EVA. 

 
COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Conquistando a atenção: Copiar as figuras das páginas 47 a 49. Colorir e recortar as figuras, colando -as 
em retângulos de papel colorido ou EVA.  Guardar essas fichas em uma caixa bem decorada. As mesmas figuras 
coloridas podem ser baixadas da internet em evangelismoinfantil.blogspot.com 
VARIAÇÃO:Cortar retângulos de cartolina colorida no tamanho de fichas pequenas. Em cada ficha escrever uma 
das palavrinhas “mágicas” contidas nas figuras.  
Lição:  
Pirâmides - Ampliar a figura da página 50 e usá-la como molde para formar as três pirâmides. 
Camelos - Fazer cópias em cartolina da figura de camelo (página 50) e montar como indicado. 
Contando aos outros:  
Opção A: Para as crianças menores, recortar os corações em papel com antecedência. 
Opção B:  Usar os corações da página 52 como modelo para cortá-los em E.V.A. , escreven-
do e desenhando com caneta permanente. Cortar uma retângulo de EVA de cor diferente da dos corações. Escre-
ver o verso com caneta permanente.  
Observação: Aplicando foi extraído, quase na íntegra, de “Auxiliar para Professores e Diretores da Escola Sabatina - Jardim de Infância” - 
Ano B (abril e junho) -  páginas 80 - CPB.  

Lição 

10 A grande viagem 

CONQUISTANDO A ATENÇÃO: Palavrinhas mági-
cas. [Passar a caixa com as fichas de mão em mão. Ca-
da criança deve pegar uma ficha e explicar o que signi-
fica para ela. Se houver mais crianças do que fichas, 
deixar que cada duas ou três crianças peguem uma 
ficha e expliquem seu significado. Depois, explicar ra-
pidamente a importância daquelas palavrinhas e di-
zer:] Na história de hoje veremos alguém que usava 
sempre essas palavrinhas.  
                                                                                                                                                                        
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Usar os visuais esco-
lhidos para contar a história (maquete, flanelógrafo ou 
cenário grande). Movimentar os personagens conforme 
a necessidade. Simplificar a linguagem, se necessário. 
Empurrar a caravana lentamente em direção às pirâ-
mides. Dizer:] A caravana que levava José embora, 
avançava lentamente em direção ao Egito. Ele podia 
ver, de longe, as montanhas onde  seu pai vivia. Isso 
fazia seu coração doer terrivelmente. [Mostrar o cora-
ção triste.] Ele pensava [fazer voz chorosa]: “Nunca 
mais vou ver meu pai!” [Imitar alguém chorando.] De-
pois, começou a lembrar de como Jacó teve que fugir 
de casa sozinho. [Mostrar a figura do sonho de Jacó.] 
Pensou no sonho dos anjos que subiam e desciam pela 
escada e de como Deus cumpriu a promessa de cuidar 
dele. Ali mesmo, José decidiu que o Deus de seu pai 
seria seu Deus. Então, orou [fazer voz suplicante]: “Por 
favor, Senhor, me acompanhe no Egito e me proteja do 
mal. Eu prometo que serei fiel a Ti, aconteça o que 
acontecer. 

Chegando ao Egito os comerciantes venderam 
José a Potifar, o capitão da guarda do rei. [Colocar o 
personagem de José perto do personagem de Potifar.] 
Naquela casa, José decidiu ser um bom servo. Ele tinha 
que lavar a louça [Dar uma esponjinha para uma crian-
ça esfregar em um prato descartável]; varrer a casa 
[dar uma vassoura para outra criança varrer um peda-
cinho da sala], entregar recados [dar um papel dobra-
do para uma criança entregar a outra professor]. Ele  
fazia tudo rapidinho e com muito capricho. Mesmo tra-
balhando o dia todo e ficando muito cansado, ele era 
sempre educado e obediente. Se precisava de alguma 
coisa, dizia: “por favor”; se ia passar por uma pessoa, 
dizia: “com licença”; quando recebia uma gentileza, 
dizia: “obrigado”; e se machucava alguém, sem querer, 
dizia: “desculpe”.  

Logo, todos perceberam que José era um rapaz 
diferente. E não apenas por ser gentil e bondoso. No 
Egito, as pessoas adoravam estátuas e, vocês nem vão 
acreditar, elas adoravam também animais e até um rio! 
[Mostrar a figura de um gato e uma vaca.] Já pensa-
ram em fazer oração para um gatinho, uma vaca ou um 
rio? Vocês acham que eles ou uma estátua podem res-
ponder a uma oração? Claro que não. José também sa-
bia disso e ficava bem longe dos ídolos dos egípcios.  

Mas isso não era fácil. O rei e as pessoas mais 
ricas e poderosas do Egito realizavam cerimônias chei-
as de luxo e riqueza para honrarem a seus deuses. E 
José, que adorava a Deus, não passava de um escravo, 
vendido por seus próprios irmãos. Será que Deus havia 
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 abandonado José? Será que não seria bom adorar aque-
les ídolos e ganhar a amizade dos egípcios?  

