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Momento
Aventureiros
da Central
As crianças da Central recentemente tiveram
grandes aventuras na nossa Sede Campestre.
O evento recebeu o nome de “ Aventura na
Floresta “. As trilhas na floresta continham
vários desafios onde os aventureiros
cumpriam bravamente as tarefas.
Vamos fazer algumas trilhas pela nossa casa ?
Basicamente, você vai preparar previamente
um mapa com três lugares por onde a criança
precisrá passar. Neste caso, você pode fazer nos
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próprios cômodos da casa, no quintal, no jardim
ou em qualquer lugar conhecido pela criança.
Aqui o legal é cumprir as atividades. Quais
atividades? Pode ser, por exemplo, encontrar 12 ovos
de pássaros (folhas de árvore secas); passar sob a
ponte (sob a mesa de jantar); ou sobre a ponte se for
o caso; pular do penhasco do perigo (de um sofá para
o outro); dar cambalhotas, etc. Prepare os desafios
levando em conta as idades das crianças. E, ao final,
ensine sempre uma lição e/ou presenteie com uma
recompensa, pode ser algo simbólico e educativo.
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Kit de explorador
da natureza:
Indicada para quem tem varanda ou
acesso fácil a espaços abertos.
Providencie os seguintes itens: caderneta
de anotações, lápis/canetinha, lupa, potes
transparentes com tampa furada (para colocar
possíveis minhocas e insetos), lanterna e até
um par de luvas. A ideia é estimular que elas
coletem amostras, desenhem, façam anotações
e depois analisem o que encontraram.
Peça também que elas recolham folhas e ensine
como passar o desenho delas para o papel. É só
posicionar a folha de árvore/planta debaixo
de um página em branco e depois passar o
giz de cera deitado (na horizontal) sobre ela,
assim o relevo ficará marcado no papel.
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Descobrindo sabores:
Separe três alimentos do mesmo tipo, ou seja, 3
frutas, 3 legumes, 3 cereais. Também podem ser 3
misturas como banana com mel, iogurte com mel,
granola com mel. Em resumo, as variações podem
ser tão infinitas quanto são os tipos de comida.
Inclua sempre alimentos conhecidos por eles e
sabores novos. Separe uma venda ou máscara,
cubra a comida e chame as crianças. A cada rodada
uma delas deve adivinhar de olhos vendados
quais são os sabores. É super divertido ver quais
são as percepções deles e as reações após de
descobrir o que de fato haviam experimentado.
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Complete
o desenho: um convite
à imaginação!
Você já se viu na situação de ter que entreter duas
crianças de idades completamente diferentes?
Essa atividade pode ser utilizada nessas ocasiões.
Recorte figuras incompletas de jornais e revistas,
então cola-as em uma folha de papel. Depois
convide as crianças para completarem os desenhos
usando a imaginação. Você vai precisar apenas
de papel, cola, tesoura, material de colorir (lápis
de cor ou canetinhas) e revistas. É simples, rápido
e elas ficaram ocupadas por um bom tempo.
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Gincana das
profissões
Fale uma profissão e a criança tem que procurar
pela casa 3 objetos usados nesta prática
profissional. Para fazer essa brincadeira,
prepare previamente uma lista. Exemplo: médico,
veterinário, cozinheiro, cabeleireiro, professor.
Vejamos um exemplo: se a ocupação escolhida for
cozinheiro, vale pegar colher, panela e um copo.
Se a criança trouxer objetivos fora de contexto,
peça uma explicação, nessa hora elas terão que
usar a imaginação para saber como relacioná-los
a aquela profissão. Estimule essa inventividade.
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Desafio da meia
A meta é descobrir o que tem dentro da meia, sem
olhar, apenas usando as mãos. Quem acertar mais
objetos ganha o jogo. Para fazer essa brincadeira
você precisa de meias, objetos pequenos (que possam
ser escondidos dentro das meias), um barbante
para fazer de varal e pregadores de roupa para
pendurar as meias. Esconda os objetos nas meias,
pendure no varal e chame a criança para adivinhar.
