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Bem-vindo ao Destino sem Limites!
Todos nós temos sonhos de quem queremos nos tornar. Temos esperança 
de que Deus nos use para fazer algo grande; que pode ser nas escolas, 
nas igrejas, na política, nos hospitais; ou viajar pelo o mundo por 
intermédio de uma empresa sem fi ns lucrativos. Deus precisa de pessoas 
capazes em todas as 
áreas e esperamos ser uma delas. Assim como nós sonhamos com Deus 
nos usando, as crianças nas nossas igrejas e comunidades também sonham 
com isso. Elas esperam e sonham com quem se tornarão um dia. 
Elas sonham que Deus tem grandes planos para as vidas delas.

A boa notícia é que Deus tem grandes planos para as vidas delas.
A má notícia é que muitos vão cometer erros e perder o melhor plano de Deus para eles.
Esta Escola Bíblica de Férias faz questão de ajudar as crianças em suas comunidades a não se perderem, mas 
permanecerem na vontade de Deus. A alcançarem algo grande em suas vidas. Para escalar uma montanha, é preciso 
uma vontade de subir, bem como um pouco de coragem e força para alcançar o topo.
Para a Escola Bíblica de Férias deste ano, nós temos um convidado especial que vem compartilhar com as crianças. 
Nosso convidado é o próprio José, o jovem que sonhou que Deus iria usá-lo de forma grande. No entanto, o "subir" de 
José para se tornar um dos homens mais poderosos do mundo o levou primeiro a se tornar um escravo. O 
caminho até a montanha para José era para BAIXO!
Dessa forma é, na verdade, como Deus trabalha em nossas vidas também. O caminho para cima é realmente para 
BAIXO! 
Mas não tenha medo, mesmo que você se sinta como se nós estivéssemos indo a lugar nenhum ou indo para trás, Deus 
tem um grande plano para nossas vidas, assim como Ele tinha para José. Deus se ofereceu para dirigir nossas vidas, se 
nós deixarmos Ele dirigir.
“Quem acha a sua vida perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por minha causa achá-la-á.” – Mateus 10:39
Quando damos nossas vidas a Deus, mesmo que pareça que a gente está indo para baixo, estaremos subindo.
O que você diz? 
Você está disposto a levar os seus alunos em uma aventura para subir a montanha? Vamos fazer de conta que a 
gente vai ir esquiar na neve, enquanto nos divertimos nas estações engraçadas como "Artesanato na cabana" 
ou "Jogos gelados." Seus alunos vão aproveitar para tirar uma pausa no "Restaurante do Topo" e mostrar 
o artesanato que eles fi zeram. Vai ser fácil para eles compartilharem o que aprenderam com seus pais 
quando eles voltarem para casa, porque as páginas do livro do aluno podem ser dobradas para virarem 
pulseiras para seus braços, exibindo o versículo do dia. Esta Escola Bíblica de Férias também inclui 
um emocionante programa de novas missões que irão abrir os olhos de seus alunos para o mundo e 
incentivá-los a ajudar.
Vamos nos agrupar nesta próxima temporada de férias e fi ngir que está frio lá 

fora para este emocionante "Destino sem limites” da Escola Bíblica de 
Férias. Pode ser que fi que um pouco frio da neve, e você possa estar cansado 

de fi car "congelado", mas vai ser uma escalada divertida para todos em toda a 
igreja!
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“Quem acha a sua vida perdê-la-á; quem, todavia, 
perde a vida por minha causa achá-la-á.” – 
Mateus 10:39
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Este material "Destino sem Limites"
foi escrito pelo ministério “As Crianças são Importantes” e todos 
os direitos nos são 
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Creia em Deus

Confia em Deus

Sirve a Deus

Espera em Deus

Agradeça a Deus

1
2
3
4
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Acampamento Base
Sonhos de José repreendidos 
(Gênesis 37: 2-11)

Acampamento Riacho Congelado 
José é maltratado 
(Gênesis 37: 12-35)

Acampamento da Linha da madeira (ou 
Acampamento Borda da Mata)
José serve na casa de Potifar 
(Gênesis 37:36, 39: 1-6)

Acampamento Geleira
José e esquecido na prisão 
(Gênesis 39: 7,40: 23)

Cimeira
Sonhos de José cumpridos 
(Gênesis 41: 14-40, 41: 53-57, 42: 1-6)

Caixa de sonho

Cruz de madeira

Servindo a Deus 
Adivinhação 

Barco de papel

Bandeiras da Cimeira

Sonhos de José

José é maltratado 

José e Potifar 

José na prisão

Os irmãos de José

Visão geralVisão geral
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José e seu casaco de 
muitas cores

José e o Poço

Marcador

Moldura de Fotografia

Cenário de Montanha 
com Neve

O casaco  de José de 
muitas cores

O poço

Biscoito floco de neve

Suco de bola de 
neve

Montanhas dos deleites

Passe o cubo de gelo. 
Dança congelante/ estátua.

Derretimento do gelo
Jogar bolas de neve

Adivinhação (mímica)/ Atire a 
bola de neve / O nevão

Caça as bolas de neve / 
carregando a bola de neve

Dia de Parque de 
diversões

Dia 1: Manili

Dia 2: Chennai

Dia 3: Churachandpur

Dia 4: Mumbai

Dia 5: Cochi
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Como usar este materialComo usar este material

Bem-vindo ao “Destino sem Limites”, uma EBF simples que é fácil de planejar e fazer. Escolha uma data, junte alguns voluntários, cole 
alguns cartazes pela a comunidade e você estará pronto para começar!
Este ano, a equipe do “Crianças são Importantes” visitou várias EBFs em vários países para verificar quais mudanças curriculares as igrejas 
gostariam de ver. Algumas igrejas na Índia solicitaram MAIS atividades para despender um tempo mais longo com as crianças na EBF. 
Por esta razão, nós adicionamos mais duas estações de rotação, a estação da missão, bem como a estação da Bíblia, aonde José vem visitar! 
Estas estações serão fáceis de fazer, irão adicionar mais diversão e aprendizagem a sua EBF e fornecer mais conteúdo para uma EBF mais 
longa se necessário. O outro pedido foi o de mais atividades nas folhas dos alunos. Nós estamos entusiasmados por termos conseguido 
incorporar 5 atividades diferentes em meia página de papel! Isto deverá dar mais o que fazer aos alunos, com apenas um pequeno custo 
por criança. Quer você use o sistema de “rotação” ou o clássico “sala de aula”, existem muitas atividades para tornar a sua EBF mais 
divertida, aonde juntos toda a igreja aprenderá a como “ganhar as suas vidas perdendo-as”.

Esta EBF foi feita para ser aplicada com um horário rotativo 
com três estações funcionando ao mesmo tempo. Isto significa 
que você deverá dividir o seu grupo de alunos em três grupos, 
e estes grupos “rodam” através das três estações de forma 
sucessiva, uma seguida da outra. Cada estação dura entre 20 a 
40 minutos, e cada estação é repetida três vezes para que cada 
grupo vá a cada estação por uma vez ao decorrer do dia.
A forma mais fácil é dividir o seu grupo em três grupos é a por 
idade, a mesma divisão que usamos para as páginas de nossos 
alunos:
• Fácil (4-6 anos de idade)
• Médio (7-9 anos de idade)
• Avançado (10-12 anos de idade)
Nós recomendamos que você coloque os seus adolescentes 
(mais de 13 anos) como jovens ajudantes na sua EBF. No 
entanto, a página “avançada” do aluno irá ser divertida para 
todas as idades superiores, incluindo adultos. A nossa forma 
favorita de “rodar” através das estações é tocando uma música 

Os dramas para cinco dias são:
1. Encosta do Coelho: Acreditar em Deus
2. Saltos: Confiar em Deus
3. Slalom (disciplina do esqui alpino): 
Servir a Deus
4. Esperar: Esperança em Deus
5.Topo: Agradecer a Deus

Os dramas são uma forma divertida de introduzir uma lição por dia, bem como de 
ajudar os alunos a ligarem os ensinamentos às suas vidas quotidianas. Nós recomendamos 
que você mantenha os mesmos atores todos os dias, e que eles usem o mesmo traje toda a 
semana. Eles podem visitar as estações para saudar os alunos e tirar “selfies” com os alunos 
aleatoriamente ao longo do dia. Nos dramas deste ano, o coelho está aprendendo a esquiar, 
e o alce é o seu instrutor. O seu objetivo é o de subir até ao topo e esquiar a partir daí, mas 
primeiro o coelho deve começar nas encostas mais baixas e fáceis e aprender a esquiar bem. 
Durante cada drama, o coelho tem que aprender uma lição semelhante a que as crianças estão 
aprendendo. Uma vez que será necessário que o coelho tombe e caia em alguns dos dramas, 
recrute, se possível, um jovem ou ator atlético para interpretar o coelho.

A EBF Fácil

Dramas

Sistema de rotação da EBF
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quando chega a hora de trocar, para que haja muita alegria enquanto 
os alunos trocam de uma estação para outra.
Este ano, nós adicionamos duas estações, a estação missionária e a da 
Bíblia. Isto nos deu cinco estações, por isso, nós tornamos a hora do 
lanche em uma estação. Desta forma, você pode facilmente rotacionar 
os três grupos divididos por idade através das seis estações. Isto, 
contudo, cria um pequeno problema, uma vez que alguns alunos não 
irão ter o seu lanche até quase o fim do dia. Nós recomendamos que 
sejam os alunos mais velhos a esperar mais pelo lanche.
Se você preferir servir o lanche a todos os alunos juntos ao meio do 
dia, existem outras opções. Você pode dividir o seu grupo em cinco 
classes, e rodar através das cinco estações que correrão de forma 
simultânea. Isto pode ser feito pela divisão dos dois grupos de idade 
que você tiver que tenham mais alunos daquela faixa etária. Outra 
opção é a de adicionar outra estação para memorizarem versículos 
ou aprenderem as letras das canções, ou ambos. Desta forma, serão 
seis estações para visitarem, fora a dos lanches. Outra alternativa é 
você eliminar algumas estações para tornar a sua EBF mais curta em 
duração. 
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Programas

Se você prefere não usar o sistema rotativo, 
fica aqui um cronograma de como 
funciona o sistema tradicional de sala de 
aula para a sua EBF. Este programa tem 
o benefício adicionado de tomar mais 
tempo, é bom se você precisa de uma EBF 
mais longa. Contudo, isto irá requerer 
mais professores; como cada grupo irá 
necessitar de um ator para José, bem como 
de professores que terão que aprender 
todas as diferentes atividades.

Com uma equipe maior de colaboradores, a EBF será mais divertida para 
todas 
as pessoas envolvidas, pois dividimos o trabalho em vários papéis de 
forma a envolver mais pessoas. Existem os seguintes papéis de colaboradores 
se você usar o sistema rotativo:
1 Diretor da EBF
1 Líder de canção (Extras para ajudar com as letras e coreografias para 
canções)
1 Pregador para a lição principal
2 Atores para o drama (o alce e o coelho)
6 Líderes para grupos pequenos, 2 líderes por cada idade. (Eles acompanham 
os alunos para as diferentes estações). 
2 Pessoas para a "Montanha da Bíblia" (1 coordenador, 1 ator para José)
1 Coordenador de classe (para as folhas de atividades dos alunos)
1 Coordenador dos ofícios 
1 Coordenador dos lanches
1 Coordenador dos jogos
1 Coordenador das missões 

Programa rotativo  

Tempo do grupo de abertura (1 1/2 horas)
30 minutos Devocional: Use a lição principal para cada dia
30 minutos Músicas: Use a sua música preferida de adoração, bem como o             

novo CD fornecido especialmente para esta EBF.
15 minutos Dramatização com o alce e o coelho (ajuda a introduzir o tema 

para o dia)
15 minutos Rever o tema principal do dia, os principais versículos para 

memorização do dia, depois separe em grupos

Tempo de sala de aula (1 1/2 horas)
15 minutos Professor e o convidado “José” partilham com a classe (da 

estação Montanha da Bíblia)
15 minutos Faça atividade de sala de aula com José (da estação Montanha 

da Bíblia)
45 minutos Folhas de atividades dos alunos (da estação da classe de esqui) 
15 minutos Atividade de votação (da estação da classe de esqui)

Tempo do lanche/ Pausa para o café  (30 minutos) (da estação do restaurante do 
topo)

Tempo de sala de aula (1 1/2 horas)
20 minutos Aprenda sobre missões (da estação da excursão missionária)
30 minutos Atividade das missões (da estação da excursão missionária)
40 minutos Tempo de ofício (da estação dos ofícios de Cabana)

Tempo de jogo (30 minutos) (da estação de jogos gelados)

Tempo de grupo de encerramento  (30 minutos)
15 minutos Canções
15 minutos Revisão e anúncios para amanhã

Programa tradicional 

ColaboradoresSistema tradicional de sala 
de aulas

(20-40 minutos cada)

(20-40 minutos cada)

Tempo do grupo de abertura (45 minutos)
(3-5 horas)

(6 horas)
• Música
• Drama (com o alce e o coelho)
• Lição Principal

• Música
• Anúncios e encerramento  

Tempo do grupo de encerramento  (15 minutos)
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Nesta estação, nós convidamos José a vir visitar a nossa EBF! Faça 
com que um dos seus líderes se vista como José do Egito, que ele 
(José) cumprimente e partilhe com os alunos uma história da vida 
dele por dia. Após José contar a história, o professor agradece a 
José pela história, e diz algumas palavras. Depois o professor lidera 
os alunos em uma atividade.
Ao terminar o tempo, acompanhe os seus alunos na votação do 
dia. Pendure o cartaz dos votos na parede. Depois, apresente as 
duas opções para aquele dia e debata o assunto de uma forma que 
NÃO mostre uma resposta certa ou errada. Deixe que os alunos 
pensem por si e votem. Eles podem assinar o papel que está na 
parede ou colar o deles lá.