José tinha muita tristeza por ter sido tão maltra-
tado por seus irmãos e não aguentava de saudade do 
pai. Mas ele sabia que aqueles deuses eram falsos e que 
não podiam ajudá-lo.  Ele sabia que o Deus verdadeiro 
o ajudaria, se ele fosse fiel. Então, toda vez que recebia 
um convite para adorar um ídolo, ele dizia: “Eu adoro 
só a Deus, o Criador. Não adianta me convidar para 
adorar a outro deus porque eu não vou.” E as pessoas 
viam José ajoelhado, orando a Deus, sem nenhuma es-
tátua perto dele. Também viam que sempre que ele es-
tava triste ou aflito, buscava a Deus e se sentia melhor. 
As pessoas pensavam [fazer voz pensativa]: “Será que 
esse é o segredo para José ser tão especial?” E, com 
isso, as pessoas que conviviam com ele ficaram saben-
do do Deus verdadeiro. E a certeza de que Deus jamais 
o abandonaria, fazia José se sentir melhor. Ele confiava 
no Senhor e isso lhe dava força para vencer a tristeza.  

 
REVISANDO: [Fazer as perguntas. Cada vez que 
acertarem, escrever uma letra da palavra DEUS CUI-
DA, na lousa ou em um cartaz. Se errarem, não escre-
ver nenhuma. O objetivo é escrever a frase completa.] 

 
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o 
verso na Bíblia e explicar seu significado. Depois ensi-
ná-lo com os gestos propostos na lição:]  
Deus está perto de todos os que O Invocam - 
[apontar para o Céu; juntar as mãos olhando para o 
alto..]  
Com sinceridade -  [colocar as mãos no peito.]  
Salmo 145:18 -  [desabrochar uma flor e formar um 
livro.] 

 

APLICANDO: [Pedir que algumas crianças venham à 
frente e encenem situações que não gostam que lhes 
aconteça (cair, tomar injeção, etc.). Elas devem fazer 
os gestos sem falar nada para que os outros adivinhem 
o que é.  Permitir que cada criança que desejar, tenha 
oportunidade de fazer a mímica. Se alguma não souber 
o que fazer, cochichar em seu ouvido uma das seguin-
tes situações: tropeçar e machucar o dedão, abaixar-se 
e bater a cabeça na mesa ao se levantar, ganhar um 
arranhão do gato, ficar com a garganta doendo, cair 
de bicicleta, ficar perdido no supermercado, etc. De-
pois das apresentações, perguntar:]  
 Quando coisas más acontecem, quem ajuda vo-
cês a se sentirem melhor? [Dar tempo para as respostas 
e perguntar:]  Quando vocês  não estão se sentindo 
bem ou se machucam, o papai e a mamãe ainda amam 
vocês? É claro que sim. Eles ficam tristes quando vocês 
se machucam. Mas, às vezes, acontecem coisas ruins na 
vida de vocês. Então, seu pai e sua mãe procuram ajudá
-los a se sentirem melhor porque amam vocês.  
 Deus também fica triste coisas ruins acontecem 
conosco. Deus quer que nós nos sintamos melhor, sa-
bendo que ele está conosco quando coisas más aconte-
cem. Ele nunca nos abandona. Quando se sentirem tris-
tes por alguma coisa, lembrem-se do nosso verso para 
memorizar de hoje.  
 
CONTANDO AOS OUTROS:  [Entregar 4 corações 
para cada criança. Elas devem recortá-los e pintá-los. 
(entregar tudo recortado, se as crianças forem peque-
nas). Depois, juntar os 4 corações na ordem certa e 
grampeá-los em um cantinho, para formar um livro. Se 
os corações forem de EVA, perfurá-los em um cantinho 
e deixar que as crianças montem o livro, passando um 
cordão pelo orifício. Incentivá-las a compartilharem o 
que aprenderam com outras pessoas.]  
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Lição 10 - CONQUISTANDO A ATENÇÃO 
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Lição 10 - Lição 
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Lição 10 - LIÇÃO 
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Lição 11 - CONTANDO AOS OUTROS B 
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Outra sugestão para a “prisão” de José. 

CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [As crianças de-
verão equilibrar um livro na cabeça enquanto andam 
de um determinado ponto da sala a outro. Se o livro 
cair devem recomeçar de novo. Depois de algumas ten-
tativas, perguntar, dando tempo para as respostas:] 
Foi fácil ou foi difícil equilibrar um livro na cabeça en-
quanto andavam? Como vocês se sentiram? Às vezes as 
coisas são difíceis e às vezes são fáceis. Quando as coi-
sas são fáceis, nós gostamos delas, parecem boas. 
Quando as coisas são difíceis, não gostamos tanto de-
las, e parecem ser más. Nossa história bíblica de hoje 
vamos continuar falando sobre José. Ele passou bons 
momentos com seu pai e maus momentos com seus 
irmãos. Vamos ver agora  se ele está passando por bons 
ou maus momentos.     
                                                                                                                   

APRESENTANDO A LIÇÃO: [Mostrar o pote de 
moedas. Dizer:] A Bíblia diz que Deus abençoava tudo 
que José fazia. Como será que isso acontecia? Vamos 
imaginar? Ele  era muito esforçado e caprichoso. Vendo 
tudo isso, Potifar pensou [fazer uma voz pensativa]: 
“Esse rapaz é muito bom. Vou colocá-lo como o chefe 
da cozinha.” José organizou o trabalho direitinho: fazia 
as compras, o cardápio, treinava os cozinheiros e os que 
serviam à mesa. Era sempre o primeiro a se levantar e 
só se deitava quando tudo estava em ordem. E antes de 
Potifar pedir alguma coisa, José já tinha feito. Talvez 
algum outro escravo tenha lhe dito [sussurrar]: “José, 
você pode pegar um pouco do dinheiro das compras. O 
patrão nem vai perceber.  E quando tiver bastante di-
nheiro você foge e volta pra casa.” Mas José dizia sem-
pre “não!” e Deus o abençoava. Tudo da certo em seu 

Ao final da lição a criança deverá: 
SABER  que deve ser fiel a Deus, mesmo quando isso for difícil;  
SENTIR  coragem para ser fiel;  
RESPONDER  resistindo às tentações, mesmo quando for difícil;  
 

VERSO DA LIÇÃO: “O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor ao seu servo José.” Gn. 39:5.  
VERSO OPCIONAL: “Como poderia eu ... pecar contra Deus?"  Gênesis 39:9.  