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Desenho na bexiga
Deixe as bexigas cheias e as canetinhas separadas.
Sente-se no chão com elas e vamos desenhar!
Depois que já conhecerem a brincadeira, combine
com elas para que façam desenhos durante o dia –
enquanto você trabalha – e quando estiverem todos
reunidos durante a noite poderão ver os desenhos
de cada um, adivinhar o que é e rir um pouco.
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Cadê o feijão?
O dia está super corrido e você está cansado
ao ponto de nem lembrar de que brincadeira
pode fazer com as crianças. Uma boa sugestão é
reunir a massinha de modelar e alguns feijões,
ou qualquer outro grão que você tem em casa,
e está pronta a brincadeira. Junte o feijão na
massinha e peça para as crianças encontrarem.
Vale de tudo para encontrar o grão: rasgar
pedaços da massinha com o dedo, ir “pinçando” ou
“cutucando” a massinha até encontrar o feijão.
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Corrida de aviões
O primeiro passo é fazer os aviões de papel, se
uma das crianças for mais velha e/ou souber
fazer, pode ajudar. No chão, use fita crepe
e faça uma linha de 2 metros ou mais, caso
prefira. A cada 30 centímetros coloque uma
numeração, comece com 10, depois 20, 30 e assim
sucessivamente. Elas representarão os pontos.
Feito isso, joguem par ou ímpar e definam quem
vai começar com os arremessos. Faça rodadas
de três tentativas, quem arremessar mais longe
e, consequentemente, acumular mais pontos
será o vencedor. Para que o jogo fique ainda
mais legal mostre empolgação e estimule a
competitividade de maneira saudável. Vale até
colocar um prêmio coletivo para quando a equipe
alcançar a pontuação somada de 200 pontos.
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Outras atividades que
também podem render
muita diversão:
• Banho divertido;
• Música e dança;
• Facetime com os amiguinhos;
• Cabana com lençol;
• Show com apresentação;
• Banho nos bonecos(as);
• Picnic na sala ou na varanda;
• Pintura facial;
• Festa do pijama;
• Jogo da memória com desenhos;
• feitos pela própria criança.
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Tip Top
Como Fazer: crianças à vontade pela
sala, de frente para o facilitador.
Desenvolvimento: o facilitador dará códigos
para as crianças. Cada código indicará uma
tarefa que eles deverão executar. Todas as
crianças deverão memorizar estes códigos
(você pode mudar os códigos se quiser)
TIP = PULAR
TIP-TIP = BATER PALMAS
TIP-TOP = LEVANTAR
TOP = SENTAR
TOP-TOP = ABRAÇAR UM COLEGA
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Após as crianças terem memorizado os códigos,
o facilitador inicia a brincadeira falando
um dos códigos e as crianças, rapidamente,
deverão executar a tarefa referente ao código
citado. Quem não acertar, ou demorar, sai da
brincadeira (ou faz o que você preferir).
Aplicação: O objetivo desta dinâmica é mostrar às
crianças que às vezes nós não entendemos o que
Deus quer de nós, por isso devemos prestar muita
atenção no culto, louvores, na pregação do pastor
e na aula da professora para que quando Deus
vier falar conosco possamos fazer o que Ele quer.
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O Poder da Decisão
Material: caixa de bombons e outros
materiais que desejar (ex. lápis, apontador,
papel amassado, pirulito, bala).
Objetivo: fazer a criança escolher
a caixa de bombom.
Desenvolvimento
1. Em uma caixa grande coloque todos os objetos,
a caixa de bombom e os demais e não deixe que
nenhuma criança veja o que tem dentro da caixa.