Reveja o título da lição e os versículos para serem memorizados no dia. Passe as folhas dos alunos e ajude-os com as 
tarefas. Cada folha de aluno tem cinco atividades diferentes para serem feitas!
A frente da folha tem dois puzzles. Para os alunos mais velhos, existe um jogo para jogar com um parceiro. Faça 
com que os seus alunos escolham um parceiro e que joguem! Em seguida, há um caça-palavras para ser feito. 
Para os alunos mais jovens, existem 10 objetos diferentes escondidos na imagem de José. Após 
descobrirem os objetos escondidos, eles devem colorir a imagem.
Depois, vire a folha do aluno para fazer o puzzle. Após descobrirem o seu caminho através do 
labirinto, devem colori-lo e fazer uma bela pulseira para levar para casa. Finalmente, dobre a 
folha e a fita como mostrado para levarem o versículo a ser memorizado para casa!

Nesta estação, os seus alunos irão se divertir com um ofício que lhes lembrem a lição, para terem algo de divertido 
que possam levar para casa. Todos os padrões para os ofícios estão disponíveis online, bem como no panfleto do 
ofício. Se você conseguir fotocopiar um pedaço de papel para cada criança, você poderá fazer alguns ofícios!

Claro, você pode servir o seu lanche normal ou ter a hora do café da forma como estiver acostumado. As nossas 
ideias de lanches, além de serem apetitosas, são também atividades para os seus alunos. Todas as pessoas na sua 
EBF irão se divertir fazendo o casaco do José de muitas cores a partir de pão ou biscoitos, e pode ser também 
econômico! Alterne os ingredientes para usar itens que você possa encontrar facilmente, e ter alguma diversão com 
os lanches.

Brincar é uma parte importante da vida de uma criança. Por isso, é essencial incluir jogos na sua EBF! Escolha um 
dos dois jogos fornecidos em cada lição, ou jogue ambos. Envolva gelo sempre que puder, para dar a sua EBF uma 
sensação mais “gelada”. Divirta-se!

Montanha da Bíblia

Classe de Esqui

Artesanato na Cabana

Restaurante do Topo

Jogos Gelados

Estações RotativasEstações Rotativas
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Nós estamos entusiasmados por poder oferecer uma nova estação de missões, na qual os seus alunos podem 
aprender tudo sobre outro país enquanto participa e faz a diferença. No primeiro ano, nós viajaremos para a Índia, 
para aprendermos sobre a cultura, as línguas, as necessidades, e veremos como uma EBF pode parecer na Índia. 
O pacote de missões inclui imagens da Índia, folhas de alunos da EBF em diferentes 
línguas, e um banco de coleta de dinheiro para recolher uma oferta para cada dia para 
missões. 
Entre em contato com a irmã Kristina Krauss em kristina@losninoscuentan.com para 
receber informações sobre para onde enviar o seu donativo para participar da EBF sem 
fronteiras. Nós apreciamos todos os donativos, uma vez que as necessidades na Índia são 
maiores do que podemos lidar sozinhos, e nós precisamos de toda a ajuda que recebermos. 
Você também pode usar a estação da missão para partilhar sobre o programa de missão 
com a sua própria igreja e enviar o seu donativo do seu escritório ou de casa para aquele 
projeto. 

Uma em cada cinco crianças do mundo está na Índia. Imagine viver toda a sua vida sem nunca ter conhecido um Cristão ou ter ouvido 
sequer o nome de Jesus Cristo. Isto é a vida de milhões de crianças na Índia. Há muitos problemas na Índia, incluindo analfabetismo, 
discriminação no sistema de castas, más condições sanitárias, abandono e exploração infantil.

Como é que podemos mudar algo? Como é que podemos fazer uma diferença?
Nós podemos apresentar uma criança a Jesus Cristo com uma EBF, exatamente como aquela que a sua igreja está fazendo neste 
momento. Existem igrejas abertas em toda a Índia, mas com falta de recursos e treinamento. Juntos, 
nós podemos dar a eles uma EBF para que possam evangelizar a sua comunidade. “Crianças são 
Importantes” começou um programa de missões que tem traduzido as EBFs e os materiais escolares 
de domingo para oito línguas diferentes da Índia. Agora, as crianças da Índia podem ouvir a 
mensagem da salvação enquanto experimentam a satisfação de um programa escolar baseado na 
Bíblia para férias. Nós podemos orar e nós podemos doar.

Quando você participa, as crianças da sua igreja podem aprender mais sobre a Índia, enquanto que 
os seus donativos, junto com os donativos de outros, podem ajudar a doar a milhares de crianças na 
Índia as suas próprias EBFs. As suas orações são ouvidas por Deus e podem mover montanhas.

É assim que, juntos, nós estamos mudando o mundo!

Excursões missionárias

Visão
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Criancassaoimportante.com
Sua nova fonte de recursos para o ministério das crianças 

Nenhum direito autoral. 
Sim!

Vá em frente e imprima tudo o que desejar. Você pode até mesmo vendê-los.

E eles vão ser sempre de graça em nosso site.

Porque trabalhando juntos nós podemos alcançar mais crianças para Cristo!

ssss sssssssaaaaaaaEscola Dominical Escola Bíblica de Férias

NOVOS recursos 

TODO ano

www.CriancasSaoImportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos da Escola Dominical e da Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores. Portuguese



Faça um cartão 
divertido em que 
conste o nome de cada 
aluno com um ramo de 
uma árvore.

Faça pingentes de gelo e 
pendure-os a partir do 
teto.

Decore as paredes com papel 
azul ou plástico, e pendure 
flocos de neve por todos os 

lados.

Coloque um arco com 
balões na entrada da 
igreja para ajudar as 
crianças a imaginarem 
que estão caminhando 
em um país das 
maravilhas de inverno.

Utilize fraldas descartáveis. Em casa, 
corte as fraldas na parte central e retire 
os “cristais” que ficam dentro da fralda, 
separando-os dos outros materiais. Use uma peneira de 
farinha para facilitar essa separação. Utilize quantas fraldas 
forem necessárias para obter o conteúdo de um copo cheio até 
a metade com os "cristais". Na sala de aula coloque os cristais 
em uma bacia transparente (para que as crianças possam ver 
a transformação dos cristais em neve). Adicione três copos 
de água dentro da bacia onde estão os “cristais” retirados das 
fraldas. Espere alguns segundos para os cristais interagirem 
com a água e você terá neve artificial.

 Neve

Flocos de Neve de Papel

Maquete de Montanha
Faça uma maquete do cenário de 
uma montanha e ajude as crianças 
a verem o progresso que fazem no 
topo ao longo do programa. Etiquete 
locais diferentes na maquete com o 
tema de cada dia.

Dobre um papel várias vezes e depois 
corte algumas formas dos lados. 
Desdobre o papel para ver o floco de 
neve. Faça vários padrões diferentes 
e pendure-os em torno da igreja. O 
papel fino é mais fácil de usar, mas o 
papel normal também funciona.

Enrole bolas de algodão em 
uma corda fina ou clara e 
amarre-os em um lugar. Depois, 
pendure estes fios de “neve” em 
torno da igreja.

Ideias ExtrasIdeias Extras
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Faça uma cordilheira 
de montanhas com os 

seus alunos. Cada aluno 
enrola um papel em 

um cone para formar 
uma montanha. Use 

fita adesiva ou cola para 
sustentação e corte as 
bases dos cones para 

nivelá-los. 
As montanhas mais altas 

recebem chapéus de neve.

Use estas ideias para decorar a sua igreja para a EBF:
Flocos de neve de papel
Luzes estilo pisca-pisca
Balões azuis e brancos
Toalhas de mesa brancas
Bandeiras azuis e brancas
Montanhas de papel para a parede
Frascos azuis com flocos de neve de vinil.

(Os flocos de neve de vinil bem como os flocos de neve de papel em 3D para 
pendurar estão disponíveis em Los Niños Cuentan no México e Guatemala, 
ou baixe o padrão no nosso website e imprima-os localmente)

Procure online por mais ideias de decoração 
para deixar a EBF incrível!

Cristalize as suas decorações
Faça as suas decorações de inverno mais brilhantes, 
cristalizando-as, como este boneco de neve por exemplo.
Ingredientes:
Água
3 colheres de sopa de bórax para cada copo de água
Instruções:
• Encha um frasco ou vaso com água quente, adicione o bórax e misture. Se algum bórax ficar no fundo do 
recipiente, não tem problema.
• Com uma corda, amarre uma pequena decoração em um lápis, colher, ou outro objeto longo. Mergulhe a decoração até a água 
quente com a mistura de bórax, certificando-se de que o objeto não toca nem nos lados nem no fundo do recipiente.
• Coloque o frasco em um local seguro e não deixe que nada o derrube. Depois de duas horas os cristais começam a se desenvolver. 
Deixe ficar durante algumas horas ou até mesmo durante a noite para permitir que mais cristais cresçam. Quando estiver pronto, 
coloque a decoração em uma toalha de papel e deixe-a secando durante aproximadamente uma hora.
• Traga uma lupa e deixe que os alunos vejam os cristais!

Estabeleça uma zona de 
fotografias, onde os alunos 
possam tirar selfies.
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Versículo da Bíblia
"De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, 
porquanto é necessário que aquele que se aproxima 
de Deus creia que ele existe e que se torna 
galardoador dos que o buscam."   Hebreus 11:6

Começa com o alce e o coelho carregando os esquis deles a caminho da "inclinaçao do coelho" - a inclinação 
mais fácil. No caminho, o alce e o coelho conversam sobre o plano para a semana. O coelho assume que escalará 
todo o caminho hoje até o topo, e, em seguida, esquiará de volta para baixo. O alce tem que explicar que eles vão 
começar a esquiar a partir do primeiro declive. O coelho fica confuso. Se eles estão fazendo seu caminho até o 
topo, por que eles devem esquiar para baixo a partir do primeiro declive? Eles não podem  simplesmente esquiar 
para cima? 
O alce explica que o caminho para cima é para baixo, e que o coelho deve primeiro aprender a esquiar quando a trilha é fácil. 
De primeira, o coelho ainda não sabe como colocar os esquis. Ele tenta colocar seu capacete em um pé e um dos esquis em sua cabeça. 
Então coelho tenta esquiar para trás, e enquanto desliza para trás, seus esquis deslizam para os lados e ele fica com as pernas abertas. O 
alce pacientemente ensina o coelho a como esquiar corretamente. O coelho pensa que esquiar não é tão fácil quanto parece, e ele está 
preocupado que ele nunca será bom o suficiente para subir até o topo. O coelho está com medo de que ele vai cair dos esquis, deslizar até 
uma árvore, ou perder o controle e deslizar por todo o caminho até a montanha! O alce tranqüiliza o coelho e explica que com a prática 
o coelho pode chegar ao topo da montanha. "Confie em mim e faça o que eu digo, e um dia você vai chegar ao topo." Quando o coelho 
confia no alce e escuta suas instruções, eles continuam esquiando e saem do palco.

Drama: Inclinação do CoelhoDrama: Inclinação do Coelho

Lição Principal: Creia em DeusLição Principal: Creia em Deus
Esta semana, nós iremos escalar uma montanha, uma montanha 
espiritual. Deus tem destinos sem limites para você se estiver disposto a 
fazer esta escalada conosco.
O acampamento base é aonde a nossa escalada começa. A partir daí, nós 
podemos olhar para o céu e ver as montanhas como um difícil obstáculo 
entre nós e o topo. Antes de começarmos, podemos sonhar sobre o quão 
fantástico será chegar ao topo!
Deus escolheu usar as pessoas para fazerem coisas fantásticas. Deus irá 
até chamar as pessoas que não O conhecem, tal como quando Deus falou 
com Paulo na estrada para Damasco. Ainda antes de ele ser Cristão, 
Paulo era um grande perseguidor da igreja!
Durante esta EBF, nós estamos entusiasmados por termos um convidado especial conosco! Ele foi um grande governador do 
Egito chamado José. Hoje, ele está visitando a nossa EBF para nos falar sobre os grandes sonhos que Deus lhe deu quando ele tinha 17 
anos de idade. Nós temos um potencial ENORME de fazermos GRANDES coisas para Deus. Nós adoramos sonhar alto. Contudo, no 

acampamento base, tudo o que temos é potencial. Nós podemos nos tornar alguém grande no reino de Deus como 
José se foi, ou podemos fazer problemas nas nossas vidas e cair da montanha. O pecado pode nos impedir 

de escalar a montanha, mesmo os pecados escondidos como o orgulho ou o egoísmo. A escalada 
espiritual da montanha irá trazer dor e suor para chegar ao topo dos nossos sonhos. 

Acampamento Base / Sonhos de José repreendidos Acampamento Base / Sonhos de José repreendidos 
Creia em DeusCreia em Deus11
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Ponto principal
Creia em Deus

Nós temos de começar exatamente onde José começou; acreditando em Deus.
Deus chamou você. Ele chamou você pelo seu nome e tem grandes planos para a sua vida. Você vai acreditar 
nEle? Vai acreditar que Deus tem algo de especial para que você faça por Ele, independentemente das suas 
circunstâncias? 
Se sim, você está pronto para se juntar a nós no acampamento base. A montanha espiritual que iremos escalar 
realmente é um destino sem limites!

Estações de rotaçãoEstações de rotação

Restaurante do TopoRestaurante do Topo Dia 1
Aqui estão duas formas de 
lanchar o lindo casaco do José.

Ingredientes:
Uma fatia de pão para cada 
aluno
Maionese
Molho de tomate
Queijo em fatias
Presunto fatiado

Opcionais: 
vegetais cortados 
finamente, como 
tomates, cenouras, 
pimentões, pepinos, alface...

Instruções:
Os alunos modelam ou mordiscam a sua fatia de pão até ela formar um casaco.
Os alunos espalham a maionese e usam a sua escolha de molho para fazer riscas 
no casaco.