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Revisando: visuais usados na lição; Conquistando a Atenção: livros; Lição: 
prisão, personagens para José, POtifar e a esposa dele; Contando aos Outros: cópias das páginas 58 e 59 para 
cada criança, tesoura, lápis de cor. 

 
COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Prisão A: Usar uma caixa de sapatos que tenha a tampa presa à caixa. Encapar a caixa com papel pedra. Recor-
tar um retângulo na tampa da caixa, deixando uma borda de uns 5 cm. Por dentro da abertura, colar canudinhos 
de refrigerante formando a grade da prisão. Recortar dois quadradinhos no fundo da caixa e colar canudinhos ne-
les também para formar as janelas da “prisão”. Os personagens devem ser feitos, de preferência, em E.V.A. em 
tamanho proporcional à “prisão”. Esse visual também será usado nas próximas lições. 

Lição 

11 
Um jovem esperto 

Contando aos outros:  
Opção A: Fazer uma cópia da página 58 para cada criança e uma cópia da página 59 para cada duas crian-
ças. Para as crianças menores, recortar os corações com antecedência. 
Opção B:  Usar os corações da página 59 como modelo para cortá-los em E.V.A. , escrevendo e desenhando 
com caneta permanente. Cortar uma retângulo de EVA de cor diferente da dos corações. Escrever o verso com 
caneta permanente.  
 
Observação: Conquistando a Atenção, foi extraído quase na íntegra do “Auxiliar para Professores e Diretores da Escola Saba-
tina - Jardim de Infância” - Ano B (abril - junho) -  páginas 77 - CPB.  
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 trabalho. Potifar reparou nisso e resolveu colocar José 
também como o responsável pelas suas plantações. José 
aprendeu a cuidar da terra e trabalhou muito para orga-
nizar o trabalho dos servos. Também ali, ele poderia 
ficar com alguma coisa do patrão. Mas ele não quis. 
Deus abençoou seu esforço e as terras de Potifar produ-
ziram uma colheita enorme, como nunca antes.  
 Todos ficaram admirados e José disse: “Toda 
essa bênção vem de Deus.” O patrão dele acreditou nis-
so e pensou: “Meus deuses nunca me abençoaram as-
sim. Se o Deus de José abençoa tudo que ele faz, vou 
entregar os meus negócios para ele cuidar. Assim vou 
ser abençoado também.” E foi o que aconteceu. José 
estudou línguas, negócios e ciências. Ele teve que se 
esforçar muito para aprender essas coisas mas, por fim, 
se tornou um ótimo negociante.  Nessa época, talvez 
alguém tenha falado pra ele: “Olhe, se você me vender 
a colheita do seu patrão por menos que ela vale, eu dou 
um bom dinheiro pra você.” Mas José pensava: “Como 
posso pecar contra Deus?” Ele sempre dizia “Não!” Ele 
talvez tenha dito: “Olhe, estou devendo para o governa-
dor de tal cidade e tem muita gente devendo pra mim. 
Preciso comprar cavalos melhores e aumentar minha 
casa. Quero que você resolva tudo isso.” José  trabalhou 
bastante, Deus o abençoou e ele fez ótimos negócios 
para seu patrão. Seu patrão ficou contente e entregou 
todas as suas coisas para José cuidar. Com seu trabalho, 
as riquezas de Potifar aumentaram muito, [colocar mui-
tas moedas no vidro] e José se tornou estimado por ele 
como se fosse um filho. Como nunca mentia, nem pe-
gava nada para si, ele se tornou respeitado e amado por 
todos que o conheciam.  

Estava tudo bem com José, até que um dia a 
mulher de Potifar quis que ele desobedecesse a Deus. 
Ela era muito má e ele sabia que ficaria em apuros se 
não fizesse o que ela estava pedindo. O que fazer?  Os 
anjos ficaram olhando para ver o que José ia decidir. 
Então, ele escolheu obedecer a Deus e disse, com muita 
coragem: “Não! Não! Não! [Balançar a cabeça e o dedo 
indicador.] Como posso ... pecar contra Deus?” Os 
anjos aplaudiram a decisão de José. [Bater palmas.]  
Mas a mulher de Potifar ficou furiosa. Ela pensou 
[fazer foz furiosa]: “Como esse escravinho ousa me 
desobedecer? Vou acabar com ele!” Então, ela inventou 
uma mentira terrível sobre ele e Potifar acabou man-
dando José para a prisão. [Colocar José dentro da pri-
são.] Era um lugar muito ruim, mas José estava confor-
tado porque sabia que Deus estava a seu lado. E, pelo 
menos lá ele estava livre daquela mulher terrível. Mais 
uma vez José precisou confiar no Senhor e não ficou 
decepcionado. Havia uma bênção especial para ele na-
quela prisão e nós a veremos na semana que vem. 
 