2. Comece a explicar para a criança o poder
de nossa decisão e que muitas vezes podemos
querer muito algo, mas no fim esse algo que
queremos pode nos machucar, nos ferir, etc.
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3. Diga: “Dentro dessa caixa eu coloquei vários
objetos e um de vocês vai ganhar um presente hoje,
porém o presente será decidido pela pessoa.”
4. Coloque uma cadeira na sala de modo que a
criança que sentar na cadeira não possa te ver.
5. Coloque o restante das crianças atrás da criança
sentada, senão elas poderão ajudar o amigo.
6. Comece mostrando a caixa de bombom e
diga: Eu tenho aqui um presente você quer
ficar com ele? A criança deve responder com
SIM ou NÃO, dependendo de sua pergunta
você vai dizer: “Você quer trocar seu presente
por outro presente?”				
7. E assim vá fazendo essa troca até
quando você quiser, depois você mostra
para a criança o que ela ganhou.
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Aplicação: Deus nos deu Livre arbítrio, ou seja,
nós podemos decidir o que queremos, mas sabe
qual é o problema disso? É que não conseguimos
ver longe. Nós não sabemos se o que escolhemos
será mesmo bom se irá mesmo ser bênção em
nossas vidas, mas Deus vê todas as coisas, a
bíblia diz que Ele conhece todas as coisas, por isso
Deus sempre vai saber o que é bom para gente.
Por isso quando precisamos tomar decisões difíceis
precisamos pedir ajuda de Deus porque ele pode
nos ajudar a decidir o que é realmente melhor para
nós, não confie no seu poder de decidir algo porque
você pode errar e escolher algo que não é bom.
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O amor de Deus
Indicado para juniores (+9 anos)			
Material necessário: 10 Bexigas, papel sulfite,
um baú ou caixa para colocar as bexigas.
Como fazer:
1. Escreva em um papel sulfite 10 motivos
ou mais pelos quais devemos amar a Deus
e coloque 1 motivo em cada bexiga, encha
o balão e coloque-o no baú ou caixa.
2. Não se esqueça de numerar os balões quando
estiverem cheios, você pode fazer isso com
uma canetinha ou colar um adesivo.
3. Coloque em 10 cadeiras sortidas os números dos
balões de forma que as crianças não consigam ver.
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4. Coloque as crianças sentadas e conte a
elas sobre a grandeza do amor de Deus. Você
pode falar sobre o versículo de João 3:16 e
conversar com eles sobre esse amor.
5. Diga que não merecíamos este amor, mas Deus
nos amou, faça com que eles entendam que não
eram merecedores de nada disso, e que Deus os
escolheu, os fez sentir este amor. Em seguida,
pergunte se tem alguma coisa diferente na sala,
é claro que eles verão a caixa ou baú e logo dirão
que a caixa não faz parte da decoração da sala.
6. Então você dirá que dentro daquela caixa estão
10 motivos pelos quais devemos amar a Deus.
Você pode colocar os motivos que sentir em
seu coração, mas para te ajudar vou fazer
uma lista do porque devemos amar a Deus.
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1. Ele nos criou.
2. Ele nos amou, mesmo sendo pecadores.
3. Ele criou um plano para nos
salvar (plano da salvação).
4. Ele nos escolheu antes mesmo
da fundação do mundo.
5. Ele nos deu Jesus.
6. Só Nele encontramos o perfeito amor.
7. Ele nos conhece e sabe o que sentimos.
8. Ele é o nosso pai.
9. Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão.
10. Ele ouve nossos pedidos.
11. Ele entende até nossas lágrimas.
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12. Ele conhece e sabe o que é melhor para todos.
13. Ele tem pensamentos de paz para nós.
14. Ele nos deu fôlego de vida.
15. Ele me ama.
Vamos terminar a dinâmica?