Ideia alternativa
Ingredientes:
Biscoitos compridos  
(maisena/champagne)
Cereais coloridos 
(estilo Froot Loops 
picados) 
Cobertura de qualquer cor

Instruções:
Prepare as bolachas espalhando-as com a 
cobertura. Parta a bolacha para fazer os braços 
do casaco. Para decorar o casaco, os alunos 
polvilham os cereais coloridos sobre a cobertura 
em riscas ou aleatoriamente.

1212
www.CriancasSaoImportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos da Escola Dominical e da Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores. Portuguese



JoséJosé
Saudações!
O meu nome é José. É um prazer estar aqui com vocês na EBF. Primeiro, vou contar um pouco sobre mim. Deus teve uma grande 
influência na minha vida, e eu me tornei uma pessoa importante. Eu sou de Canaã, que hoje é Israel. Eu fui um grande governador no 
Egito, um país fantástico. Durante gerações, as pessoas ouviram sobre mim.
Eu vou contar para vocês o meu testemunho. Deus não me deu fama da forma que eu esperava e me surpreendeu. Deixa-me ver, no 
passado, quando eu era um jovem rapaz…
Eu me lembro de brincar no quintal com os meus irmãos. Eu me lembro de cuidar das ovelhas nos campos, onde a erva era verde, as 
ovelhas eram brancas e cinzentas, e eu as via pastar e brincar.
Eu tenho 11 irmãos, mas nenhum deles gostava muito de mim. Isto era por que o nosso pai, Jacó (também chamado de Israel) gostava 
mais de mim, e ele provou isto quando me deu um casaco especial de muitas cores. Eu adorava vestir o casaco especial, apesar de que isto 
pode ter magoado os sentimentos dos meus irmãos.
Quando eu tinha 17 anos de idade, Deus começou a me dar sonhos especiais. Eu sabia que Deus tinha um chamado especial na minha 
vida. Quantos de vocês têm um chamado especial na vida?
Um dia, eu sonhei que estava trabalhando nos campos com os meus irmãos, quando de repente o meu pacote de grãos se elevou, enquanto 
os pacotes de grãos dos meus irmãos todos se curvaram diante do meu.
Mais tarde, eu sonhei que 11 estrelas, bem como o sol e a lua, todas se curvaram perante a minha estrela. Os meus irmãos me odiaram 
ainda mais por causa destes sonhos! Quando eu compartilhei os meus sonhos com o meu pai e irmãos, o meu pai me repreendeu. Eu 
detestava estar em uma situação ruim com meu pai.
Apesar de eu ter sonhos importantes, eu ainda era um pastor, com um pequeno trabalho. Ninguém sabia quem eu era. Ao invés de sentir 
que estava subindo a montanha, eu sentia que estava descendo-a.
No início, Deus me deu sonhos e me disse que um dia eu seria muito especial. No entanto, as minhas circunstâncias eram as mesmas. Eu 
ainda era um jovem pastor do qual ninguém sabia nada.

Montanha da Bíblia

Obrigado, José, por nos visitar na nossa EBF!
José, pode ter sido estranho para você receber um chamado especial de Deus e depois  as suas circunstâncias não mudarem. Mas, é assim 
que Deus funciona. Se Deus vai nos usar para fazer GRANDES coisas, temos primeiro de confiar nEle, independentemente das nossas 
circunstâncias. Mesmo quando parece que não vamos a lugar nenhum ou que estamos andando para trás, nós devemos acreditar em Deus 
e no chamado que ELE tem na nossa vida.
José, você acreditou em Deus, mesmo quando o seu pai brigou com você por ter contado sobre os seus sonhos. Nós precisamos parar de 
olhar para nós e para o que está acontecendo. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus. Crianças, vocês vão acreditar em Deus, 
apesar das circunstâncias tal como José acreditou?

ProfessorProfessor

Sonhos de José repreendidos 
(Gênesis 37: 2-11)
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AtividadeAtividade

Hoje, antes de começar 
a EBF, lidere um 
devocional com os seus 
professores, permitindo 
que eles também 
possam colocar os seus 
sonhos secretos na caixa 
de sonhos.

ExtraExtra

Faça com que os seus alunos se deitem, como se estivessem em uma pastagem olhando para as 
estrelas. Para ser mais divertido, coloque brilho nas estrelas que vão estar no teto da sua sala de 
aula, depois desligue as luzes para que eles possam ver as estrelas. (Se você tem uma EBF à noite, 
eles podem se deitar lá fora e olhar para as estrelas reais).
Enquanto estiverem deitados, peça aos alunos para sonharem com todas as coisas GRANDES que 
Deus irá fazer na vida deles.
De antemão, prepare um caixa de sonhos secretos. Peça para cada aluno anotar um sonho que 
teve, dobrar o papel e o colocar na caixa dos sonhos.

VotaçãoVotação

A. José fez a coisa correta quando disse à sua família sobre os seus sonhos, para que assim pudessem dar glória a Deus quando 
acontecesse.
B. Devia ter mantido a sua boca fechada, sabendo que os seus sonhos podiam ter magoado os sentimentos da sua família.

Junte os alunos em torno da tabela da votação e introduza a questão, bem como as duas 
escolhas possíveis. Cada criança irá assinar a tabela na seção referente a idade do seu grupo, 
selecionando a sua opção. Você também pode usar etiqueta adesiva para a votação se preferir. 
Tente não induzir os alunos a resposta correta.

Jogos GeladosJogos Gelados

1. Passe o cubo de gelo.
Distribua os alunos, espalhados uns dos outros de acordo com o comprimento dos 
braços deles; coloque-os sentados em um círculo. Comece a passar o cubo de gelo 
quando a música começar. Quando a música parar, aquele que estiver segurando 
o cubo de gelo estará fora da roda. Repita até o cubo derreter ou restar somente um jogador. O objetivo do jogo é o de não estar 

segurando o cubo de gelo quando a música parar.

2. Dança Congelante/ Estátua.
Essa brincadeira é parecida com a de estátua. Toque música ritmada e coloque os alunos para 
dançar de forma divertida até a música parar, quando a música parar grite “Congelar!”. 
Os alunos têm de conseguir ficar quietos, como se estivessem congelados, até que 
você volte a tocar a música. Todas as pessoas riem e se divertem.
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Excursões MissionáriasExcursões Missionárias

Hindi

• Dê boas vindas aos alunos na estação missionária do país da Índia.
• Mostre-lhes em um mapa ou em um globo onde nós estamos indo hoje. Você pode fingir 
que tomou um vôo a partir de sua cidade para Delhi, capital da Índia. (Leva geralmente 12 
a 20 horas para cruzar o oceano). Em seguida, para alcançar Manili deve-se percorrer uma 
curta distância de ônibus.
• Mostre a imagem para o dia 1, a foto de Manili, com as crianças que vivem lá e como é a 
língua Hindi. 
• NECESSIDADE: O trabalho infantil forçado é um problema mundial, mas não muito 
longe de Himachal Pradesh, há uma grande parcela da indústria de tapetes artesanais 
da Índia. Está documentado que existem 400.000 crianças trabalhando na indústria 
de tapetes artesanais na Índia. Muitas são raptadas de suas casas, e estão trabalhando, 
comendo e dormindo em barracas de tapetes. Estas crianças não têm nenhuma maneira 
de escapar, e muitas vezes sofrem abuso físico e verbal. Ore para que Deus envie mais 
pastores e obreiros para o ministério infantil, para escolas Bíblicas de Férias, e missões 
para essas crianças!  
• Língua: Hindi. Há pelo menos 400 milhões de pessoas no mundo que falam Hindi, 
quase tantas como as que falam espanhol! Hindi é a língua principal da Índia, embora a 
Índia tenha 122 línguas principais e mais de 1600 dialetos. Quando a Índia foi dividida 
em estados, separaram as áreas pela linguagem, por isso muitos estados falam sua própria 
língua. Hindi é a língua de vários estados no norte do país, incluindo a capital Delhi. 
Escreva algo em Hindi em um quadro branco ou papel como um exemplo, e permita os 
alunos algum tempo para tentar escrever algumas letras em Hindi. 
Palavra: Olá – Namaste 
• Aprenda a dizer Olá em Hindi e na cultura da Índia. Levante-se, coloque as mãos juntas como se estivesse rezando, faça uma reverência 
respeitosa e diga a saudação "Namastê". (Isto significa "Olá" em hindi.) Peça para os alunos se levantarem e praticarem cumprimentar uns 
aos outros.
• Fale como as crianças na Índia também podem participar da mesma Escola Bíblica de Férias se nós ajudarmos. Exiba a página do Aluno 
em Hindi, para que seus alunos possam imaginar a mesma Escola Bíblica de Férias em Manili, India.
• OPCIONAL: Petição para levantar uma oferta para ajudar a fornecer uma Escola Bíblica de Férias na Índia.

Cidade: Manili
Estado: Himachal Pradesh
Paisagem: Montanhas e Neve
Transportes: Aviões
Língua: Hindi
Palavra em Hindi: Olá - Namaste 
Atividade: Aprender a dizer Olá na Índia

Extra em Índia

Lição  1

Nosso planeta é enorme! Os vôos que cruzam o oceano são muito longos. 
Normalmente, pode levar de 22 a 30 horas para voar a partir da América 
do Sul até a Índia. Isso ocorre porque, geralmente, leva 2 ou 3 vôos até 
chegar a Delhi. Você pode voar a partir de São Paulo ou Rio de Janeiro 
para Londres, França ou Dubai, e de lá para a Índia. 
Dependendo de qual oceano você estiver cruzando, você pode ter 
apenas três horas de escuridão para dormir de noite! (Porque você estará 
seguindo o sol enquanto o avião se move)

नम े 

नम े 
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Artesanato na cabana

1. Corte o modelo para a peça de artesanato – cabeça, base do 
casaco, esboço do revestimento do casaco, mãos e pés. Se desejar, 
use espuma ao invés de papel para as mãos e pés.
2. Corte pequenas tiras de lenços de papel, mantendo-as com o 
mesmo comprimento do casaco de José.
3. Dê a cada criança uma cabeça, uma base de casaco, um esboço de 
revestimento do casaco, 2 mãos, 2 pés, 6 a 7 tiras de lenços de papel, 
bem como uma fita encaracolada.
4. Cole as tiras do lenço de papel na base do casaco. Use uma 

José e o seu casaco de muitas cores
Dia 1

Classe de EsquiClasse de Esqui

Respostas

Página de atividade do alunoPágina de atividade do aluno
Distribua as páginas de atividades. Faça os quebra-cabeças. Dobre a folha de modo a 
formar uma pulseira, mantenha o versículo visível para a memorização. Cole a pulseira 
com fita adesiva (durex) no pulso de cada criança como o exemplo. Agora elas podem 
levar a lição para casa!

A

B

C

1 2 3

Jogue este jogo como se fosse um jogo de “batalha naval”, pergunte 
a cada vez:  "Você pode ver Deus movendo-se em minha vida?" 
Cada partida é jogada com 2 jogadores, cada um dos jogadores 
tem dois mapas na folha do aluno. Em um mapa, o jogador prepara 
os seus navios e registra os tiros dados pelo adversário. No outro 
mapa, o jogador registra os seus próprios tiros. Desenhe com um 
lápis os navios: 1 que ocupa 5 quadrados, 
1 que ocupa 4 quadrados, 2 que ocupam 3 
quadrados, 2 que ocupam 2 quadrados e 1 
que ocupa 1 quadrado. 
Em seguida, comece a jogar. O primeiro a 
ver os movimentos de Deus de todos os 
adversários "navios" é o vencedor.
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pequena quantidade de cola, para que possa secar 
rapidamente.
5. Cole o esboço do casaco em cima do lenço de papel, 
para tornar a forma do casaco mais visível. Corte qualquer 
pedaço de papel que fique fora da área do casaco.
6. Colora a cabeça e cole-a no lugar adequado.
7. Cole as mãos e pés nos lugares certos do casaco.
8. Quando o pedaço de artesanato estiver seco, cole um imã 
atrás dele. 
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"De fato, sem fé é impossível agradar a 
Deus, porquanto é necessário que aquele 

que se aproxima de Deus creia que ele 
existe e que se torna galardoador dos 

que o buscam."   Hebreus 11:6

Crei em DeusCrei em Deus

www.CriancasSaoImportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos da Escola Dominical e da Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores. Portuguese



Versículo da Bíblia
"Confia no Senhor de todo o teu coração e 
não te estribes no teu próprio entendimento. 
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 
endireitará as tuas veredas." Provérbios 3:5-6

O coelho hoje vai aprender a fazer um salto. O alce e o coelho iniciam na parte superior de uma inclinação mais 
difícil. O coelho diz ao alce o quão incrível ele estava ontem no esqui. Ele aprendeu a se virar, ir mais rápido e 
parar nos esquis. O coelho pensa que ele é incrível no esqui, ele pensa que pode escalar ao topo sem qualquer 
ajuda do alce. Na parte superior da encosta, o alce começa a ensinar o coelho a praticar os movimentos para o 
salto antes de tentar qualquer salto real. Primeiro, ele precisa se inclinar para frente e dobrar os joelhos. 
Então, como ele vai saltar, ele tem que endireitar as pernas e colocar os braços para os lados. Sempre que o alce 
dá uma instrução para o coelho, o coelho faz o contrário - levanta os braços ao invés de deixar de lado, deita no chão, cutuca o alce com 
um de seus esquis. Quando o coelho finalmente faz o que o alce diz, basta o alce parar de olhar para o coelho fazer o oposto de novo. 
Enquanto eles se aproximam ao primeiro verdadeiro salto, o coelho permanece na posição vertical, cai para trás e cai confuso em um 
monte de neve. 
O coelho tenta outro salto e cai novamente. O alce pacientemente lembra ao coelho o que fazer. O coelho diz: "Você está certo. Eu preciso 
ouvi-lo e confiar que você sabe o que está fazendo." O coelho faz os movimentos corretos no próximo salto e pousa perfeitamente. O 
coelho diz: "Isso foi muito estranho! Eu achava que não ia funcionar, mas funcionou. Uau, eu ainda tenho muito a aprender antes de 
tentar chegar ao topo." O alce diz rindo: "Confie em mim e faça o que eu digo e um dia você vai chegar ao topo". Eles continuam a descer 
e saem do palco.