REVISANDO: [Colocar juntos, um boneco para a 
esposa de Potifar e outro para José. Fazer as pergun-
tas. Se as crianças acertarem, José se fasta da mulher 
de Potifar. Se errarem, ele retorna para o lado dela. O 
objetivo é afastá-lo o máximo possível dela.]  
 
APLICANDO: [Dizer:] José resistiu à tentação por -
que disse um “não” muito forte, mostrando logo que 
não ia desobedecer a Deus. Quando somos tentados a 
fazer algo errado, não devemos ficar pensando, mas 
dizer logo, com firmeza: “Não! Não! Não!” Vou falar 

algumas coisas que acontecem com as crianças. Se o 
que eu falar for uma tentação para fazer algo errado. 
Vocês devem balançar a cabeça para o lados e dizer 
com firmeza: “Não! Não! Não!”  Se  o que eu falar não 
for tentação, vocês não podem se mexer. Só vai acertar 
quem estiver atento. [Falar cada uma das frases a se-
guir, dando tempo para a reação das crianças:] Pegar 
dinheiro da carteira do papai, sem pedir. Arrumar a ca-
ma ao acordar. Falar mal do colega. Bater em um cole-
ga. Emprestar os brinquedos. Participar da festa junina 
na escola. Dizer nomes feios. Ajudar a mamãe. Mentir. 
Regar as plantas. Fazer bagunça na escola. Conversar 
durante o culto. Estudar a lição da Escola Sabatina. Fa-
zer birra. 
 [Dizer:] Às vezes, obedecer a Deus não é fácil. 
Mas, quem é corajoso e fiel obedece mesmo quando é 
difícil. Quem é corajoso sempre diz: “Não! Não! Não!” 
para a tentação. 
 
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o 
verso na Bíblia, explicar bem o sentido e ensiná-lo 
usando os gestos sugeridos na lição:]  
O Senhor abençoou a casa do egípcio - [mostrar o 
céu; fechar as mãos e abrir como um telhado.] 
Por amor ao seu servo José - [mão no peito, curvar-
se.] 
Gênesis 39:5 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.] 
 
Opção B (sugestão de verso): [Dizer:] Quando foi 
tentado, José não teve coragem de entristecer a Deus. 
Ele pensou em toda a bondade de Deus para com Ele e 
disse: “Como poderia eu ... pecar contra Deus?"  Gêne-
sis 39:9. [Ler o verso na Bíblia.]. Quando vier uma 
tentação, precisamos lembrar de Deus e falar como Jo-
sé. [Ensinar o verso, usando os seguintes gestos:] 
Como poderia eu -  [mãos abertas em direção às la-
terais, como fazendo uma pergunta, depois apontar 
para si mesmo;] 
Pecar contra Deus? - [apontar para cima.] 
Gênesis 39:9 - [juntar as mãos e abri-las como um 
livro.] 
 
CONTANDO AOS OUTROS: [Entregar as cópias 
para as crianças e ajudá-las a identificarem a resposta 
certa. Enquanto pintam, incentivá-las a contar a histó-
ria a alguém, usando a atividade pronta.] 
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Lição 10 - CONTANDO AOS OUTROS  
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CONQUISTANDO A ATENÇÃO: [As crianças de-
verão equilibrar um livro na cabeça enquanto andam 
de um determinado ponto da sala a outro. Se o livro 
cair devem recomeçar de novo. Depois de algumas ten-
tativas, perguntar, dando tempo para as respostas:] 
Foi fácil ou foi difícil equilibrar um livro na cabeça en-
quanto andavam? Como vocês se sentiram? Às vezes as 
coisas são difíceis e às vezes são fáceis. Quando as coi-
sas são fáceis, nós gostamos delas, parecem boas. 
Quando as coisas são difíceis, não gostamos tanto de-
las, e parecem ser más. Nossa história bíblica de hoje 
vamos continuar falando sobre José. Ele passou bons 
momentos com seu pai e maus momentos com seus 
irmãos. Vamos ver agora  se ele está passando por bons 
ou maus momentos.      
                                                                                                                                                            

 APRESENTANDO A LIÇÃO:  [Revisar rapida-
mente a lição anterior e continuar a história, movimen-
tando os visuais conforme a necessidade. Dizer:]  
 José trabalhou muitos anos para Potifar e o pa-
gamento que ele recebeu foi ser mandado sem merecer 
para a prisão. [Apontar os pés de José.] Lá prenderam 
seus pés com algemas de ferro que machucavam muito. 
Que dor ele sentiu!  
 A maioria das pessoas ficaria assim [fazer voz 
chorosa]: “Coitado de mim! Fui vendido pelos meus 
próprios irmãos; virei escravo; trabalhei que nem um 
condenado e como recompensa ganhei a prisão! Tudo 
dá errado na minha vida! Buááá!” Não é isso que a mai-
oria faria?  
 Mas José era um rapaz diferente mesmo. Em 
vez de ficar chorando e reclamando, ele resolveu ter 

Ao final da lição a criança deverá: 
SABER  que a Bíblia nos revela o futuro;  
SENTIR confiança na Palavra de Deus;  
RESPONDER aplicando-se no estudo da Bíblia. 
 

VERSO DA LIÇÃO: “Não são de Deus as interpretações?”.  Gênesis 28:12.  
VERSO OPCIONAL: “Deus dará resposta.” Gênesis 41:16.  