Agora que você já contou as suas crianças
sobre o incrível amor de Deus por nós chegou
a hora da dinâmica. Diga às crianças que em
suas cadeiras há um número correspondente ao
número do balão que está na caixa ou baú. Elas
ficarão entusiasmadas e, quando encontrarem
o número, peça para que peguem o balão.
Depois instrua-os:
Dentro de cada balão há um motivo pelo qual
devemos amar a Deus, mas para sentirmos o amor
de Deus em nossas vidas plenamente é preciso,
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amar ao Senhor na prática. Agora estourem o balão
e no 3 vamos dizer todos juntos o motivo pelo qual
devemos amar a Deus. Dê um tempo para que eles
estourem o balão e peguem o papel, e então todos
juntos devem dizer a frase que estava no balão.
Quando todos falarem juntos os motivos, ficará
tudo embolado, mas é só para descontrair
mesmo. Depois disso, peça para que cada um diga
seu motivo em alto e bom som para que todos
possam saber o porque devemos amar a Deus.
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Caças ao tesouro são
brincadeiras consagradas
entres as crianças. Elas
simplesmente adoram e
fazer essa atividade dentro
de casa não custa nada.
Bastam alguns minutinhos de
preparação e fica tudo pronto.
Você terá uma brincadeira
super simples e divertida.
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Itens necessários:

• Objetos para procurar em casa ou
esconder (não se preocupe, abaixo tenho
uma lista do que você pode utilizar)
• Ponto de encontro onde todos devem trazer os
tesouros que vão encontrando. Nesse ponto de
encontro, estabelece critérios para a organização
os tesouros: de acordo com a cor, com a letra
inicial do seu nome, com o seu habitat (no caso
dos animais). Podem ser caixas, sacos, tabuleiros,
ou simplesmente folhas de papel A4 com cor
correspondente às categorias de objetos.
Depois é só deixar os seus pequenos exploradores
encontrarem todos os tesouros!

25

ebooks

Dicas:

Não se esqueça de contar quantos tesouros
escondeu, para que saibam quando o jogo
chegará ao fim. Vamos à lista dos objetos que
você pode utilizar na caça ao tesouro:
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Caça aos animais:
Faça dessa atividade uma verdadeira caça e utilize
animais. Alternativa: atribua a cada criança um
determinado ambiente onde os animais vivem
(animais da selva, aquáticos, aves …). Assim
cada um procura “os seus” animais. No fim,
aproveite para explorar com os seus pequenos
caçadores as características de cada bichinho.
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Caça aos legos:
Faça dessa atividade uma verdadeira caça e
utilize escolha 10 peças de lego de 4 ou 6 cores
diferentes (por exemplo, 10 vermelhas, 10 azuis, 10
verdes, 10 amarelas, 10 brancas, 10 laranjas). Pode
escolher de diferentes tamanhos. Você precisará
também também de 4 ou 6 folhas A4 coloridas,
das cores que escolheu as peças de lego. Sempre
que os seus filhotes encontram uma peça devem
vir ao ponto de encontro e colocá-la no local com
a cor correspondente. No fim, até podem fazer
uma construção com os legos encontrados.
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Caça ao puzzle:
Faça dessa atividade uma verdadeira caça e
torne um puzzle mais divertido escondendo
as suas peças. À medida que os seus filhos
vão encontrando-as podem montar o jogo.
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Caça as letras:
o objetivo desse jogo é encontrar objetos de casa
cuja inicial é uma letra do alfabeto. Com esse jogo
seus filhos estão a treinar o reconhecimento e o
som de cada letra. Comece por escrever numa
folha todas as letras do alfabeto. Se algum deles
souber o alfabeto, passe essa função para ele.
Depois dê início à caça! Um objeto com o nome
iniciado pela letra A (almofada), depois com a
letra B (banco), depois com a letra C (cortina) e
daí em diante. Se os objetos forem pequenos e
transportáveis, pode pedir para os seus filhos
os levarem até o ponto de encontro. Se não for
possível transportar, use a câmera do celular
para fotografar o objeto. Ou se já souberem
escrever, podem simplesmente escrever o nome
do objeto ao lado da letra correspondente.