Drama: SaltosDrama: Saltos

Lição principal: Confia em DeusLição principal: Confia em Deus
Na subida da montanha desta semana, depois de começar no 
acampamento Base, chegaremos ao Acampamento do Riacho Congelado. 
Em nossa viagem espiritual, a primeira parada será sempre confiar em 
Deus.
Nossa tendência é confiar em nós mesmos. Tentamos escalar até nossas 
conquistas sozinhos. Contudo, este não é o plano de Deus. Para Deus, o 
caminho geralmente se inicia indo para baixo. Hoje vamos ouvir mais 
sobre a história de José. Ele tinha grandes sonhos, mas a primeira coisa 
que aconteceu foi completamente o oposto! Ao invés de subir para um 
lugar de autoridade, onde seus irmãos iam se curvar perante ele, ele foi 
vendido como escravo!
Nós também imaginamos que uma vez que nós entregamos nossas vidas a Cristo, a vida vai ficar fácil para nós. Pensamos que 
uma vez que recebemos um sonho especial de Deus, um chamado especial para as nossas vidas, as coisas devem começar a melhorar. 
Nós já podemos nos imaginar no palco, no campo missionário, alcançando uma promoção ou fazendo mais amigos. No entanto, quando 

essas coisas não acontecem, ficamos muito surpresos!
Deus sabe o que você vai precisar quando chegar lá, e Seu plano tem você em um caminho que vai te ensinar 

essas coisas. Deus não quer colocá-lo em uma posição elevada antes do tempo. Ele quer treiná-lo e 
cuidar de você, de modo que quando você chegar lá, você estará preparado!   

Acampamento Riacho Congelado  / José é maltratado  Acampamento Riacho Congelado  / José é maltratado  
Confia em DeusConfia em Deus22
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Ponto principal
Confia em Deus

Nosso assunto desta semana é o versículo de Mateus 10:39: "Quem achar a sua vida a perderá, e quem perde a 
sua vida por minha causa a encontrará."
É assustador deixar o controle de toda a sua vida e permitir que Deus seja o chefe. Se você entregar a sua vida a 
Deus, Ele vai fazer algo especial. Pode parecer como se você estivesse indo para trás como aconteceu com José. 
Deus pode fazer grandes sonhos se tornarem realidade em sua vida se você confiar nEle.
A oração de salvação: Querido Deus, hoje eu te dou a minha vida. Eu a coloco nas suas mãos. 
Hoje eu escolho confiar no Senhor com a minha vida, mesmo que pareça que eu esteja indo para trás. Eu 
entendo agora que o caminho até a Sua montanha é indo para baixo. Obrigado por ter tomado a minha vida. 
Eu confio no Senhor a minha vida.

Dia 2

Hoje, vamos fazer um poço e deixar o José nele.

Ingredientes:
Biscoito que tenha formato de anel como os de polvilho (peta), 2 ou 3 para cada 
aluno.
Nuttela ou qualquer pasta de chocolate, você pode fazer a pasta derretendo 
chocolate e misturando com creme de leite para que tenha a mesma textura que 
cola. 
1 biscoito em formato de animal/ ou que tenha um animal ou rosto desenhado 
para cada aluno chamar de "José."

Instruções:
Os alunos mergulham gentilmente os seus anéis na “cola” de chocolate e usam-na 
como argamassa para ligar um anel ao outro, moldando os anéis em um poço.
Os alunos chamam o seu biscoito de "José" e deixam-no cair no poço.
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JoséJosé
Meu nome é José, e é um prazer poder retornar hoje a sua Escola Bíblica de Férias. Eu lhes disse que eu me tornei muito importante. Eu 
era o vizir do Egito, que era como um governador. Lá meu nome era Zafenate-paneia, mas vocês podem me chamar de José. (Gen 41:45). 
Fiquei surpreso por que quando eu tinha 17 anos de idade, Deus me prometeu grandes coisas, e, em seguida, todo o meu mundo 
desmoronou! Deus não me deu a subida do jeito que eu esperava. 
Deixe-me ver, quando eu era um jovem rapaz ... 
Eu me lembro claramente dos sonhos que Deus me deu. Eles eram tão reais, como se estivessem realmente acontecendo. No entanto, 
depois que eu disse a minha família sobre os meus sonhos, meus irmãos me odiaram muito. Eles queriam se livrar de mim.
Um dia, quando eu fui para os campos para ajudar meus irmãos, eles me agarraram e me jogaram no fundo de um poço seco. Eu não 
tenho certeza absoluta, mas acho que meus irmãos estavam pensando em me matar naquele dia! Eles viram uma caravana de mercadores 
indo para o Egito. 
Eles me tiraram do poço e me venderam como escravo! Eu mal pude acreditar que eles fizeram isso comigo, seu próprio irmão!
Eles falaram para o nosso pai que eu estava morto e levaram para ele o meu casaco especial de várias cores com manchas de sangue. Meu 
pai não começou a me procurar, como eu tenho certeza que ele faria. 
Eu me senti muito sozinho como um escravo, sem a minha família e ninguém que me amava. Eu não podia falar a língua dos egípcios, e eu 
não tinha ideia de como escapar. 
No princípio, Deus me deu sonhos e me disse que um dia eu seria muito especial. No entanto, agora as minhas circunstâncias eram muito 
piores. Eu era um escravo em um país estrangeiro, eu não tinha mais idéia de quem eu era.

José, obrigado por nos visitar novamente na a nossa Escola Bíblica de Férias! 
José, pode ter sido estranho para você receber um chamado especial de Deus, e então ficar em uma situação muito pior! 
No entanto, este é o jeito como Deus trabalha. Se Deus vai nos usar para fazer coisas enormes, devemos confiar nEle quando as coisas 
ficarem muito difíceis. Deus permitirá todos os tipos de dificuldades em nossas vidas para nos treinar. Mesmo quando parece que estamos 
indo para trás, temos que confiar em Deus e no chamado que Ele fez sobre a nossa vida. 
José, você confiou em Deus, mesmo quando você foi vendido como escravo. 
Temos que parar de olhar para a nossa própria vida quando estamos em circunstâncias difíceis. Nós precisamos colocar nossos olhos em 
Deus. Crianças, vocês vão confiar a sua vida em Deus?

ProfessorProfessor

José é maltratado 
(Gênesis 37: 12-35)
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AtividadeAtividade

Antes de iniciar hoje a 
Escola Bíblica de Férias, 
tenha um devocional 
com seus professores, 
que também vão colar 
etiquetas na cruz.

ExtraExtra

Prepare com antecedência uma grande cruz de madeira para ficar na frente da sala de aula. 
Entregue uma etiqueta para cada aluno. Depois de falar sobre confiar em Deus com suas vidas, 
distribua as etiquetas adesivas. Peça aos alunos para escreverem na etiqueta sobre o que eles vão 
confiar em Deus. A primeira e mais importante coisa é confiar a nossa vida em Deus. Se um aluno 
está dando a sua vida a Deus hoje, pela primeira vez ou como um retorno, peça para ele escrever 
"Minha Vida" na etiqueta e colá-la na cruz. 
Se eles já são cristãos, diga a eles para orarem e perguntarem a Deus o que eles precisam para se 
dedicar a Deus hoje. Diga a eles para escreverem esse item na etiqueta, e colá-la na cruz.

VotaçãoVotação

A. A queda em um poço não foi divertida, mas deixar o seu trabalho chato de pastorear ovelhas e viajar para um país estrangeiro 
podia ser divertido, por isso José não estava zangado com os seus irmãos.
B. José devia ter frequentado aulas de artes marciais, para que fosse capaz de mostrar aos seus irmãos quem manda e impedir que 
aquilo do poço acontecesse.
C. Quando ofereceram a José a corda para sair do poço, ele devia ter previsto que os seus irmãos estavam aprontando alguma coisa 
para ele e se recusado a sair. Ele devia ter fingido que estava morto.

Junte os alunos em torno da tabela da votação e introduza a questão, bem como as duas 
escolhas possíveis. Cada criança irá assinar a tabela na seção referente a idade do seu grupo, 
selecionando a sua opção. Você também pode usar etiqueta adesiva para a votação se preferir. 
Tente não induzir os alunos a resposta correta.

Jogos Gelados

1. Derretimento do gelo. Divida os alunos em equipes e forme filas retas com os membros 
de cada equipe. Forneça a cada líder de equipe um cubo de gelo. Os membros da equipe 
devem esfregar o cubo de gelo para o derreterem. Os jogadores podem continuar a jogar 
até as suas mãos ficarem muito frias, depois devem passar a vez para a próxima pessoa na 

fila. A primeira equipe a derreter o cubo de gelo 
ganha.
2. Jogar bolas de neve.
Amasse uma folha de papel branco ou jornal para fazer bolas de neve. Divida 
as crianças em duas equipes e coloque-as em lados opostos de uma linha 
reta. Elas devem apanhar algumas “bolas de neve” e, quando for a hora 
de começar, elas atiram as bolas de neve sobre a linha, para o lado 
da outra equipe. Configure o cronometro de um celular por 1 
minuto. A equipe que tiver menos bolas de neve no seu 
lado ganha.

2020
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Excursões MissionariasExcursões Missionarias

Tamil

• Dê boas vindas aos alunos na estação missionária do país da Índia.
• Mostre-lhes em um mapa ou um globo onde nós estamos indo hoje. Você pode fingir 
que pegou um vôo de  Délhi para Chennai, na costa sul. Pegue o novo trem do aeroporto 
para parar na linha roxa "Governo do Estado", seguido por um riquixá (carroça puxada 
por um ser humano) para a casa das luzes na praia Marina.
• Mostre a imagem para o Dia 2, com a foto de Chennai e as crianças que vivem lá, e como 
a língua Tamil é.
• NECESSIDADE: Há pelo menos 20 milhões de órfãos na Índia, alguns deles ficaram 
órfãos porque seus pais morreram, e alguns por causa de negligência. Isto é como o dobro 
da população da Cidade de São Paulo! Podemos orar pelas crianças para elas encontrarem 
uma igreja cristã ou Escola Bíblica de Férias para assistirem, e Deus enviar-lhes a ajuda de 
que necessitam.
• TAMIL: Hoje viajamos para o estado de Tamil Nadu, onde as pessoas falam Tamil. Na 
sua maior parte, as pessoas não falam Hindi neste estado. No entanto, a língua tâmil 
se espalhou muito além deste estado. Por exemplo, é uma língua oficial em Cingapura. 
Estima-se que existem 60 milhões de pessoas que falam Tamil, o que é cerca da população 
do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro juntos! Para aqueles que se mudam 
para Tamil Nadu de outros estados da Índia, eles tem que usar o Inglês para se comunicar 
até que aprendam o Tamil. 
Muitas pessoas na Índia falam de 3 a 10 línguas! Escreva algo em Tamil em um quadro 
negro ou de papel como exemplo, e dê aos alunos algum tempo para tentarem escrever 
algumas letras em Tamil. Palavra: Muito bom - Nalla 
• Para a atividade, hoje vamos aprender a mover a cabeça para trás e para a frente como forma de expressar uma 
resposta positiva. É preciso prática para não mover a cabeça para cima e para baixo para dizer "sim", mas de lado a 
lado. Relembre como dizer "muito bem" em Tamil enquanto você agita a sua cabeça dizendo "sim".
• Mencione como as crianças em Chennai também estarão presentes nas mesmas Escolas Bíblicas de Férias. 
Mostre a Página do Aluno em Tamil, para que os alunos possam imaginar a mesma Escola Bíblica de Férias em 
Chennai, na Índia. 
OPCIONAL: Petição para levantar uma oferta para ajudar a fornecer uma Escola Bíblica de Férias na Índia.

Cidade: Chennai
Estado: Tamil Nadu
Paisagem: Estado costeiro, a segunda 
maior praia do mundo.
Transportes: Trem 
Língua: Tamil
Palavra em Tamil: Muito bem - Nalla
Atividade: Acene balançando a 
cabeça para frente e para tras

நல்ல

நல்ல

Lição  2

Extra na India
Na Índia e na Europa eles dirigem do lado esquerdo da rua. 
Isto significa que, em uma rua movimentada, também se 
anda a pé no lado esquerdo da rua. Nas Américas, nós nem 
percebemos que estamos acostumados a andar sempre do 
lado direito.
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Classe de EsquiClasse de Esqui

RespostasRespostas

2222

A B C D E F 
G H I J K L 
M N O P Q 
R S T U V 
W X Y Z

José cai no poço (forca) 
Uma pessoa pensa em uma palavra e 
desenha o número de traços igual ao 
número de letras da palavra. O outro 
jogador tenta adivinhar uma letra. Se 
o palpite estiver certo, a letra é escrita 
sobre o(s) traço(s) correspondente(s). 
Se a letra estiver errada, desenha-se 
uma parte de um corpo humano, 
desenha-se uma parte de cada vez até 
formar o corpo inteiro. (O corpo inclui 
a cabeça, tronco, duas pernas, dois 
braços, duas mãos e dois pés.) Ache a 
palavra antes que José caia no poço!

Artesanato na Cabana

Instruções:
1. Corte o modelo do poço. Corte nas linhas sólidas e dobre nas linhas 
pontilhadas.
2. Colora o poço.
3. Cole a base do poço com o verso em um cilindro.
4. Dobre as tiras de papel nas linhas pontilhadas para formar os tijolos.
5. Recorte o José e coloque-o no poço.