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Revisando: visuais usados na lição; Conquistando a Atenção: livros; Lição: 
prisão usada na lição anterior, personagens para José, o copeiro e o padeiro, visuais com os sonhos de cada um; 
Contando aos Outros: cópias da páginas 58 para cada criança, lápis de cor. 

 
COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Lição: Fazer o copeiro e o padeiro em tamanho que caiba na prisão. Recortar dois balões em E.V.A para 
ilustrar os sonhos. No sonho do copeiro, colocar três cachos de uva e uma taça. No sonho do padeiro, colocar três 
cestos com pães e alguns pássaros sobre um deles (ver fotos abaixo). Encapar um palito de sorvete ou de chur-
rasco. Cortar um pedaço de velcro para cada sonho. Colar uma parte na parte de trás dos personagens e outra 
parte no palito colado no balão. Quando mencionar o sonho, fixar o balão atrás do personagem. 

Lição 

12 
Dois sonhos revelados 
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 paciência e confiar em Deus. E isso o animou para en-
frentar a vida dura da prisão. Seu rosto era tranquilo e 
seu jeito era educado e bondoso. Quando os carcereiros 
o tratavam mal, ele apenas suportava, sem brigar ou 
xingar, como os outros presos. E, sempre que podia, 
ajudava seus colegas de cela. Cuidava dos doentes 
[colocar um curativo em um personagem] e acalmava 
os nervosos. Com isso, ele esquecia seu próprio sofri-
mento.  
 Um dia, o chefe dos carcereiros mandou José 
fazer uma tarefa. Talvez tenha sido o jantar [fazer voz 
severa]: “Venha aqui e sirva o jantar!” E José serviu. 
[Fazer voz severa outra vez]: “Agora limpe tudo!” E 
José limpou, com muito capricho. Todos os dias José 
recebia algo para fazer. E ele fazia tudo direitinho, sem 
reclamar. Em pouco tempo, o carcereiro passou a confi-
ar tanto em José que o deixou encarregado de cuidar de 
todos os prisioneiros!  
 [Colocar os personagens do copeiro e do pa-
deiro dentro da prisão.] Algum tempo depois, dois ser-
vos de Faraó foram colocados na prisão [Colocar os 
dois personagens na “prisão”]: o padeiro e o copeiro. 
Certa manhã, José notou que eles estavam tristes. Como 
sempre se interessava pelos outros, perguntou: “Por que 
vocês estão tristes hoje?” Eles disseram que  tiveram 
sonhos muito estranhos  e não conseguiam entendê-los. 
José lhes disse: “Vocês não sabem que Deus pode reve-
lar o significado dos sonhos? O que vocês sonharam?” 
O copeiro disse [mostrar o visual do sonho do copeiro]: 
“No meu sonho eu vi um pé de uva com três ramos. 
Deles saíam brotos que se transformavam em uvas e eu 
as espremia no copo de Faraó.” José orou a Deus e re-
cebeu a explicação: “Os três ramos são três dias. Dentro 
de três dias Faraó vai chamar você de volta para seu 
trabalho.” O copeiro ficou muito feliz. Então, José disse 
[fazer uma voz suplicante]: “Por favor, peça ao Faraó 
para me tirar daqui porque eu não fiz nada para estar 
preso”. O copeiro prometeu fazer isso.  
 O padeiro chefe também contou seu sonho 
[mostrar o visual do sonho do padeiro]: “Sonhei que 
carregava três cestos de pão branco em minha cabeça. 
No mais alto, havia pães de todas as qualidades. E os 
passarinhos vinham e comiam do cesto em minha cabe-
ça.”  Com tristeza, José Lhe explicou: “Dentro de três 
dias você vai morrer.” E tudo aconteceu exatamente 
como José falou: Faraó mandou libertar o copeiro e 
matar o padeiro. O copeiro voltou a trabalhar, mas es-
queceu o que havia prometido a José e não falou nada a 
Faraó. José continuou esperando na prisão. Ele esperou, 
esperou, sempre confiando em Deus, porque ele que o 
Senhor estava com ele e um dia os seus sonhos também 
se cumpririam.  
 
REVISANDO: [Colocar os dois servos de Faraó na 
prisão e fazer as perguntas. Se acertarem, a prisão se 
abre um pouco, se errarem a prisão se fecha. As crian-
ças devem tentar acertar ao máximo, para conseguir 
tirar os servos da prisão.] 
 
APLICANDO: [Com antecedência, colocar as figu-
ras da volta de Jesus e dos sinais do fim dentro de uma 
Bíblia e a Bíblia dentro de uma sacola ou caixa. Per-
guntar às crianças se elas podem dizer se vai chover 

bastante dentro de cinco anos ou se elas sabem o que 
acontecerá daqui a dois anos. Dar tempo para as res-
postas e, depois, dizer:] Nem o copeiro, nem o padeiro,  
nem José poderiam saber o que aconteceria no futuro. 
Só Deus sabe. José entendeu os sonhos porque Deus, 
pelo Espírito Santo explicou tudo para ele.  E hoje, será 
que Deus quer revelar o futuro para nós? Como pode-
mos saber o que vai acontecer de importante nesse 
mundo? [Dar tempo para as respostas. Mostrar a sacola 
ou caixa. Falar em tom mais baixo, como se fosse con-
tar um segredo muito importante (criando curiosidade 
nas crianças):] Eu trouxe aqui um objeto que mostra 
tudo que precisamos saber sobre o futuro. [Abrir a sa-
cola e fazer um pequeno “suspense”. Depois, mostrar a 
Bíblia e dizer:] Aqui, na palavra de Deus está revelado 
o futuro. Todas as coisas que precisamos saber sobre o 
futuro estão aqui. Vejam: [Mostrar as figuras de guer-
ras, fome, terremotos, pregação do evangelho, da volta 
de Jesus, etc. Dizer:] A Bíblia diz que tudo isso vai 
acontecer. Algumas coisas já estão acontecendo. Outras 
ainda vão acontecer. E, se pedirmos a ajuda do Espírito 
Santo, poderemos receber a resposta de Deus. Que bom 
que temos a Bíblia!  
 