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Com fotos
do celular:
nesta brincadeira, use o celular e só isso.
Fotografe os locais onde foram colocadas
as pistas e também o tesouro.
Feito isso, vamos começar a caça. Mostre para
as crianças a foto do local onde está a pista e
deixe-as encontrá-la por lá. Repita isso com
todas. A cada pista que elas conseguirem
descobrir/encontrar, mostre uma parte
da foto do local onde está o tesouro
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Também somos
salmistas
Prepare uma caixinha e coloque nela alguns
versículos do livro de Salmos como 23, 3, 4
e outros que você quiser, mas lembre-se de
escolher salmos davídicos. Agora separe papel
em branco, lápis preto, de colorir e borrachas.
Davi é um personagem bíblico inspirador,
Deus o chamou de um homem segundo o
seu coração, além disso é também autor
de boa parte do livro de Salmos.
Com a caixinha preparada, escolha alguém
para tirar um papel, ler o salmo escrito nele e
compartilhar o que Deus fala ao seu coração
com este texto. Repita até que todos façam isso.
Se a criança não souber ler, leia pacientemente
explicando o texto de forma lúdica e didática.
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Fale sobre os desafios que Davi teve ao decorrer
da vida, dos dias de alegria e tristeza, abundância
e dificuldade. Destaque sempre que ele não
desanimou e sempre adorou a Deus em todo tempo.
Depois desse tempo, peça para abrirem a Bíblia
no Salmo 151. Deixe todos procurarem e quando
ninguém achar, explique a elas que esse texto
não existe e lance o desafio de hoje: a família
deve escrever o seu próprio salmo, o 151.
Sejam salmistas por um dia declarando nosso
amor pelo Senhor e nossa esperança nele.
Escrevam palavras de gratidão e amor a Deus,
ensine-os a adorar ao Pai através das palavras.
Sugestão: faça um mural em casa com essas
palavras de amor por nosso Deus. Escreva nele
"somos salmistas do Senhor e sempre vamos
declarar nosso amor por ele seja qual for a situação".
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Quem sou eu?
Esse é um jogo de perguntas onde o intuito é fazer
as crianças adivinharem de qual personagem
bíblico elas se tratam. Para crianças mais velhas,
além de perguntas, faça também mímicas sobre o
personagem para aumentar o grau de dificuldade
da brincadeira. Ao final, cada um pode desenhar seu
personagem favorito e explicar o que é mais legal/
admirável na história dele. Seguem as perguntas que
você deve usar no jogo:

1. Eu era um pastor de ovelhas. Um dia
enfrentei um gigante inimigo, um homem
forte e todo armado. Mas eu venci atirando
nele uma única Pedra. Quem eu sou? Davi
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2. Eu sou aquele homem que Jesus encontrou no
galho de uma árvore. Jesus sabia que eu havia
subido ali só para poder vê-lo. Quem sou eu? Zaqueu
3. Por um cestinho que minha mãe fez fui salvo
de morrer afogado no rio. Deus me escolheu para
dirigir seu povo em uma grande viagem. E me deu
duas tábuas de pedra com dez boas regras para
ajudá-los naquela jornada. Quem sou eu? Moisés
4. Eu era cego, não enxergava nada. Um
dia me encontrei com Jesus. Ele curou os
meus olhos, então pude ver o seu rosto
bondoso. Quem sou eu? Bartimeu
5. Eu gostava de conversar com Deus. Orava
três vezes ao dia. Homens invejosos armaram
uma cilada e eu fui jogado em uma cova cheia
de leões, mas o Senhor me protegeu e os leões
não me atacaram. Quem sou eu? Daniel
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6. Eu fui o homem mais forte do meu tempo.