O poço

Dia 2

Página de atividade do alunoPágina de atividade do aluno
Distribua as páginas de atividades. Faça os quebra-cabeças. Dobre a folha de modo a formar 
uma pulseira, mantenha o versículo visível para a memorização. Cole a pulseira com fita 
adesiva (durex) no pulso de cada criança como o exemplo. Agora elas podem levar a lição 
para casa!

T E U C M A L J C

R D S C O N F I A R O A D I O

A T I R A D A T O D O S M E L L

L E R C O R A Ç Ã O T É I U M P I

S U E O M C O M P R E E N S Ã O H

I S I N S U B M E T E R H I G Ç G

D T M A L T R A T A D O O R O

G O H I E S C R A V I D Ã O S

I V E R E D A S

2b2b

"Confia no Senhor de todo o teu 
coração e não te estribes no teu 

próprio entendimento. Reconhece-o 
em todos os teus caminhos, e ele 

endireitará as tuas veredas." 
 Provérbios 3:5-6

Confia em DeusConfia em Deus
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Versículo da Bíblia
"Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, 
ali estará também o meu servo. E, se alguém me 
servir, o Pai o honrará." João 12:26

O coelho hoje vai aprender o slalom (correr da esquerda para a direita) e controle da sua velocidade. Eles vão 
subir uma inclinação mais difícil e muito mais íngreme. O coelho não sabe falar slalom direito, chamando-o de 
salolalumol. O coelho não quer fazer o slalom porque ele pensa que é chato, e já tinha aprendido algo parecido 
no primeiro dia. O coelho planeja ir tão rápido o quanto puder para que eles possam praticar mais alguns 
saltos. 
O alce demonstra ao coelho como se inclinar para a esquerda e depois para a direita. O coelho pratica algumas 
vezes, mas em seguida adormece. 
Quando o coelho está pronto, o alce começa primeiro e diz para o coelho ficar atrás dele. Ao invés disso o coelho vai mais rápido e mais 
rápido e passa o alce. O alce grita e diz para o coelho que ele deve diminuir a velocidade. O coelho não presta atenção e vai tão rápido 
que não pode controlar seus esquis quando se aproximam de algumas árvores. "Oh, não! Árvores!" Ele grita e tenta se desviar da direita 
para a esquerda o mais rápido possível. O coelho bate em uma árvore e cai na neve. O alce se desvia para a lateral para parar e ajudar o 
coelho a se levantar. O coelho diz: " Mas que lindo vestido que você tem. Acho que vou ir pescar tartarugas", e desmaia, com a sua língua 
para fora. O alce acorda o coelho e tira a neve da cabeça dele. O coelho diz que deveria ter ouvido o alce e ele responde rindo: "Confie em 
mim e faça o que eu digo, e um dia você vai chegar ao topo." O alce sugere que eles continuem até a parte inferior da encosta, e voltem e 
fazê-lo novamente até que o coelho aprenda a controlar sua velocidade. Eles saem do palco.

Drama: Slalom (disciplina do esqui alpino)Drama: Slalom (disciplina do esqui alpino)

Lição principal: Sirva a DeusLição principal: Sirva a Deus
Bem-vindo novamente a Escola Bíblica de Férias "Destino sem Limites"! 
Nós estamos contentes de ter vocês aqui enquanto estamos subindo 
uma montanha espiritual para chegar aos GRANDES planos que Deus 
tem para as nossas vidas. Nós todos sabemos que Deus nos ama e quer 
fazer algo especial em nossas vidas; por isso estamos na escalada desta 
montanha para chegar onde Deus deseja. Pode dar um pouco de dor, 
suor e lágrimas, mas vai valer a pena. No entanto, estamos aprendendo 
que há algo diferente sobre esta montanha. Subir não é mesmo como 
nós pensávamos que seria. Parece que nós estamos indo para baixo da 
montanha, ao invés de ir para cima!
Nós conhecemos José esta semana, e ele está compartilhando conosco 
como sua vida não foi do jeito que ele esperava. Depois que José recebeu 
de Deus esses sonhos sobre como todo mundo ia se curvar perante ele, José pensou que Deus faria algo maravilhoso e surpreendente 
com a vida dele. Entretanto, José foi maltratado e vendido como escravo!.

Hoje nós iremos a aprender o que aconteceu em seguida. Ao invés de desistir, José escolheu servir exatamente onde ele estava. Poderia 
não ter feito nada enquanto ele esperava, mas ao invés disso, ele começou sendo um bom escravo.

Deus quer que eu e você façamos a mesma coisa.
Quando temos um chamado em nossas vidas para fazer algo grande, devemos começar por 

servir nas pequenas coisas. Precisamos pegar uma vassoura e começar a varrer. Apenas levante-se 
e sirva em qualquer lugar na igreja. Sirva a Deus em qualquer lugar, a qualquer hora e em 

Acampamento da Linha da madeira  / José serve na casa de Potifar Acampamento da Linha da madeira  / José serve na casa de Potifar 
Sirva a DeusSirva a Deus33
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Ponto principal

Sirva a Deus

qualquer coisa. Seja fiel e não desista. Isto é difícil!.
É muito difícil fazer pequenas coisas quando sabemos que Deus tem grandes planos para nós, mas esse é o 
jeito de chegar lá. No reino de Deus, o caminho para cima é para baixo! Através de servir a Deus chegamos ao 
Acampamento Linha da Madeira (Acampamento Borda da Mata) na montanha.
"Quem achar sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará." Mateus 10:39
É assustador começar pequeno, com empregos que parecem sem importância, mas se você o fizer, Deus irá 
treiná-lo. Deus vai fazer algo especial. Se queremos a formação que Deus tem para nós, nós devemos estar 
dispostos a servir nas pequenas coisas. Devemos, primeiramente, perder nossas vidas e ir para trás como José 
fez. Quando servirmos a Deus, sabemos que um dia, Ele fará com que os sonhos que Ele nos deu aconteçam.

Dia 3

De modo que quando escalamos mais alto, é certo que encontraremos flocos de neve. 

Ingredientes:
Biscoitos de baunilha (ou de maisena, redondo)
Glacê branco
Pequeno saco de plástico (4-5 alunos podem partilhar um saco)
Açúcar
Corante alimentar azul

Instruções:
Coloque glacê nos sacos, enchendo-os com uma colher ou duas de glacê e cortando a 
ponta de um dos cantos.
Faça açúcar azul, misture uma gota de corante alimentar no açúcar.
Os alunos irão se divertir fazendo um floco de neve, esprema o glacê em linhas pré - 
moldadas sob a forma de cristais nos biscoitos e decore-os com uma pitada de açúcar 
azul.
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JoséJosé
Saudações!
Lembra de mim, José! É ótimo estar de volta na Escola Bíblica de Férias!
Crianças, você se lembram o que aconteceu comigo da última vez? Eu fui vendido como escravo pelos meus próprios irmãos! Eu sabia 
que eles não gostavam de mim, e nós brigávamos muito, mas isso é normal em todas as famílias. No entanto, eu não esperava que eles me 
vendessem para os midianitas!. 
Os midianitas me levaram para o Egito, e eles me venderam para Potifar, um dos empregados do rei, ele era o capitão da guarda!. 
Eu tive que trabalhar e servir o meu mestre. No entanto, Deus me favorecia e me ajudava. Seria fácil ter me comportado mal, mas eu 
decidi servir o meu mestre com o melhor da minha capacidade.
Eu sabia que Deus tinha grandes planos para mim. Mesmo quando eu estava preso na casa de Potifar, eu escolhi pegar uma vassoura e 
servir. Eu fazia tudo o que meu mestre pedia; nenhuma tarefa era muito pequena.
Crianças, você se lembram dos meus sonhos? Fui eu que sonhei que as estrelas no céu iriam todas se curvarem perante a mim. 
Eu realmente não sentia que estava subindo em direção aos sonhos que Deus tinha me dado. Honestamente, eu sentia como se estivesse 
indo para trás.
Depois de um tempo, meu mestre me notou, e me promoveu para ser seu assistente pessoal. Eu ainda era um escravo, mas eu tinha muitas 
responsabilidades. Parecia que Deus estava me abençoando, mesmo tendo Ele permitido que eu me tornasse um escravo e tenha sido 
levado para um país estrangeiro!

Obrigado José por nos visitar novamente na nossa Escola Bíblica de Férias!
José, pode ter sido estranho para você receber um chamado especial de Deus, e, em seguida, encontrar-se em um país estrangeiro como 
um escravo! No entanto, este é o jeito como Deus trabalha. Se Deus vai nos usar para fazer coisas enormes, devemos servi-lO, mesmo nas 
coisas muito pequenas. Deus nos observa para ver se estamos dispostos a trabalhar e servir os outros. Ele nos treina para coisas maiores 
como servir os outros. Mesmo que pareça que estamos andando para trás, temos de servir a Deus onde quer que nos encontremos, porque 
esse é o caminho a seguir.
José, você serviu a Deus, mesmo quando você era um escravo. Você se sentiu perdido no meio da multidão? Sentiu-se como se ninguém 
soubesse quem você era e o potencial que Deus tinha em sua vida? (José responde, "Sim".)
Temos que tirar nossos olhos do topo da montanha, e estar disposto a pegar uma vassoura e começar a varrer. Precisamos servir a Deus 
nas pequenas coisas. Crianças, vocês vão servir a Deus com sua vida?

ProfessorProfessor

Montanha
da Bíblia

AtividadeAtividade
Jogue o jogo "adivinhação" (mímica) com seus alunos de acordo com o tempo 
disponível.
Instruções para o jogo:
1. Escolha um jogador para iniciar o jogo.
2. Ele deve escolher uma das maneiras de servir a partir de uma lista ou de um 
sorteio no qual ele tira um pedaço de papel com a ação.
3. O jogador deve fazer mímicas da palavra, ou encenar uma peça que demonstre 
o serviço.
4. A primeira pessoa a adivinhar corretamente ganha um ponto. (A equipe ou a 
pessoa com a maioria de pontos tem a vitória).

Lista de idéias para a mímica de como servir 
a Deus:
• apanhar o lixo
• varrer o chão
• lavar a louça
• tirar as roupas do varal
• cantar em um coral
• limpar o chão
• ajudar o pastor

José serve na casa de Potifar 
(Gênesis 37:36, 39: 1-6)
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• dar uma aula no jardim de 
infância
• ser o último da fila
• convidar outras pessoas 
para a igreja
• cumprimentar os outros 
na porta
• colocar a mesa  

Montanha da BíbliaMontanha da Bíblia
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VotaçãoVotação

A. José estava certo em trabalhar como um servo humilde e fazer qualquer trabalho que o 
Potifar lhe desse.
B. José devia ter fingido que era muito importante, e ter explicado ao Potifar sobre os planos 
grandes que Deus tinha para a vida dele. Ele podia ter conseguido um trabalho importante se 
tivesse feito direito a entrevista de trabalho.

Junte os alunos em torno da tabela da votação e introduza a questão, bem como as duas 
escolhas possíveis. Cada criança irá assinar a tabela na seção referente a idade do seu grupo, 
selecionando a sua opção. Você também pode usar etiqueta adesiva para a votação se preferir. 
Tente não induzir os alunos a resposta correta.

Jogos geladosJogos gelados

1. Atire a bola de neve.
Encha balões brancos com água, chamando-lhes “bolas de neve”. Forme duplas e 
coloque as crianças uma de frente para a outra, fale para elas atirarem as “bolas de 
neve” de uma para a outra. A cada lançamento, as crianças têm que dar um passo para 

trás. Quando o balão de água estourar, o par está “fora”.

2. O nevão.
Estoure um monte de balões brancos como a neve. Divida cada grupo 
em duas equipes. Os alunos têm que estourar os balões no chão até 
atingirem a meta para vencerem.
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Excursões Missionárias Excursões Missionárias 

English

• Dê as boas vindas aos alunos na estação missionária, hoje excepcionalmente vamos usar 
a nossa palavra do dia em Inglês, "Welcome!"
• Mostre-lhes em um mapa ou em um globo onde nós estamos indo hoje.Você pode fingir 
que vocês pegaram um vôo de Chennai a Imphal, Manipur. Quando descerem do avião, 
há outra estação de imigração (visto) porque este lado da Índia é muito distante, e é uma 
cultura muito diferente. Depois de receber seu visto de entrada, vá para o estacionamento. 
Tome um riquixá (carroça puxada por um homem ou mulher) para a estação de ônibus. 
Pegue um ônibus de Imphal a Churachandpur, pare no Lago Loktak  na estrada. Os 
riquixás são utilizados em toda a Índia e eles são o principal meio de transporte em 
Manipur. Praticamente não há táxi em Manipur.
• Mostre a imagem do dia 3, com a imagem do Lago Loktak, das crianças que vivem em 
Churachandpur, e conte que a língua falada lá é o Inglês.
• NECESSIDADE: Em muitas áreas rurais da Índia, há a necessidade de um sistema de 
saneamento básico melhor. As taxas elevadas de mortalidade infantil são atribuídas à 
falta de saneamento básico. Em muitos lugares, ainda não há banheiros, e isso afeta a 
água e a terra ao redor de onde as pessoas vivem e trabalham. O governo da Índia tem 
muitas campanhas que estão melhorando a situação, mas as mudanças não vêm de forma 
suficientemente rápida para a saúde de muitas crianças hoje. Podemos orar para que 
governos e líderes comunitários encontrem soluções rápidas para as áreas rurais.
• Escreva algo em Inglês em uma placa ou papel como exemplo, ou dê algum 
tempo para os alunos copiarem a palavra. Palavra: Welcome - (uélcome). Inglês é a única 
língua usada na Índia que usa as mesmas letras que são usadas nas línguas que falamos nas Américas. Portanto, o Inglês é uma língua 
muito mais fácil de aprender para quem fala português, e será mais fácil para as crianças, muitas delas já costumam aprender um pouco de 
Inglês nas escolas. As pessoas falam em toda a Índia o inglês como sua segunda língua. No estado de Manipur, há muitas línguas tribais; 
no entanto, nas escolas, eles usam o inglês. As pessoas costumam falar em sua língua tribal e escrever em Inglês. Por isso, todos facilmente 
entendem e usam o Inglês em sua forma escrita, mas têm menos fluência na hora de falar.
• Para a atividade, hoje vamos aprender a nos agachar até o chão como fazem em Manipur. O agachamento é uma posição como se fosse 
sentada na qual você se senta perto do chão sem tocá-lo. Por “conforto” as meninas ajeitam suas roupas em volta dos joelhos antes de 
agacharem. 
Pratique agachamentos com seus alunos.
• Fale como as crianças em Manipur podem participar da mesma Escola Bíblica de Férias se nós ajudarmos. Exiba a Página do Aluno em 
Inglês, para que seus alunos possam imaginar a mesma Escola Bíblica de Férias em Churachandpur, Índia.
• OPCIONAL: Petição para levantar uma oferta para ajudar a fornecer uma Escola Bíblica de Férias na Índia.