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição): [Ler o ver-
so na Bíblia e explicar bem o sentido. Ensiná-lo com os 
gestos propostos na lição:]  
Ora, as interpretações - [mostrar as mãos; mãos na 
cabeça.]  
Não vêm de Deus? -  [mostrar os céus.]   
Gênesis 40:8 -  [desabrochar uma flor e formar um 
livro.] 
 
MEMORIZANDO (Opção B - verso opcional): “Deus 

dará resposta.” Gênesis 41:16. [Ler o verso na Bíblia e 
explicar:] José sabia que só Deus poderia dar a res-
posta. Em nossa vida também existem muitas coisas 
que não conseguimos entender. Mas podemos confiar 
que, naquilo que precisamos saber, Deus dará resposta. 
Vamos memorizar este verso? [Mostrar a escada e fazer 
um boneco subir por ela enquanto as crianças repetem 
o verso até que o tenham memorizado.] 
Deus - apontar para cima. 
dará resposta -  balançar a cabeça positivamente. 
Gênesis 41:16 - desabrochar uma flor e formar um 
livro. 
 
CONTANDO AOS OUTROS: [Entregar as cópias  
da página 58 para as crianças. Ajudá-las a completar 
suas atividades. Oferecer lápis de cor para que pintem 
os desenhos. Incentivá-las a usar a atividade para con-
tarem a outros o que aprenderam na lição.] 
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Ao final da lição a criança deverá: 
SABER  que vale à pena ser fiel em todas as circunstâncias;  
SENTIR desejo de ser fiel sempre; 
RESPONDER buscando fazer o melhor em todas as circunstâncias. 
 

VERSO DA LIÇÃO: “Encontraríamos um homem como este, cheio do Espírito de Deus.” Gn. 29:4.     
VERSO OPCIONAL: “Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei”. Mateus 25:21.  

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Conquistando a Atenção: Opção A - sete figuras de vacas gordas e sete de vacas 
magras; Opção B - prato vazio e prato com alimentos; Lição: visuais dos sonhos, Opção A: maquete; Opção B: ce-
nário grande; Revisando: visuais usados na lição; Aplicando:  figura de pintinho e de cavalo (ou esses animais de 
brinquedo); Contando aos Outros: cópias da figuras da páginas 62 para cada criança, lápis de cor, tesoura, saqui-
nho com fitilho ou arame. Atividade adicional: cópia da atividade da página 63 para cada criança. 

 
COMO PREPARAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Lição: Visuais com os sonhos e seus significados. Em EVA ou cartolina, cortar quatro balões como os das 
figuras abaixo e colar neles as figuras correspondentes (ampliar os moldes das vaquinhas da página 61).  

Lição 

13 O Sonho de Faraó 

Balão 1: sonho das vacas gordas e magras.  Balão 2: sonho das espigas cheias e das espigas feias 
(tirar muitos grãos das espigas e cortar um pouco das 
hastes delas para fazer as espigas ficarem bem feias). .  

Balão 3: anos de fartura.  

Balão 4:  
anos de fome. 

Opção A: Maquete, cartazes ou flanelógrafo - figuras e/ou bonecos de José, faraó, sala do trono, carruagem.  
Opção B: Cenário grande - (crianças fazem a vez dos personagens) para o cenário do palácio, cobrir uma cadeira 
com tecido bem bonito (de preferência, dourado); usar um patinete ou cadeira com rodízios para ser a carruagem; 
ter um anel de brinquedo (pode ser feito de arame). A capa pode ser um casaco, um sobretudo, uma toalha ou um 
tecido grande. 
 
Contando aos Outros: Copiar a figura da página 62 diretamente em cartolina ou imprimir a figura em papel 
comum e colá-lo em cartolina ou papel cartão. Se quiser algo muito bonito, imprimir em papel adesivo e colar em 
EVA.  
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 CONQUISTANDO A ATENÇÃO:  
 
Opção A: [Mostrar uma vaquinha gorda. Dizer:] 
Vejam como essa vaquinha está bonita, bem gordinha. 
As vacas ficam gordinhas quando elas comem bem, 
quando há bastante pasto para elas. [Mostrar uma va-
quinha magra.] Quando uma vaca está magrinha é 
porque ela não tem comida. Quando não chove as plan-
tinhas morrem, os animais não têm o que comer, vão 
ficando magrinhos até morrerem.  [Mostrar todas as 
vaquinhas. Chamar duas crianças e dizer:]  Tenho aqui 
vaquinhas magras e vaquinhas gordas. Quero que vocês 
separem para mim, as vaquinhas gordas das vaquinhas 
magras. [Depois que elas separarem, chamar mais duas 
crianças para contar a quantidade de vacas magras e 
gordas. Dizer:] Em nossa história de hoje teremos tudo 
isso que vocês viram aqui. Prestem atenção para depois 
saberem explicar o que quer dizer cada coisa.  
 
