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QUEBRA-GELO  

Pergunte a eles quem participou da Gincana Bíblica no 

domingo. Se gostaram? Qual equipe venceu? Ouça os 

testemunhos e relatos e se puder envie para a gente. 

(mini@pibjc.org). Queremos ouvir os testemunhos 

dos nossos pequenos.  

 

Oração breve 

Senhor Deus, esteja conosco nesse encontro de hoje. 

Nos ensine a amar e obedecer ao nosso Deus como Ele 

merece. Em nome de Jesus, amém!  

 

EDIFICAÇÃO 

Hoje vamos continuar relembrando o que estudamos 

durante o semestre. Vamos continuar a nossa Gincana 

Bíblica. Divida as crianças em 2 grupos: equipe azul e 

equipe vermelha. Tente repetir as mesmas equipes da 

semana anterior. Vamos fazer 3 brincadeiras. 

1- Pé de valsa 

O líder deverá pegar os moldes dos pés, pregá-las no 

chão com fita adesiva, formando um círculo. Deixe 

algumas pegadas mais distantes das outras para 

dificultar um pouco a brincadeira.  

Ao som de uma música, cada grupo deve andar em 

círculo, pisando nas pegadas. Quando a música parar, 

as crianças devem pisar em pelo menos uma pegada. 

Se tiver apenas uma criança sem pisar em nenhuma 

pegada, o grupo todo paga a prenda. 

Prenda: falar de cor o versículo de hoje: “Uma geração 

anunciará a outra geração as tuas obras e os teus atos 

poderosos” (Salmos 145.4). 

2- Conte a história 

Nessa brincadeira o líder vai começar a contar uma 

história bíblica que estudamos nesse semestre e ao 

seu sinal cada membro da equipe deverá continuar a 

história de onde o outro parou com todos os detalhes 

que você se lembrar. Ganha o ponto a equipe que 

contar a história de forma mais completa. Segue 

resumo das 2 histórias.  

HISTÓRIA: GIDEÃO... 

O povo de Israel pediu socorro ao SENHOR, porque 

seus inimigos, os midianitas, os dominavam por muitos 

anos, e eram mais fortes do que eles. Então, o Anjo do 

SENHOR veio e apareceu a Gideão e disse: Homem 

valente! O SENHOR está com você! Vá com toda sua 

força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu 

quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: 

- Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é 

a mais pobre, e eu sou o menor da minha família. Mas 

o SENHOR disse: - Eu o ajudarei. Então, Gideão juntou 

milhares de homens para lutarem com ele. Mas Deus 

disse a Gideão: - Tem gente demais. Com apenas 

trezentos homens, eu lhes darei a vitória. Diga aos 

outros que voltem para casa. Naquela noite o SENHOR 

disse a Gideão: Levante-se e ataque o acampamento 

do inimigo! Então, Gideão e os seus homens chegaram 

bem perto do acampamento. Eles seguravam uma 

tocha na mão esquerda e uma trombeta na mão 

direita. Eles tocaram as trombetas e gritavam: "Pelo 

SENHOR e por Gideão!" Então, o SENHOR Deus fez 

com que os homens do acampamento atacassem uns 

aos outros com as suas espadas. E Gideão e os seus 

trezentos homens foram e perseguiram o inimigo. 

Assim, eles foram derrotados pelo exército de Israel. E, 

por muito tempo, deixaram de ser uma ameaça para 

os israelitas. E a terra ficou em paz durante quarenta 

anos enquanto Gideão viveu. 

HISTÓRIA: SANSÃO... 

O Anjo do SENHOR apareceu a uma mulher e disse: - 

Você não podia ter filhos, mas agora você ficará 

grávida e terá um filho. Porém, não corte nunca o 

cabelo dele, pois ele é escolhido de Deus desde o dia 

do seu nascimento. Ele vai livrar o povo de Israel de 

seus inimigos. A mulher ficou grávida e deu à luz um 

filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu, 

e o SENHOR o abençoou. E Sansão liderou o povo de 

Israel por muito tempo, na época em que os filisteus 

dominavam aquela terra. Certa vez, Sansão matou um 

leão com as suas próprias mãos. E outra vez matou mil 

homens filisteus. Porém, Sansão se apaixonou por  
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uma mulher chamada Dalila. Mas, ela fez uma acordo 

com os filisteus, ela receberia mil barras de prata se 

lhes contasse o segredo da força de Sansão. Todos os 

dias Dalila perguntava a Sansão, qual era o seu 

segredo. Até que um dia, Sansão se cansou e disse a 

ela que se o seu cabelo fosse cortado, ele perderia a 

força. Então, Sansão dormiu no colo de Dalila, ela 

chamou um homem, que cortou as sete tranças de 

Sansão. Quando ele se levantou sem saber o que ela 

tinha feito, os filisteus o prenderam, furaram os seus 

olhos e o puseram para trabalhar na prisão. Sansão se 

arrependeu e seu cabelo cresceu novamente. Certo 

dia, quando os filisteus faziam uma festa, levaram 

Sansão para se divertirem às custas dele. Então Sansão 

orou ao SENHOR, dizendo: O Senhor, meu Deus, dá-me 

força só mais esta vez, para que eu me vingue dos 

filisteus. Então agarrou as duas colunas que 

sustentavam o templo gritou: - Que eu morra com os 

filisteus! E o templo caiu sobre todas as pessoas. E 

assim Sansão matou mais gente na sua morte do que 

durante a sua vida 

3- Complete a música 

O líder vai colocar a música para tocar e onde ela parar 

a equipe tem que completar, ou seja as crianças 

precisam continuar cantando o que vem a seguir na 

música. Cada equipe poderá conversar entre si, mas 

precisa eleger um porta-voz para dar a resposta.  

Atenção! Você pode salvar o vídeo no pendrive e 

passar na tv pausando ou você pode usar o seu próprio 

celular. Segue abaixo os links das músicas no Youtube. 

DEUS GRANDÃO (3 PALAVRINHAS) 

https://www.youtube.com/watch?v=AHqqzUkjRjw  

DÊ UM SORRISO (3 PALAVRINHAS) 

https://www.youtube.com/watch?v=5DFY2LmnYRw  

CORPO PERFEITO (BRUNA KARLA) 

https://www.youtube.com/watch?v=mWhFaVG6EuY  

MOVIMENTANDO (TIA JÔ & CIA OFICIAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=h7EA6_1rv3A 

 

Para terminar faça a somatória dos pontos e anuncie a 

equipe vencedora, mas dê um prêmio para  

 

 

Todos, afinal todos ganharam conhecimento da 

palavra de Deus. E lembre-se de parabenizar as 

crianças pelo bom comportamento. E termine com 

uma oração de gratidão a Deus.   

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

No próximo domingo às 18h30 iniciaremos nossa 

programação de Natal, durante todo o mês falaremos 

sobre Jesus como verdadeiro significado para o Natal. 

Incentive as crianças da sua célula a participarem, fale 

com os pais. 

Tire uma foto da gincana publique no seu Intagram e 

marque a gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