Cidade: Churachandpur 
Estado: Manipur
Paisagem: Lago Loktak 
Transporte: Riquixá (carroça puxada por 
homem ou mulher)
Língua: Inglês
Palavra em Inglês: Welcome - (uélcome)
Atividade: Aprender a se agachar como 
fazem em Manipur.

Lição 3

Extra na Índia
Na religião hindu, a maior religião na Índia, as vacas são sagradas. 
Isto significa que os fiéis hindus não podem comer vacas, incluindo 
hambúrgueres, churrasco ou bifes! Eles também permitem que as vacas 
andem pelas ruas sem ninguém para detê-las. Em Delhi, a capital da Índia, 
os restaurantes McDonalds não vendem hambúrgueres! Os vegetarianos 
têm sanduíches de frango, peixe e ovos. Veja na foto aqui, uma vaca 
andando pela rua em Churachandpur.
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Classe de EsquiClasse de Esqui

RespostasRespostas
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Hora de jogar alguns jogos da velha!
Peça aos alunos para escolherem um amigo 
para brincar irem em frente e jogar todos os 6 
jogos.
Os jogadores se revezam na marcação dos 
espaços com um "X" ou um "O" em uma grelha 
3x3. O jogador que conseguir colocar três de 
suas marcas em uma linha horizontal, vertical 
ou diagonal, ganha o jogo.

Artesanato na CabanaArtesanato na Cabana

Instruções:
1. Corte o modelo do marcador. Dê a cada criança um modelo de marcador, uma fita ou uma fita 
encaracolada, 2 flocos de neve e 6 espirais.
2. Colora o marcador.
3. Cole os flocos de neve e espirais no marcador.
4. Insira a fita entre o buraco, passe uma miçanga em ambos os lados da fita, e dê um nó na fita. Tenha o 
cuidado de não rasgar o marcador.

Marcador
Dia 3

Páginas de atividade do alunoPáginas de atividade do aluno
Distribua as páginas de atividades. Faça os quebra-cabeças. Dobre a folha de modo a 
formar uma pulseira, mantenha o versículo visível para a memorização. Cole a pulseira 
com fita adesiva (durex) no pulso de cada criança como o exemplo. Agora elas podem 
levar a lição para casa!
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Sirve a DeusSirve a Deus
"Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu 
estou, ali estará também o meu servo. E, 

se alguém me servir, o Pai o honrará."
João 12:26
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Versículo da Bíblia
"Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e 
escudo."  Salmos 33:20

Hoje o coelho precisa esperar - a coisa que ele menos gosta de fazer. O alce e o coelho fazem seu caminho até 
um abrigo perto da parte inferior do teleférico que eles vão pegar amanhã, e o alce vai cozinhar um pouco de 
comida no fogo. Repetidamente o coelho pergunta para o alce se eles vão subir a montanha hoje, e o alce diz 
para esperar, sem dizer o por quê. O coelho tenta convencer o alce a ir até a montanha. Ele diz para o alce que 
as suas pernas não estão doloridas e salta para cima e para baixo, em seguida quando o alce não está olhando, 
o coelho esfrega as pernas como se elas estivessem doendo. O coelho tenta convencer o alce a calçar os esquis 
insultando-o, prometendo ajudar com a sopa depois, implorando de joelhos e levando os esquis para a porta enquanto tenta convencer 
o alce. Mas o alce continua cozinhando a sopa e não cede. Depois de mais tentativas, o coelho desiste de tentar convencer o alce a ir para 
fora, e, em vez disso começa a enlouquecer. Primeiro bate o pé e olha para o relógio. Depois gira em círculos até que fica tonto e cai. Após 
faz caretas para o alce quando ele não está olhando. Depois de gritar e correr em círculos, o coelho diz para si mesmo que talvez o alce 
não pretenda ir ao topo depois de tudo e fica emburrado em um canto. O alce coloca a sopa na mesa e chama o coelho, dizendo-lhe para 
parar de ficar deprimido. Finalmente, depois de o coelho perguntar mais uma vez por que eles não estão indo para o topo ainda, o alce 
diz que o tempo está ruim e que eles têm que esperar até que fique claro na montanha. "Oooooh," diz o Coelho "eu não tinha pensado 
nisso." O alce responde rindo: "Confie em mim e faça o que eu digo, e um dia, muito em breve, você vai chegar ao topo." O coelho diz: 
"Ok, você está certo. Eu devia ter confiado em você o tempo todo, que você sabe o que está fazendo. Vou esperar até que você diga que é a 
hora certa. "

Drama: EsperandoDrama: Esperando

Lição principal : espera em DeusLição principal : espera em Deus
Bem-vindos novamente a Escola da Bíblica de Férias "Destino sem 
Limites"! Quantos de vocês sabem que Deus tem algo especial planejado 
para suas vidas? SIM! Isso é maravilhoso! Como é que vamos subir a 
montanha espiritual? (dê as crianças tempo para responder) SIM! O 
caminho até esta montanha é para baixo! No entanto, não devemos nos 
desesperar, pois estamos indo para baixo, mas esperando em Deus. Um 
dia vamos chegar ao topo da montanha!
Esta semana José está visitando nossa Escola da Bíblica de Férias e 
ajudando-nos a entender como o caminho pode ser para baixo, como ele 
testemunhou em sua própria vida.
Primeiro Deus lhe deu dois sonhos GRANDES, mostrando-lhe que Deus 
ia usá-lo de forma grandiosa, e que todos iam se curvar perante a ele. Mas, ao invés daqueles sonhos, José foi jogado em um poço 
e vendido como escravo. Ele tinha que confiar em Deus primeiro, e depois servir a Deus, mesmo com tarefas que não eram importantes. 
No entanto, hoje vamos aprender que o que aconteceu com José em seguida foi muito pior! Ele foi ignorado e esquecido!

Pior? Sim, para muitas pessoas, ser maltratado é muito mais fácil de lidar do que ser esquecido. José foi colocado 
na prisão e deixado lá. Ele foi esquecido. Ele não tinha nada para fazer e para sentir orgulho do seu serviço, 

exceto manter sua esperança em Deus.
Deus se preocupa com você. Deus tem que treiná-lo e prepará-lo antes de chegar na parte 

Acampamento Geleira / José e esquecido na prisão  Acampamento Geleira / José e esquecido na prisão  
Espera em DeusEspera em Deus44
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Ponto principal
Espera em Deus

do sonho. Isso não pode ser feito no centro das atenções, mas precisa ser feito onde ninguém está olhando. 
Deus irá trabalhar em você, enquanto o tempo está passando. Pode parecer como se nada estivesse sendo feito 
em direção ao seu sonho, mas isso não é verdade. Deus está trabalhando em VOCÊ!
Infelizmente, isso pode levar anos.
Quando você o vir hoje, pergunte a José se ele gostou de ser esquecido na prisão por anos.
É deprimente esperar enquanto ninguém te percebe. No entanto, não perca as esperanças; Deus vai fazer algo 
especial em sua vida. Se queremos o que Deus tem para nós, temos que estar dispostos a esperar, como José 
fez. Quando temos esperança em Deus, um dia Ele torna esses sonhos antigos em realidade nas nossas vidas. 

Dia 4

A escalada nos dá sede! 
Hoje, vamos fazer um ponche/suco de bola de neve.

Ingredientes:
Tigela grande e concha
1 gelatina da cor azul dissolvida em água conforme as instruções 
do pacote, a gelatina deve estar na forma liquida.  
1-2 – garrafa de1 litro de Sprite ou refrigerante de limão.
2 copos de suco de abacaxi
Sorvete de baunilha para as bolas de neve

Instruções:
Combine a gelatina na forma liquida, o suco e o refrigerante.
Cubra o suco com bolas de sorvete de baunilha.
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Estações de rotaçãoEstações de rotação

Restaurante da CimeiraRestaurante da Cimeira
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JoséJosé
Olá meninos e meninas!
Nós paramos da última vez comigo sendo um escravo na casa do capitão da guarda. Bem, isso não durou para sempre, porque a mulher 
dele me acusou falsamente, e eu fui jogado na cadeia!
A cadeia não foi divertida. No entanto, eu me mantive ocupado, porque o carcereiro me confiou para fazer as coisas. Claro, era legal ser 
o responsável por tudo dentro da prisão. No entanto, isso não era o sonho que Deus tinha me dado quando eu era um menino! Eu nunca 
sonhei que um dia eu seria diretor da prisão, no comando de tudo, enquanto estava preso na cadeia.
De jeito nenhum! Eu queria sair.
O tempo passou, e todos se esqueceram de mim.
Um dia, dois homens que trabalhavam para o rei foram jogados na prisão comigo! O copeiro do rei e o padeiro estavam na prisão. Eu 
sabia que talvez fosse a minha chance de sair. Que Deus cuidaria de mim e ajudaria eles a verem que foi tudo um grande erro. Deus tinha 
grandes planos para a minha vida, e certamente eu não deveria estar ainda na cadeia!
Ambos os homens tiveram sonhos uma noite e eu os ajudei quando interpretei seus sonhos. O sonho do copeiro significava que em 3 dias 
ele voltaria a trabalhar para o rei no palácio. Mas, o sonho do padeiro significava que em 3 dias ele teria sua cabeça cortada!
 Claro que eu pedi para o copeiro do rei se lembrar de mim quando ele voltasse para o palácio.
Eu disse a ele que eu não tinha feito nada de errado, que eu fui arrancado de meu país, e me encontrava ali na prisão. Foi tudo totalmente 
injusto, e eu queria sair.
No entanto, o tempo passou novamente, e todo mundo me esqueceu.
O copeiro voltou ao palácio, assim como eu tinha falado, mas ele não se lembrou de falar ao rei sobre mim. Mais dois anos se passaram, e 
eu ainda estava preso naquela prisão. Eu fui esquecido.
Honestamente, meninos e meninas, era difícil estar ali na prisão quando eu sabia que Deus tinha grandes planos para minha vida. Eu tive 
que esperar e manter a minha esperança em Deus.
Eu só esperei, e esperei que Deus iria um dia me libertar e realizar os sonhos que Ele tinha me dado.

Obrigado José por estar conosco durante a Escola Bíblica de Férias!
José, pode ter se sido estranho para você receber um chamado especial de Deus, e, em seguida, encontrar-se totalmente esquecido e preso 
na cadeia!
Todavia, esta é a forma como Deus trabalha. Se Deus vai nos usar para fazer coisas grandes, temos que esperar em Deus, mesmo quando 
nos sentimos perdidos, presos, e esquecidos. Deus estará nos olhando para ver se nós podemos esperar e esperar nEle. Mesmo quando nos 
sentimos esquecidos e deixados para trás, temos que esperar e confiar em Deus, porque esse é o caminho a seguir. José, você esperou em 
Deus, mesmo quando você estava na prisão. Você se sentiu perdido no meio da multidão? Sentiu como se ninguém soubesse quem você 
era e o potencial que Deus tinha para sua vida? (José responde, "Sim".)
Temos que tirar nossos olhos do topo da montanha, e estar disposto a esperar o tempo de Deus. Precisamos servir a Deus nas pequenas 
coisas enquanto esperamos e esperamos em Deus. Crianças, você vão esperar em Deus durante aqueles momentos em que vocês se 
sentirem invisíveis e esquecidos?

ProfessorProfessor

José e esquecido na prisão 
(Gênesis 39: 7-40: 23)
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AtividadeAtividade
Peça aos alunos para criarem um pequeno barco de papel para colocarem em um "rio" e vê-lo flutuar 
seguindo a correnteza. 
Esta atividade é para nos lembrar que Deus tem o Seu tempo, e nós podemos esperar nEle. Vamos confiar 
em Deus os nossos sonhos e deixá-los flutuar na correnteza do rio, enquanto esperamos nEle.
Os alunos podem fazer todos os tipos de barcos de papel para verem flutuar na correnteza do rio, depende 
apenas da faixa etária das crianças. (Veja imagens para extrair ideias). Coloque uma pequena piscina na 
sala de aula para representar o rio. Você também pode fixar tecido azul para fingir que é o rio.

VotaçãoVotação

A. José devia ter encontrado uma forma de entrar em contato com o copeiro do rei, como pegar o número de telefone dele ou 
enviar-lhe um bilhete com um dos guardas. Ele teria saído mais cedo se tivesse tentado mais. 
B. José estava certo em ser paciente e manter-se trabalhando em qualquer trabalho que lhe fosse delegado e que devia esperar, 
sabendo que um dia Deus iria definir tudo e ele iria chegar aos sonhos que ele teve quando adolescente. 

Junte os alunos em torno da tabela da votação e introduza a questão, bem como as duas 
escolhas possíveis. Cada criança irá assinar a tabela na seção referente a idade do seu grupo, 
selecionando a sua opção. Você também pode usar etiqueta adesiva para a votação se preferir. 
Tente não induzir os alunos a resposta correta.