Opção B: [Mostrar o prato vazio e perguntar o que há 
no prato e como ficam as pessoas quando não têm o 
que comer. Mostrar o prato cheio de alimentos (podem 
ser frutas), perguntar o que há no prato e como ficam 
as pessoas quando há bastante comida. Mostrar nova-
mente o prato vazio e explicar que dizemos que há fo-
me, quando há pouca ou nenhuma comida e dizemos 
que há fartura de comida, quando há bastante alimen-
tos para comer. Dizer:] A lição de hoje  falará em falta 
e em fartura. 
 
APRESENTANDO A LIÇÃO: [Relembrar rapida-
mente a lição da semana anterior, dizer:] José esperou, 
esperou e esperou, mas o copeiro de Faraó esqueceu-se 
de José e mais dois anos se passaram. Será que valia à 
pena ser tão bom, tão fiel, se tudo parecia dar errado? 
 Um dia, Faraó teve dois sonhos muito estra-
nhos. No primeiro, sonhou que sete vacas bem gordi-
nhas saíam do rio. [Mostrar o visual com as vacas gor-
das.] Depois, saíram sete vacas magras, tão magras 
que dava dó. [Mostrar o visual com as vacas magras.] O 
mais estranho é que as vacas magras comeram as vacas 
gordas e, apesar disso, continuaram tão magras quanto 
antes.  [Fingir acordar de um pesadelo.] Faraó acordou, 
dormiu de novo e teve outro sonho esquisito. Ele viu 
sete espigas que cresciam em um pé. [Mostrar o visual 
com as espigas bonitas.] Eram espigas grandes, cheias 
de grãos. Depois, no mesmo pé, nasceram sete espigas 
pequenas e quase sem grãos. [Mostrar o visual com as 
espigas feias.] Essas espigas feias, comeram as espigas 
bonitas, mas continuaram muito feias. Quando faraó 
acordou [acordar faraó], ficou muito preocupado com 
aqueles sonhos. Ele chamou todos os feiticeiros e adivi-
nhos do Egito e mandou que eles explicassem aquele 
sonho. Mas nenhum deles conseguiu entender nada. 
 [Mostrar o copeiro.] O copeiro, então, lembrou
-se de José e disse: “Lá na prisão eu conheci um rapaz 
que interpretou meu sonho e o do padeiro direitinho. 
Tudo que ele falou, aconteceu mesmo.” Então, Faraó 
mandou buscar José na prisão. José fez a barba, vestiu 
roupas limpas e foi encontrar o faraó. [Imitar alguém 
fazendo a barba, tomando banho e se vestindo. Se as 
crianças forem pequenas, pedir que façam esses gestos 
também. Depois, colocar José na presença de faraó.] 
Chegando lá, faraó disse [fazer voz firme]: “Ouvi dizer 

que você sabe interpretar sonhos.” José respondeu que a 
interpretação vinha de Deus e não dele. Então faraó 
contou os sonhos para José. [Pode-se repetir novamente 
os sonhos, se as crianças forem bem pequenas.]  E 
Deus mostrou para José qual era a explicação [fazer 
uma voz para José, diferente da de Faraó]: “As setes 
vacas gordas e as sete espigas cheias são sete anos de 
muita fartura. Vai ter muita comida no Egito [Mostrar o 
visual com muita comida.]. As sete vacas magras e as 
sete espigas feias, são sete anos de fome. Vai acabar 
toda a comida do Egito. [Mostrar o prato vazio.]  
 Faraó ficou preocupado não sabia o que fazer. 
José disse [imitar a voz de José]: “Escolha um homem 
bem inteligente, que junte todo o trigo que sobrar nos 
anos de fartura e guarde-o para ser usado nos anos de 
fome.” Faraó pensou [colocar a mão no queixo, como 
quem está pensando], pensou. Olhou para os ajudantes 
dele e não viu ninguém que fosse capaz de fazer aquilo. 
Depois, ele olhou para José, pensou na sabedoria dele e 
disse: “Onde nós vamos achar alguém tão sábio como 
José que tem o espírito de Deus? Você é essa pessoa, 
José! Você vai governar o Egito e todos vão obedecê-
lo. Só eu vou mandar em você.”  
 Naquele tempo, os reis tinham um anel com um 
carimbo. Toda vez que eles escreviam uma ordem, eles 
usavam o carimbo do anel para mostrar que a ordem era 
deles. Faraó, então, tirou o anel do seu dedo e o colocou 
no dedo de José, querendo dizer que, daquela hora em 
diante, era José quem mandaria fazer as leis [colocar o 
anel no dedo de José.] Ele também mandou que José 
vestisse umas roupas lindas, caríssimas, que só as pes-
soas muito poderosas usavam [colocar uma capa bonita 
sobre José.]  
 Faltava, ainda, mostrar o novo governador para 
o povo. Como naquele tempo, não havia rádio, TV, 
muito menos internet,  Faraó mandou que José subisse 
na linda carruagem real [colocar José na “carruagem”] 
e ordenou que a carruagem passasse pela cidade, com 
os guardas gritando na frente dela: “Esse é o novo go-
vernador do Egito! Ajoelhem-se diante dele!” E todos 
se ajoelhavam diante dele. [Fazer José passear sobre a 
“carruagem” pela sala. As crianças devem inclinar-se 
diante dele, como se fossem os egípcios.] José mal po-
dia acreditar! Finalmente, depois de tanto sofrimento e 
espera, a sua fé foi recompensada. Ele agradeceu muito 
a Deus e teve certeza de que vale à pena ser fiel! 
 