Sozinho, e com uma caveira de burro, matei
mil inimigos. Quem sou eu? Sansão
7. Eu tinha uma mulher, três filhos e
três noras. Construi um barco enorme.
Coloquei todos eles dentro além de muitos,
muitos animais. Quem Sou eu? Noé
8. Por não obedecer a Deus passei três
dias e três noites na barriga de um
peixe gigante. Quem sou eu? Jonas
9. Eu persegui os seguidores de Jesus.
Espancava-os e punha em prisões, mas um dia
em uma viagem, vi uma grande luz brilhar e
Jesus falou comigo. Então confiei em Deus e
gastei o resto da minha vida falando sobre
ele para as pessoas. Quem sou eu? Paulo
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10. Quando nasci fui colocado em uma
manjedoura. Depois de adulto, sai pelas cidades
e aldeias ensinando a todos sobre o amor de
Deus. Um dia fui preso. Eu era inocente, mas
fui condenado e morri em uma cruz. Mas eu
quis morrer ali pra pagar pelo pecado de todas
as pessoas do mundo. Quem sou eu? Jesus
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Caçadores de
promessas
Agora vamos conhecer algumas das promessas que
Deus tem para a nossa família.

Escolhas algumas promessas (abaixo separamos
sugestões), escreva cada uma em pedaço
de papel, coloque em saquinhos de pipoca e
esconda em vários lugares na sua casa.
Depois disso, coloque um louvor bem alegre
para tocar, se tiver em casa, equipe as crianças
com lanternas, lupas e objetivos que os façam se
sentir como verdadeiros exploradores e então é
só iniciar as buscas por toda a casa. Depois que
vocês acharem todas as promessas, leiam juntos
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e tenham um tempo de adoração ao Senhor, pois
ele é um Deus que cumpro tudo o que promete.
Que nesse tempo Deus avive no coração de
toda a família as palavras que ele tem a nosso
respeito e a respeito de nossas casas.
Sugestões de promessas:
"Darei a vocês um coração novo e porei um espírito
novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e,
em troca, darei um coração de carne." Ezequiel 36:26
"Se confessarmos os nossos pecados, ele é
fiel e justo para perdoar os nossos pecados e
nos purificar de toda injustiça." 1 João 1:9
"O meu Deus suprirá todas as necessidades
de vocês, de acordo com as suas gloriosas
riquezas em Cristo Jesus." Filipenses 4:19
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"E todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo, pois, conforme prometeu o
Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá
livramento para os sobreviventes, para
aqueles a quem o Senhor chamar." Joel 2:32
"Este é o meu consolo no meu sofrimento: A
tua promessa dá-me vida." Salmos 119:50
"Eu disse essas coisas para que em mim
vocês tenham paz. Neste mundo vocês
terão aflições; contudo, tenham ânimo!
Eu venci o mundo." João 16:33
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Caixa da gratidão
Você vai precisar de cola, tesoura, papéis de
várias cores e uma caixa. Pode ser uma caixa
de sapato, uma caixa de madeira ou uma caixa
velha que está parada em sua casa. Separe
também uma foto da família, vamos precisar.
O desafio de hoje e criar uma caixa bem alegre
com a cara da sua família, use o que você tem
em casa, recorte retalhos, o que for fácil para
vocês. A ideia, é ter um tempo onde vocês vão
criar uma caixa de gratidão juntos, todos devem
participar, colocar a mão na massa e usar a
criatividade. Colem, recorte, pensem juntos!
Depois de toda colagem e criatividade, pegue a
foto da sua família e cole no lugar que achar mais
apropriado. Separe um bloquinho de papel e caneta
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pra deixar dentro da caixa. Depois de finalizar
com a foto de vocês, pergunte a todos o que eles
entendem sobre ser grato. Deixem todos falarem
e compartilhe alguns versículos de gratidão,
colocamos algumas sugestões, mas fique a vontade
de usar um versículo que Deus falou ao seu coração.