Jogos GeladosJogos Gelados

1. Caça as bolas de neve.
Esconda bolas de algodão pela sala. As crianças correm pela sala apanhando todas as 

“bolas de neve” (bolas de algodão).

2. Carregando a bola de neve.
Forme uma fila com as crianças. Elas devem sugar em um canudo para 
segurarem a bola de algodão e carregá-la até a linha que marca o final do caminho. 
De 5 a 10 crianças podem jogar ao mesmo tempo, ao final os vencedores das 
partidas anteriores competem para verem quem é o vencedor final.

3232
www.CriancasSaoImportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos da Escola Dominical e da Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores. Portuguese



Excursões Missionárias 

Marathi

• Dê as boas-vindas aos alunos na estação de missões do país da Índia.
• Mostre-lhes em um mapa ou em um globo para onde nós estamos indo. Você pode fingir 
que você tomou um vôo de Imphal a Mumbai. Uma vez fora do avião, pegue um ônibus 
vermelho de dois andares até Dhavari, a maior favela da Ásia.
• Mumbai, anteriormente chamada de Bombay (quando estava sob o domínio britânico) 
tem um dos melhores e mais complicados sistemas de ônibus. Mais de 80% da população 
de 12 milhões de pessoas em Mumbai usam o transporte público. Incluído no sistema 
de ônibus na Mumbai estão os icônicos ônibus vermelhos de dois andares, vistos 
principalmente na Grã-Bretanha.
• Exiba a imagem para o Dia 4, uma imagem da favela Dhavari, as crianças que vivem em 
Mumbai e aparência da língua Marathi.
• NECESSIDADE: O analfabetismo é um dos problemas que as crianças podem enfrentar 
na Índia. Muitas crianças sentem a pressão de seus pais para que elas deixem a escola 
porque seus pais são analfabetos, portanto eles não vêem o valor da escola para as 
crianças. Ore para que Deus dê a estes alunos a força para ajudarem a sustentar suas 
famílias em suas casas, e para perseverarem na luta para conseguirem educação.
• Escreva algo em Marathi no quadro ou em um papel como um exemplo, e permitia aos 
alunos algum tempo para copiar a palavra. 
• Para a atividade, hoje vamos jogar "Não toque". Na cultura indiana, é importante 
não tocar os outros. Quando você cumprimenta alguém na Índia, não abrace, beije 
seu rosto e dê-lhe um aperto de mão. Você se curva um pouco, mas não toca a outra pessoa. Você nunca deve tocar as roupas dos outros, 
mesmo quando elas são do mesmo sexo que você é. Em uma rua lotada todos evitavam se tocar. 
No jogo todos devem correr para todos os lados, o objetivo é atravessar a sala de aula sem ser tocado e sem tocar os outros.
• Fale como as crianças em Mumbai podem estar presentes em uma EBF igual a nossa se ajudarmos. Exiba a Página do Aluno na língua 
Marathi, para que eles possam imaginar a mesma Escola Bíblica de Férias em Dhavari, favela da Índia.
• OPCIONAL: Petição para levantar uma oferta para ajudar a fornecer uma Escola Bíblica de Férias na Índia.

Cidade: Mumbai
Estado: Maharashtra
Paisagem: Bairro de Lata Dharavi, o 
maior da Ásia 
Transporte: Ônibus
Língua: Marathi 
Palavra em Marathi: Por Favor - Krpaya 
Atividade: Jogar "Não toque!"

Lição  4

Extra na Índia
As pessoas na Índia, em sua maioria, NÃO usam roupas ocidentais, 
mas o vestido tradicional da Índia (Sári). As mulheres cobrem suas 
pernas até os tornozelos, e os homens costumam usar camisas bem 
compridas com calças.

कृपया

कृपया
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Classe de EsquiClasse de Esqui

RespostasRespostas
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Com um amigo, jogue para completar o maior número de 
quadrados. Revezem-se desenhando uma linha entre os pontos. 
Quando você completar um quadrado, escreva sua inicial e 
em seguida, jogue mais uma vez. Quando todas as caixas são 
desenhadas e preenchidas, aquele com o maior número de 
caixas ganha.

Artesanato na cabana

Instruções:
1. Dê a cada criança uma moldura de papel ou de espuma e um papel para a parte de trás da moldura. 
Deixe a criança colorir a montanha e os flocos de neve, caso não tenham tempo de tirar uma fotografia para 
colocarem na moldura.
2. Cole o papel de volta na moldura em três dos lados, deixe o último lado aberto para que possam inserir 
uma fotografia na moldura.
3. Cole as palavras “Destino sem limites” na moldura da fotografia.
4. Cole 5 flocos de neve na moldura da fotografia.
5. Na parte de trás, cole uma fita encaracolada para pendurar a moldura. Coloque a sua peça de artesanato 
para secar.

Moldura de fotografia
Dia 4

D S

Páginas de atividade do alunoPáginas de atividade do aluno
Distribua as páginas de atividades. Faça os quebra-cabeças. Dobre a folha de modo a 
formar uma pulseira, mantenha o versículo visível para a memorização. Cole a pulseira 
com fita adesiva (durex) no pulso de cada criança como o exemplo. Agora elas podem 
levar a lição para casa!

C O R D A

R E S C U D O P J

H E S Q U E C I D O

J S O C O R R O Q G E

A O P D E U S O N H O S

L S E S Q U E C I D O C M

M É R E L Ó G I O P C U A

A C A D E I A P T A P D R

S I N T E R P R E T A O

C Ç P É C Q E M I I S

P A T O Ã J S P M D

R E P O U S O R

A

"Nossa alma espera no Senhor, 
nosso auxílio e escudo." 

Salmos 33:20

Espera em DeusEspera em Deus
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Versículo da Bíblia
"Dar-te-ei graças na grande congregação, 
louvar-te-ei no meio da multidão poderosa."    
Salmos 35:18

Hoje o alce e o coelho estão indo subir a inclinação diamante duplo preto (a mais difícil) a partir da parte 
superior da montanha! O coelho está tão animado que mal consegue se conter , ou até mesmo pensar 
claramente enquanto ambos fazem seu caminho para o ponto de partida. 
O coelho animadamente aponta para as coisas normais, como árvores e nuvens no caminho e diz: "Uau! Olhe 
para isso!" O alce responde, "Isso é apenas uma árvore", "Isso é apenas um pássaro", ou "Esses são os seus 
pés", etc. O coelho continua indo na direção errada e o alce tem que chamá-lo para ir por este caminho ao 
declive. Quando eles chegam ao topo da encosta, eles estão lá no alto e podem ver tudo ao redor e todo o caminho até o começo 
da montanha. Agora o coelho fica aterrorizado e começa a tremer até seus joelhos batem juntos. Ele reconhece penhascos, árvores e 
reviravoltas complicadas no caminho para baixo. O coelho não tem certeza que está pronto, ou que ele quer subir ao topo. "Mamãe!" 
ele chora. O alce lembra-o que ele estava sonhando com isso por muito tempo. O coelho diz: "Mas parece tão difícil!" O alce responde 
rindo: "Confie em mim e faça o que eu digo, e você vai chegar ao topo." Ele lembra ao coelho de todas as outras pistas que eles andaram, 
como cada inclinação era cada vez mais difícil, e que eles já esquiaram perto de penhascos, através das florestas, ao redor de encostas 
complicadas e em cima de montanhas, e que o coelho está pronto para cada parte da encosta à frente deles. 
Ele só precisa observar com cuidado para esquiar ladeira abaixo e fazer o que o alce tem treinado ele para fazer. O alce vai esquiar com 
ele por todo o caminho e vai lembrá-lo o que fazer sempre que o coelho precisar. "Pronto?" pergunta o alce. "E-eu não tenho certeza .... 
Nossa!" diz o coelho. Eles começam a descer a encosta, juntos Eles gritam: "Aqui vamos nóóóóós!"

Drama: TopoDrama: Topo

Lição Principal: Agradeça a DeusLição Principal: Agradeça a Deus
Bem-vindos ao dia final do “destino sem limites” EBF!
Nós falamos sobre como Deus tem grandes planos para as nossas vidas. 
É muito empolgante receber uma visão ou um sonho de Deus, e saber 
que um dia ele irá acontecer. Contudo, o problema é que geralmente 
nós queremos tudo agora. Nós começamos a olhar ao redor procurando 
a bênção de Deus apenas uma semana após receber o chamado de 
Deus. Depois, imaginamos quando é que Deus irá fazê-lo e ficamos 
impacientes!
Nós falamos com José por intermédio desta EBF, e sabemos que os seus 
sonhos não foram concretizados imediatamente. Na realidade, desde 
que ele recebeu os sonhos de Deus, ainda não ouvimos nada além de 
dificuldades e adversidades! Quantos anos de dor você acha que José 
teve que suportar depois que recebeu seus sonhos? Meninos e meninas, talvez vocês devessem perguntar isso a José quando o virem hoje! 
Onde estão as bênçãos e a liderança que Deus lhe prometeu?
Assim como para José, Deus tem planos muito especiais para as nossas vidas também.

Quando damos os nossos corações e vidas a Ele, Deus irá pegar elas e fazer algo maravilhoso. No entanto, pode levar 
anos para Deus fazer o Seu trabalho em nós. Não semanas, mas anos.

Deus se importa mais com quem nos tornamos no interior do que quem somos no exterior. Deus quer 
nos treinar para as coisas que estão à frente. Ele quer nos usar para abençoar outros, se estivermos 

dispostos. Contudo, a forma de subir para o reino de Deus será sempre PARA BAIXO.

Topo / Sonhos de José são realizados Topo / Sonhos de José são realizados 
Agradeça a DeusAgradeça a Deus55
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Gênesis 41: 14-40, 41: 53-57, 42: 1-6
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Ponto principal
Agradeça a Deus

Nós escalamos, trabalhamos e suamos; levamos anos para alcançar o topo que Deus preparou para nós.
Depois, em um dia milagroso, conseguimos alcançar o topo da escalada!
O que deveremos fazer quando o alcançarmos? Devemos agradecer a Deus por ter nos conduzido tão longe, 
e depois olhar ao redor para a beleza do topo. A visão será deslumbrante e o ar fresco. Tire um momento 
para agradecer a Deus. No entanto, enquanto olhamos ao nosso redor, vai haver uma surpresa. Você não vai 
acreditar nisso, mas, a partir do topo, iremos ver outra montanha disponível para nós! É verdade. Do topo de 
uma montanha, nós seremos capazes de ver o acampamento base de outra montanha!
Isto é o que torna os destinos de Deus sem limites! Se nós estivermos dispostos, Ele irá continuar a nos puxar 
para cima, levando-nos para a frente, de modo que a gente aprenda e cresça. Durante este tempo todo, o nosso 
crescimento e feitos serão para que possamos abençoar outros. Não iremos desistir, mas continuar a escalar, seguindo Deus até o 
plano ilimitado que Ele tem para as nossas vidas. Tire um momento para agradecer a Ele pelo topo. Depois, quando Ele lhe mostrar outra 
montanha para escalar, não esqueça que a forma de subir será sempre para baixo!

Dia 5

Ingredientes:
Pão ou massa de pizza assada, cortados em formato de montanhas
Recheios como queijo, presunto, carne moída, salsichas picadas com molho (cachorro quente); 
e cobertura de creme de leite ou maionese para fazer a neve ou nuvens no topo dos picos das 
montanhas. 
Instruções:
Use a sua imaginação para construir uma cordilheira de montanhas pronta para o lanche, utilize 
os recheios que os seus alunos gostem e que estejam facilmente disponíveis na sua cidade. 

Hoje, chegamos ao topo.
Vamos fazer uma cordilheira de montanhas para 
relembrarmos tudo o que aprendemos ao longo do caminho.

Ingredientes:
Melancia cortada em formato de montanhas
Lata de creme de chantilly ou de leite condensado.

Instruções:
Espalhe o creme de chantilly ou leite condensado como 
“neve” sobre os “topos” das montanhas de melancia.

Ideia alternativa

3636

Estações de rotaçãoEstações de rotação

Restaurante do TopoRestaurante do Topo
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JoséJosé
Olá, meninos e meninas!
É bom estar de volta com vocês no último dia da EBF. Estão se divertindo? Eu sei que estou!
Desde que Deus me deu aqueles sonhos das estrelas e do trigo se curvando perante a mim, eu só tive problemas e experiências de dor. 
Mesmo sendo fiel a Deus e aos meus mestres, novas dificuldades apareciam. Eu me perguntava, “Porque é que Deus me deu aqueles 
sonhos em primeiro lugar? Porque quando eu tinha somente 17 anos de idade Deus me deu um grande sonho de um futuro abençoado 
para mim, e depois esperou anos para concretizar o sonho?”.
Um dia, quando eu tinha 30 anos de idade, aconteceu! A benção finalmente chegou até mim!
Consegue imaginar quantos anos eu desci ao invés de subir a montanha? Eu tinha 17 anos quando Deus me deu os sonhos e depois 30 
anos quando eles foram realizados. (13 anos se passaram). Era uma tarde quente, eu estava na prisão e era responsável por muitas coisas, 
mas não tinha permissão para sair; quando de repente alguém chegou chamando por mim!
O faraó teve dois sonhos enviados por Deus, e ninguém podia explicá-los a ele. Nos seus sonhos, existiam 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 
bem como 7 boas espigas de trigo e 7 espigas de trigo sem valor.
O copeiro se lembrou de mim, e falou de mim ao Faraó. Ele me retirou da prisão, e eu fui apresentado ao faraó após ter tomado banho e 
trocado de roupas. Deus me deu o significado dos sonhos do faraó e eu disse a ele que haveriam 7 anos de abundância no Egito, seguidos 
de 7 anos de fome. Meninos e meninas, vocês não vão acreditar no que aconteceu! O Faraó me deu poder para mandar!
A minha dor e sofrimento acabaram.
Em breve, eu tinha uma linda esposa, uma casa maravilhosa, e estava encarregado de todo o Egito. Eu nunca poderia ter imaginado esta 
bênção para a minha vida. Eu levei os 7 anos bons para juntar os grãos e a guardá-los para mais tarde. Depois, quando a fome chegou foi 
muito difícil para muitos países. As pessoas viajavam para todos os lugares para encontrarem comida, e nós éramos os únicos que tinham 
grãos disponíveis. Vocês não vão acreditar nisto, mas os meus próprios irmãos viajaram quilômetros e quilômetros e foram ao Egito 
comprar comida. O dia D chegou, e aí eles estavam se curvando perante a mim. Eu era o líder mais importante do Egito, apenas abaixo do 
Faraó, e eles eram meus irmãos, ajoelhando-se perante a mim!
Os meus sonhos foram realizados, finalmente, e levou apenas 20 anos! Aqueles 13 anos de sentimento de que estava andando para trás 
foram muito difíceis.
Eu agradeço a Deus por me usar para salvar todas aquelas vidas durante a fome, e eu agradeço a Deus por me juntar de volta a minha 
família.

