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QUEBRA-GELO  

Veja quem é mais rápido para pensar e... 

1) Cantar uma música que fale a palavra arca; 

2) Cantar uma música que fale a palavra coração; 

3) Cantar uma música que fale a palavra aliança. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: A TENDA DA PRESENÇA DE DEUS 

Texto Bíblico: Êxodo 25 a 27 / 33 a 40 (Resumido) 

Alguém aqui já acampou com barracas de verdade? 

Alguém já brincou de armar barracas dentro de casa 

ou no quintal? É muito divertido, não é? Bem, certa 

vez, Deus mandou Moisés construir uma tenda 

especial para Ele, e tinha que ser exatamente como 

Deus queria. Mas será que Deus queria brincar de 

barraca? É claro que não! Deus queria uma tenda para 

Ele morar. Por isso Deus disse assim: “Moisés, todo o 

povo deverá fazer uma Tenda Sagrada para mim a fim 

de que eu possa morar no meio dele”. Deus disse 

exatamente o motivo da tenda: Deus queria morar no 

meio do seu povo. Assim, eles seriam como uma 

família. Deus mandou Moisés construir a Tenda e 

chamá-la de Tenda da Presença de Deus. Essa tenda 

ficava no meio do acampamento onde o povo de Deus 

morava. A Tenda da Presença de Deus era um lugar 

especial porque era também onde o povo adorava a 

Deus. Era ali que Deus falava com o seu povo através 

de Moisés. Toda vez que Moisés entrava na tenda, 

aparecia em cima dela uma nuvem, como um sinal de 

que a presença de Deus estava ali. Isso começou a 

acontecer quando eles terminaram de construí-la: 

“Então a nuvem cobriu a Tenda, e ela ficou cheia da 

glória de Deus, o SENHOR”. 

A Arca da Aliança: A Tenda Sagrada guardava um 

móvel muito especial, era a Arca da Aliança. Essa arca 

era feita de madeira e coberta de ouro puro por dentro 

e por fora. Ela era considerada sagrada porque 

representava a presença de Deus. A Arca ficava dentro 

da Tenda, no lugar chamado Santo dos Santos. E 

dentro da Arca estavam os Dez Mandamentos, a lei 

que Deus tinha dado para Moisés. Todas as vezes que 

o povo viajava de um lugar para o outro, ele carregava 

a Arca da Aliança consigo. Quando chegavam a um 

lugar onde ficariam acampados, eles armavam a Tenda 

e colocavam novamente a Arca lá dentro. Pois era ali, 

naquele lugar, que Deus falava com eles.  

 

O MEU CORAÇÃO É A CASA DE DEUS  

O desejo do coração de Deus sempre foi morar no 

meio do seu povo, e esse desejo nunca mudou. Mas 

será que Deus continua morando numa tenda? É claro 

que não. Hoje a casa de Deus não é mais aquela que 

Moisés construiu. Aquela tenda foi destruída e Moisés 

já morreu. A Bíblia diz que Jesus é mais importante do 

que Moisés porque Jesus veio para construir a 

verdadeira casa de Deus, que dura para sempre. Essa 

casa é o nosso coração. Quando cremos em Jesus 

Cristo como Salvador, o nosso coração passa a ser a 

casa de Deus. É isso o que a Bíblia diz: “Agora, unidos 

com Cristo, nos tornamos a casa onde Deus vive” 

(Efésios 2.22). 

A verdadeira casa de Deus: Bem, agora que vocês já 

sabem qual é a verdadeira casa de Deus, há mais uma 

coisa que precisam saber. Depois que Deus entra no 

seu coração, Ele passa a morar lá para sempre. Isso 

significa que aonde você for, Deus vai com você. Vocês 

se lembram da Arca da Aliança, que ficava dentro da 

Tenda Sagrada? Então, a arca representava a presença 

de Deus; toda vez que o povo mudava de um lugar 

para outro, carregava a arca com ele, assim, a 

presença de Deus ia junto com ele. Mas hoje não 

precisamos mais carregar uma arca de ouro para ter a 

presença de Deus. Se você já tem Jesus no seu coração, 

agora aonde você for, você leva a vida de Deus dentro 

de você. Aleluia!!! É por essa razão que a Bíblia diz que 

Jesus é mais importante do que Moisés, porque é Jesus 

quem nos transforma na verdadeira casa de Deus. 

Portanto, você pode dizer com fé: “Agora, unidos com  
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Cristo, nos tornamos a casa onde Deus vive” (Efésios 

2.22). 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1) O que Deus mandou Moisés construir? R: Uma 

tenda. 

2) Para que servia essa tenda? R: Para Deus morar. 

3)  Por que Deus queria morar numa tenda? R: Para 

Ficar junto do povo dele. 

4) Qual era o nome da tenda que Moisés construiu? 

R: Tenda da Presença de Deus. 

5) O que mais Deus mandou construir para colocar 

dentro da tenda? R: A Arca da Aliança. 

6) O que significava a Arca da Aliança? R: A presença 

de Deus. 

7) O que aparecia em cima da tenda quando Moisés 

estava lá e Deus falava com ele? R: Uma nuvem. 

8) Qual é a casa de Deus hoje? R: O nosso coração. 

9) Como Deus passa a morar dentro do nosso 

coração? R: Quando recebemos Jesus. 

10) Depois que Deus entra no seu coração, ele sai? R: 

Não. Ele fica morando lá para sempre. 

11) Os israelitas levavam a arca para onde eles iam. O 

que isso significa hoje? R: Aonde nós vamos, 

levamos a vida de Deus dentro de nós. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Fique atento para nos novos horários do MINI e nos 

ajude a informar aos pais das crianças. 

10h da manhã:  EBD presencial para crianças de 3 anos 

até pré-teens de 12 e 13 anos. 

18h30 da noite: Culto infantil para crianças de 3 anos 

até juniores de 12 anos. E culto para bebês de 0 a 2 

anos após o louvor. 

Ainda é necessário fazer a reserva dos adultos e 

crianças para participação dos Cultos à noite. Se você 

ainda não tem o aplicativo da PIBJC baixe agora pelo 

Play store do seu aparelho móvel. 

Os nossos Cultos MINI e de juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib  

 

 

 

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 





   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 CULTO KIDS 

ATIVIDADE  
3 – 6 anos  

 

 

 

LIÇÃO 21: A TENDA DA PRESENÇA DE DEUS – ÊXODO 25-27 / 33-40 

 

1) Recorte e cole conforme a indicação; 

2) Pinte a ilustração abaixo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 
    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 CULTO INFANTIL 

ATIVIDADE  

7 - 8 ANOS  

 

 

LIÇÃO 21: A TENDA DA PRESENÇA DE DEUS – ÊXODO 25-27 / 33-40 

1) Pinte a ilustração 

 