REVISANDO: [Colocar o personagem José na pri-
são e fazer as perguntas, uma a uma. Se as crianças 
acertarem, José sai da prisão. Se elas errarem, ele vol-
ta para ela.]  
   
MEMORIZANDO (opção A - verso da lição):  
 [Ler o verso na Bíblia, explicar o significado e 
ensiná-lo como está na lição:]  
 
Encontraríamos um homem como esse - mostrar as 
mãos, apresentar algo à frente; 
Cheio do Espírito de Deus -  abrir e fechar as mãos 
três vezes, apontar para o Céu.  
Gênesis 41:8. - desabrochar uma flor e formar um li-
vro. 
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 MEMORIZANDO (Opção B - verso opcional): 
“Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te coloca-
rei”. Mateus 25:21.  José fazia tudo com capricho na 
casa de Potifar e também na prisão. Ele  foi obediente a 
Deus, sendo um escravo e, depois, sendo um prisionei-
ro. Como ele foi fiel em trabalhos tão humildes, Deus 
viu que poderia confiar nele para fazer trabalhos impor-
tantes e, assim, ele recebeu uma grande responsabilida-
de. Jesus disse, em Mateus 25:21: [ler o verso na Bí-
blia] “Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colo-
carei.”   
 Precisamos memorizar esse verso para lembrar-
mos dele quanto tivermos algum trabalho para fazer. 
Vamos aprendê-lo com gestos. [Repetir o verso com os 
gestos sugeridos abaixo por, pelo menos, três vezes.] 
 
Sobre o pouco foste fiel - [juntar o indicador e o pole-
gar;]  
sobre o muito te colocarei - [abrir os braços;] 
Mateus 25:21 - [desabrochar uma flor e formar um 
livro.] 
 
APLICANDO: [Dizer:] Uma garotinha, que morava 
em um sítio, pediu um cavalo como presente de aniver-
sário. Seu pai lhe disse que ela teria muito trabalho para 
cuidar do cavalo. A garotinha respondeu que não se 
importava e que faria todo o trabalho direitinho. Mas, 
no dia do seu aniversário, seu pai lhe deu um pintinho. 
[Mostrar a figura de um pintinho ou o pintinho de brin-
quedo.] Ela ficou muito decepcionada. Afinal, um pinti-
nho era bem diferente de um cavalo. Só que, mesmo 
decepcionada, ela cuidou muito bem do seu pintinho. 
[Se estiver usando um pintinho de brinquedo, fazer de 
conta que está dando comida, água, protegendo dos 
animais e aquecendo o bichinho.] Dava comidinha, 
água, protegia dos animais perigosos e aquecia nos dias 
de frio.  
 O ano passou rapidinho e no próximo aniversá-
rio, seu pai lhe deu o cavalo que ela tanto queria. 
[Mostrar a figura de cavalo ou o cavalo de brinquedo.] 
A garotinha ficou muito feliz. Depois, perguntou ao pai 
porque ele não lhe dera o cavalo logo. O pai respondeu 
que ele queria ver, primeiro, se ela cuidaria bem do pin-
tinho, que era bem pequeno. Como ela tinha sido capri-
chosa com ele, mostrou que seria caprichosa com um 

cavalo também. Ela foi fiel no pouco e pode recebeu o 
muito.  
 Vocês ainda são pequenos, não podem fazer 
trabalhos muito complicados, que exijam muita força. 
Mas, podem ser caprichosos nas pequenas coisas que 
vocês conseguem fazer. Assim, quando forem grandes, 
receberão responsabilidades maiores. Agora vamos fa-
zer uma atividade diferente. Vou fazer alguns gestos 
mostrando coisas que as crianças podem fazer. Vocês 
têm que adivinhar o que é.  
 [Gestos sugeridos: secar a louça, tirar o pó dos 
móveis, engraxar os sapatos, guardar os brinquedos, 
arrumar a mesa, regar as plantas, etc.] 
 
VARIAÇÃO: [Se as crianças forem um pouco maiores, 
escrever as ações em papeizinhos ou cochichá-las ao 
ouvido das crianças. As crianças devem fazer as mími-
cas para as outras adivinharem.] 
  
CONTANDO AOS OUTROS:  [Entregar uma cópia 
da figura da página 62 para cada criança colorir. De-
pois, cortar as figuras nas linhas grossas e deixar que 
as crianças brinquem com seus quebra-cabeças. Incen-
tive-as a usar essa atividade para contar a outros o que 
aprendeu na lição.  Dar também um saquinho para as 
crianças guardarem a atividade sem perder as peças.] 
 
ATIVIDADE ADICIONAL:  
[Distribuir as cópias da atividade da página 63 e pedir 
que completem o desenho durante o culto divino ou no 
sábado à tarde, com a ajuda dos pais.]  
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Lição 13 - CONTANDO AOS OUTROS 
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“Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei”. Mateus 25:21.   
 

José foi fiel nas coisas pequenas.  
Deus, então, lhe deu uma grande responsabilidade.  

 
Desenhe o que Faraó viu em seu primeiro sonho. 