Meninos e meninas, por favor, dêem uma salva de palmas para o José, pela sua disponibilidade de vir na nossa EBF esta semana, e por 
partilhar a sua história e o que sentiu. 
Nós temos grandes sonhos, tal como José teve. Entretanto, nós nunca esperamos que esses sonhos levem 20 anos para se realizarem! Nós 
podemos confiar em Deus, e saber que um dia Ele irá realizar os nossos sonhos, e até mesmo nos dar mais sonhos. É isso que torna os 
destinos de Deus sem limites! Se estivermos dispostos, Ele irá continuar a nos empurrar, a nos levar para frente, enquanto aprendemos 
e crescemos. O tempo todo, as nossas conquistas serão para abençoar outros, tal como os sonhos do José foram para impedir que todo o 
país ficasse sem comida.
Obrigado, José, por nos visitar esta semana!

ProfessorProfessor

Sonhos de José são realizados  
(Gênesis 41: 14-40, 41: 53-57, 42: 1-6)
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Montanha da BíbliaMontanha da Bíblia
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AtividadeAtividade

VotaçãoVotação

A. José devia ter forçado os seus irmãos a pedirem desculpas por suas ações passadas e a 
curvarem-se perante a ele como nos seus sonhos. José teve uma oportunidade de retribuir aos 
seus irmãos todo o mal que havia sofrido e devia ter aproveitado a oportunidade para que seus 
irmãos vissem se gostavam disso. 
B. José fez a coisa certa ao contar ao faraó o significado dos sonhos que o faraó teve, preparou 
a nação para a seca que viria, e permitiu que as pessoas estrangeiras comprassem trigo, 
salvando-os da fome. 

Junte os alunos em torno da tabela da votação e introduza a questão, bem como as duas 
escolhas possíveis. Cada criança irá assinar a tabela na seção referente a idade do seu grupo, 
selecionando a sua opção. Você também pode usar etiqueta adesiva para a votação se preferir. 
Tente não induzir os alunos a resposta correta.

Jogos GeladosJogos Gelados

Dia de Parque de diversões
Deixe que as crianças brinquem pela área (pelo pátio), permita que elas joguem os jogos nestas cinco 
estações diferentes. Torne o evento ainda mais divertido, tendo uma bancada que também “vende” 
bilhetes/ingressos para brincar nos jogos.
• Lançamento de anéis nos chifres dos alces.
• Lançamento de “bolas de neve” nos buracos na barriga do coelho. (Tenha múltiplos buracos, quanto 
menor o buraco, mais são os pontos dele.)
• Pescaria-no-gelo, use varas de pescar com imã na ponte e coloque peixes feitos de papel e clips em 
baldes brancos. (Certifique-se que o imã da vara consegue atrais o clip do peixe de papel).
• Boliche com “bolas de neve” para derrubar garrafas de refrigerante vazias. 
Decore as garrafas vazias de refrigerante. Faça bolas de papel (que serão as de neve) para derrubarem as 
garrafas. Teste, antes, para garantir que a sua bola de neve é pesada o suficiente para derrubar as garrafas.
• Estação do palpite. Os alunos dão palpites e tentam adivinhar quantas balas (ou outras guloseimas) 
estão dentro de um pote.

Dia de Parque de diversõesDia de Parque de diversões

3838

Na atividade de hoje, os alunos irão criar pequenas bandeiras 
divertidas para colocarem no topo da montanha. 
Prepare um cartaz com montanhas, de forma que haja bastante 
espaço no topo. Peça aos alunos para criarem pequenas 
bandeiras triangulares. Não é necessário que haja mensagens 
nas bandeiras, uma vez que elas serão coladas no papel. Os 
alunos podem dizer uma oração de agradecimento, ou gritar 
“obrigado, Deus!” enquanto colocam a bandeira no topo.
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Excursões MissionáriasExcursões Missionárias

malayalam

• Dê boas vindas aos alunos na estação missionária do país da Índia.
• Mostre-lhes em um mapa ou em um globo onde nós estamos indo hoje.Você pode fingir 
que pegou um trem de Mumbai para Cochi. Depois tomou um riquixá para uma parte 
sossegada de Cochi e pegou um barco para um passeio turístico divertido.
• Exiba a imagem de Cochi, com a foto das crianças que vivem lá, e a aparência da língua 
malayalam.
• Necessidade: a Índia tem um sistema de castas muito antigo que existe até hoje. 
No mundo ocidental (América do Norte, do Sul e Central, bem como a maior parte da 
Europa), muitas crianças acreditam que podem ser tudo o que elas quiserem quando elas 
crescerem. Na Índia, isso é um absurdo. Seu trabalho para a vida toda já está decidido 
de acordo com a casta na qual você nasce. Crianças nascidas como dalits "intocáveis" 
enfrentam discriminação, exploração e violência. Embora as leis agora sejam contra este 
sistema, as castas ainda existem em todos os lugares. Crianças dalits agora são obrigadas a 
se sentarem no fundo da sala de aula na escola, forçadas a se limparem depois dos outros, 
e não estão autorizados a utilizar o sistema de água da escola por medo de “contaminação” 
do sistema. Ore pela implantação de mais igrejas cristãs, para que elas alcancem a 
sensibilização de suas comunidades, ensinando o valor da vida, até mesmo a vida dos 
dalits.
• Lembre seus alunos como cada estado da Índia tem uma língua diferente. O estado 
de Kerala fala Malayalam. Escreva algo em Malayalam no quadro ou em um papel branco 
como exemplo, e permita aos alunos algum tempo para tentarem escrever algumas letras 
em Malayalam. Aprenda a palavra "Obrigado" em Malayalam e peça aos alunos para 
praticar (Nandi) 
• Saiba mais sobre a cultura da Índia, e como costumam comer com as mãos. Antigamente, a mão esquerda era usada para se limpar após 
utilizar o banheiro, de modo que não podia ser usada para comer. Para ajudá-los a se lembrar, faça seus alunos colocarem a mão esquerda 
atrás das costas, ou se sentarem sobre ela. Sirva aos seus alunos um pouco de arroz em pequenas tigelas, com ou sem molho curry. Em 
seguida, encoraje os seus alunos a comerem o arroz com a mão direita, sem usar o garfo. 
• Fale como as crianças na Índia também podem participar da mesma Escola Bíblica de Férias se nós ajudarmos. Exiba a Pagina do Aluno 
em Malayalam, para que seus alunos possam imaginar a mesma Escola Bíblica de Férias em Cochi, na Índia.
• OPCIONAL: Petição para levantar uma oferta para ajudar a fornecer uma Escola Bíblica de Férias na Índia.

Cidade: Cochi
Estado: Kerala
Paisagem: Casas flutuantes em Cochi 
Transporte: Trens
Língua: Malayalam
Palavra em Malayalam: Obrigado - Nandi 

Atividade: Aprenda a comer arroz sem um 
garfo, use apenas a mão direita.

Lição  5

Extra na Índia
Os trens são a maneira mais comum de viajar pela Índia, ao invés do ônibus 
como no México ou na América do Sul. Na índia, o comum é você pegar um 
trem que atravessa o país e parar na cidade para a qual você está indo, e de lá 
pode pegar um riquixá.

ന ി

ന ി
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Classe de EsquiClasse de Esqui

RespostasRespostas

4040

Escalada até   _____________________    é mais divertido do 

que uma tigela de  ________________...
(localização)

(substantivo, plural)

1. Localização _______________________

2. substantivo, plural ____________________

Peça aos alunos para se revezarem com um amigo e preencherem 
a lista de palavras sem ler a história. Depois eles escrevem as 
palavras na história abaixo, encima da linha na caixa azul. Leia 
a história em voz alta. As palavras não precisam coincidir com 
a história, e quanto mais as palavras não fizerem sentido, mais 
engraçada é a atividade.

• Substantivo: uma palavra que dá nome a uma pessoa, lugar, animal ou coisa. Plural 
Significa que há mais do que um. 
• Adjetivo: uma palavra que descreve um substantivo, como fabuloso, enorme e bobo. 
• Verbo: uma palavra que demonstra ação, como cantar, comer ou correr.

Artesanato na cabana 

Instruções:
1. Dê a cada criança um cenário. Colora o cenário. A criança pode desenhar algumas árvores, 
montanhas, nuvens e pessoas no cenário para colorirem como desejarem.
2. Dê a cada criança 4 nuvens, 1 árvore grande e 2 árvores pequenas.
3. Antes de colar as nuvens e as árvores no cenário, dobre-as ao meio, verticalmente. Cole as peças no 
cenário na marcação, e ajuste-as se necessário para dar uma aparência 3D.

Cenário de montanha com neve
Dia 5

Página de atividade do alunoPágina de atividade do aluno
Distribua as páginas de atividades. Faça os quebra-cabeças. Dobre a folha de modo a 
formar uma pulseira, mantenha o versículo visível para a memorização. Cole a pulseira 
com fita adesiva (durex) no pulso de cada criança como o exemplo. Agora elas podem 
levar a lição para casa!

C H E G A R

C I M E I R A

G O V E R N A N T E

P U B L I C A M E N T E

D A R E A L I Z A D O S

E R I G S O N H O S

U D G I U F O M E

S A A T V J O S É

R D O C A N T A R

L O U V O R

5b5b

"Dar-te-ei graças na grande 
congregação, louvar-te-ei no meio da 

multidão poderosa."    Salmos 35:18

Agradeça a DeusAgradeça a Deus
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4141

Nós estamos no México: 
(52)-592-924-9041
info@ChildrenAreImportant.com

junioresprimáriopequeninos

Manual do diretor

Guia de Bolso

Página de atividade do aluno

Pôster de Convite

Folheto de Convite

Encontre toda a informação para 
esta EBF neste único livro! - Horário, 
voluntários, lições e ideias extras.

Dê este pequeno panfleto 
com informação gerais de 
cada lição para todos os 
líderes da sua EBF.

Cada folha está cheia de atividades, tanto na 
frente quanto no verso. Distribua as páginas 

de atividades. Faça os quebra-cabeças. Dobre a 
folha de modo a formar uma pulseira, mantenha 

o versículo visível para a memorização. Cole a 
pulseira com fita adesiva (durex) no pulso de 

cada criança como o exemplo. Agora elas podem 
levar a lição para casa!

Exiba este pôster pelo bairro para 
convidar mais crianças para o seu 

evento!

Fale sobre Jesus com as crianças 
convidando elas para o seu 
evento com estes panfletos.

Para idades 
de 7-9, pouca 

leitura

Para idades de 10-12, 
leitura e charadas mais 

difíceis

Para idades 
de 4-6, sem 

leitura

Baixe o programa completo online 
GRATUITAMENTE e fique com os seus professores 
entusiasmados com esta EBF! Encontre todos estes 
materiais no nosso website “Destino sem Limites”:
www.CriancasSaoImportantes.com/destino
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Imagem de Fundo Enorme

CD de Música e DVD

Artesanato

Pacote de Votação

Pacote das missões

Certificado

Deixe que os alunos expressem as suas 
opiniões com estes cartazes de votação.

Fique com as suas crianças 
entusiasmadas sobre missões!
• 5 cartazes coloridos 
• 5 folhas de atividades em línguas 
diferentes 
• 1 caixa de donativos para dar a missões 

Recompense as 
crianças por elas 
terem ido ao seu 
evento com este 
certificado.

Descarregue o pdf e encomende uma lona 
impressa.

Tamanhos sugeridos: 4x2m ou 3x1.5m
Veja mais ideias de decoração em nosso website.

Torne a sua EBF empolgante 
com a nossa música original 
e danças concebidas para esta 
EBF! 
Baixe as músicas online e veja 
os vídeos no YouTube.

*Canções apenas em 
inglês e em espanhol 
neste momento.

As crianças adoram peças de artesanato! Esta EBF 
vem com um conjunto de 5 ofícios, um por dia, com 
modelos/padrões disponíveis. Use os materiais disponíveis 
localmente para ajudar as crianças a se divertirem, 
enquanto reforça a lição a cada dia.
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www.CriancasSaoImportantes.com/destino
Nós estamos no México: 52-592-924-9041
info@ChildrenAreImportant.com
Children are Important
DK Editorial Pro-Visión A.C.

Manual do diretor Destino 
Portugues

Pronto para ser um…

campeão?

Onde as crianças 
nocauteiam o pecado e 
aprendem a viver pelo 

fruto do espírito.

Veja uma mudança 
real na vida das 

crianças toda semana.

Como sempre, baixe 
nossos materiais online 

GRATUITAMENTE em:

Nova
Escola Dominical ou 
programa semanal

Uma forma 
totalmente nova 
de fazer a escola 

dominical.

www.CriancasSaoImportantes.com/campeoes