Coloque um louvor para tocar e inicie o momento de
colocar um ou alguns motivos de gratidão em sua
caixa, depois de todos escreverem, compartilhem
uns com os outros os seus motivos e orem juntos.
Lembrem-se de sempre serem gratos em toda e
qualquer situação. Minha sugestão é que todos
os dias vocês tenham um tempinho pra colocar
motivos na caixa de gratidão, assim no final do ano
perto do Natal, façam um painel de gratidão em
sua casa, vai ser incrível ver tantas coisas lindas
que Deus fez por vocês aos passos do tempo.
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Versículos para serem usados:
"Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu
amor dura para sempre." 1 Crônicas 16:34
"Deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus." 1 Tessalonicenses 5:18
"Dando graças constantemente a Deus
Pai por todas as coisas, em nome de nosso
Senhor Jesus Cristo." Efésios 5:20
"Enraizados e edificados nele, firmados na
fé, como foram ensinados, transbordando
de gratidão." Colossenses 2:7
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Dar é melhor
que receber
"Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que
mediante trabalho árduo devemos ajudar
os fracos, lembrando as palavras do próprio
Senhor Jesus, que disse: 'Há maior felicidade
em dar do que em receber'." Atos 20:35
Vamos reunir toda a família. Hoje o texto da palavra
de Deus nos diz que é melhor dar do que receber e
essa é a base da brincadeira. Mas antes vamos orar
ao Senhor e pedir que ele nos mostre aquilo que
podemos doar para quem precisa, vamos deixar o
Espírito Santo nos guiar nesse momento. Cada um
da família vai separar e escolher aquilo que Deus
está te direcionado a doar, talvez vocês já pensem
até em quem pode receber esses presentes. Separe
uma caixa ou sacola e reserve tudo o que será doado.
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Vou contar uma experiência: em um certo Natal,
meus filhos iam ganhar presentes, sabendo disso
dias antes me reuni com eles e disse, “vamos
escolher algumas coisas com quais podemos
abençoar outras pessoas mais humildes.” Cada
um deles escolheu um dos melhores brinquedos,
mas ainda não sabíamos pra quem dar, então
oramos e esperamos Deus nos direcionar.
Quando saíamos de casa levavamos os presentes
no carro, pois não sabíamos quando seria a hora.
Um dia estávamos passando por uma avenida
movimentada da nossa cidade e paramos em um
semáforo, nesse instante vimos três crianças
que estavam pedindo esmolas e na mesma hora
meus filhos se lembraram sobre os presentes
que estavam no carro. Tínhamos exatamente
três brinquedos para doar e aquele foi um
momento muito legal, ver a alegria do próximo
nos encheu de felicidade e presença de Deus.
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Espero que esse pequeno testemunho inspire
vocês. Orem ao Senhor, peçam direção e
acreditem, um gesto simples como esse
é, além de educativo, maravilhoso.
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Noite de contação
de histórias
"Não os esconderemos dos nossos filhos; contaremos
à próxima geração os louváveis feitos do Senhor,
o seu poder e as maravilhas que fez." Salmos 78:4
Nesta brincadeira preparem-se para usar
muita criatividade, já que vocês serão
inspirados a serem contadores de história.
Primeiro reúna a família e faça a proposta
de cada um contar uma história da Bíblia que
preferir. Depois de cada um escolher, pense junto
com toda a família em objetos que poderiam
ser usados para incrementar sua contação,
vale usar brinquedos, roupas, objetos da casa,
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soltem a imaginação. Se seus filhos são pequenos,
você vai ter que ajudá-los, se forem maiores,
siga orientando, mas dê liberdade a eles.
Nesse dia, prepare um ambiente aconchegante
para a noite de contação de histórias, vale
até providenciar um lanche especial. Vai ser
uma noite de boas risadas, muita comunhão
e aprendizado das histórias bíblicas.
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