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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de telefone sem fio? 

Coloque as crianças em fila, uma atrás da outra. O líder 

vai falar um versículo bíblico no ouvido do primeiro da 

fila, o último vai falar em voz alta o que ouviu. Será que 

a mensagem vai chegar corretamente até o final? 

Sugestão de versículo bíblico: O Senhor é rei e governa 

as nações. (Salmos 22.28) 

 

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, agora na célula. Divida as crianças em 2 grupos: 

equipe azul e equipe vermelha. O líder fará perguntas 

sobre as lições que vocês aprenderam sobre “O Deus 

de gerações. A equipe que levantar a mão primeiro 

responde a pergunta, se ela não souber a resposta, 

passa para outra equipe. E se acertarem ganham o 

ponto. Caso esteja errada a resposta marca ponto para 

a equipe adversária. (se puder providencie um brinde 

para cada criança que participar respondendo as 

perguntas). 

 

PERGUNTAS: 

1. O que Deus teve que fazer para o rei deixar o 

povo sair do Egito? R: Deus enviou 10 pragas. 

2. Qual foi a última praga? R: A morte dos 

primogênitos (filho mais velho). 

3. Como Deus guiou o povo de Israel no deserto 

durante o dia e a noite? R: Com uma coluna de 

nuvem de dia e uma coluna de fogo durante 

a noite. 

4. O que aconteceu depois que Moisés fez o que 

Deus mandou? R: O mar se abriu e o povo 

passou em terra seca. 

5. O que os israelitas fizeram depois que foram 

salvos? R: Eles cantaram e dançaram diante 

de Deus. 

6. Qual o nome das leis que Deus deu ao seu 

povo? R: Os Dez Mandamentos. 

7. Por que Deus deu essas leis para o seu povo? 

R: Para ensinar-lhes a maneira certa de viver 

na nova terra. 

8. Quem escreveu os Dez Mandamentos? R: 

Deus. 

9. Onde Deus escreveu os Dez Mandamentos? R: 

Em pedras. 

10. Qual era o nome da terra que Deus prometeu 

dar ao povo de Israel? R: Canaã. 

11. O que Deus mandou Moisés fazer antes de 

entrar na terra? R: Enviar espias para ver a 

terra. 

12. O que os espias falaram sobre a terra? R: Que 

havia gigantes e que era difícil de conquistar. 

13. Quais os nomes dos dois espias que falaram 

bem da terra? R: Josué e Calebe. 

14. O que Deus falou sobre Josué e Calebe? R: Que 

somente eles entrariam na terra. 

15. O que Deus disse a Josué? R: Seja forte e 

corajoso! 

16. Como se chamava a primeira cidade que Josué 

teve que conquistar? R: Jericó. 

17. O que Deus mandou Josué fazer para 

conquistar a cidade? R: Andar em volta da 

cidade durante seis dias e no sétimo dia tocar 

as trombetas e gritar.  

18. O que Deus mandou levar junto com eles para 

rodear a cidade? R: A Arca da Aliança. 

19. O que significava a Arca? R: A presença de 

Deus.  

20. Quantos reis se ajuntaram para lutar contra 

Josué? R: Cinco reis.  

21. O que Josué fez para ganhar tempo para 

vencer a batalha em Gibeão? R: Ele orou, e o 

Sol e a Lua pararam no céu durante um dia 

inteiro. 
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Para terminar vamos brincar de “Sentido ou 

descanso”. Essa é uma versão da brincadeira “vivo ou 

morto”. O líder será o comandante do exército do 

povo de Deus, como Josué e vocês, serão os soldados. 

Quem é um bom soldado?  

As crianças vão alternar entre as posições de sentido e 

descanso sob o comando do líder. Aquele que errar 

sairá da brincadeira e se sentará, até que reste apenas 

uma criança. O vencedor será o comandante e 

reiniciará a brincadeira. Vamos lá!? 

 

Como cada equipe se saiu? Parabenize 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 será o último dia da 

nossa Gincana Bíblica. Incentive as crianças da sua 

célula a participarem, fale com os pais. 

 

 
 

Tenha uma semana abençoada! 


