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Introdução
No início da aula, Jane criou seu mundo. Ah, mas ele não ficou nada parecido com o mundo magnífico e

perfeito criado originalmente por Deus. Mesmo assim, era o mundo de Jane, composto de vários pedaços de
papel colorido,  grudados uns nos outros, formando um círculo distorcido. Jane, com cinco ou seis anos de
idade, a criadora radiante, disparou ao encontro da mãe no final da aula: “Mamãe, olha! Deus criou o mundo, e eu
também! Quando chegarmos em casa, a senhora pendura meu mundo no teto do meu quarto?”

 A maioria das crianças entre cinco a sete anos são exatamente iguais a Jane. Elas se empolgam, ao explorar
a Bíblia de todas as maneiras—usam a criatividade, odores, culinária, apertões e paladar! A ENCICLOPÉDIA
BÍBLICA DE TRABALHOS MANUAIS fornece a você mais de 200 projetos experimentados e aprovados sobre as
histórias bíblicas mais importantes do Antigo e Novo Testamento. Para ajudá-lo, apresentamos “Isso Dá Certo!”
com sugestões para ampliar o aprendizado e a criatividade; “Fazer é fácil” oferece instruções detalhadas para os
líderes, e também a seção “Conexão Garotada” que torna o aprendizado bíblico uma experiência REAL.

 A Enciclopédia é uma ferramenta essencial para todos os professores de crianças que se interessam em
ajudar os alunos a pesquisar e entender a Bíblia. Use a Enciclopédia na EBD, culto infantil, clube bíblico, educação
religiosa nas escolas, programas do departamento infantil ou qualquer outra atividade com as crianças. Prepare-
se para criar trabalhos manuais únicos e motivadores que levarão seus alunos a aprender a Bíblia rapidinho!

Ajudas para o/a Professor(a)
RECEITAS

Massinha de Modelar

1 xícara de farinha
½ xícara de sal
1 colher de sopa de óleo
1 xícara de água
corante líquido
2 colheres de chá de cremor de tártaro
(encontra-se em lojas de material para fazer doces)

Coloque a cor desejada na água e misture todos os
ingredientes sobre fogo brando, até que a massa se
torna uma bola grudada na colher. Despeje sobre a
mesa e amasse até ficar homogênea e lisa. Pode
guardar em pote ou saco plástico por tempo indeter-
minado. O cremor de tártaro é o ingrediente secreto
que mantém a massinha por muito tempo.

1/3 xícara de açúcar
2 colheres de sopa de maizena
1/8 de colher de chá de sal
2 xícaras de leite
2 gemas
2 colheres de sopa de margarina derretida
2 colheres de chá de baunilha

Misture o açúcar, a maizena e o sal na panela. Aos
poucos acrescente o leite. Cozinhe sobre fogo brando,
misturando constantemente até ferver. Ferva por 1
minuto. Acrescente as gemas e leve ao fogo por mais
um minuto, mexendo sempre. Desligue e acrescente
a margarina e baunilha e despeje em taças. Coloque
na geladeira.
*Para Pudim de Chocolate , aumente o açúcar para
1/2 xícara e acrescente 1/3 xícara de chocolate em
pó (Nestlé). Deixe fora a margarina.

Pudim de Baunilha

Mini Bolinhos Doces

2 xícaras de farinha
1 ½ xícaras de açúcar
½ xícara de margarina ou manteiga, derretida
1 xícara de leite
3 ½ colheres de chá de fermento
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de baunilha
3 ovos

Preaqueça o forno a 180 graus. Bata a massa por 30
segundos, até ficar bem misturada e aumente então
para alta velocidade por mais 3 minutos. Forre formas
de empada com papéis (tipo brigadeirão) e despeje a
massa nos papéis até a metade. Coloque as formas
sobre uma assadeira no forno. Asse até o palito sair
limpo, 25 a 30 minutos. Depois de frio, decore com
glacê da cor desejada.
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Glacê Branco

3 xícaras de glaçúcar (de confeiteiro)
1/3 xícara de margarina ou manteiga derretida
1 ½ colheres de chá de baunilha
2 colheres de sopa de leite
corante líquido

Bata todos os ingredientes na batedeira com algumas
gotas da cor desejada, até ficar uma consistência boa
para passar sobre um bolo. Pode guardar as sobras
na geladeira por alguns dias.

Biscoitinhos Brancos (Refrigerados)

1 ½ xícaras de glaçúcar
1 xícara de margarina derretida
1 colher de chá de baunilha
½ colher de chá de extrato de amêndoas (opcional)
1 ovo
2 ½ xícaras de farinha
1 colher de chá de cremor de tártaro (encontrado em
lojas de material para fazer doces)

Misture bem os ingredientes e coloque na geladeira
para NO MÍNIMO por 3 horas. Depois divida a massa
e estenda na mesa com rolo de macarrão. Use
cortador de bolachas de vários formatos. Salpique com
açúcar. Coloque na assadeira levemente untada. Asse
por 7 a 8 minutos na temperatura de 190 graus.
* Se quiser, pode decorar com glacê colorido (ver
receita acima)

Palitos de Pão

1 tablete de fermento fresco
1 1/3 xícaras de água morna
3 a 3 ½ xícaras de farinha de trigo (pode colocar meio
de integral)
3 colheres de óleo
1 colher de sopa de mel
1 colher de chá de sal
1 clara batida levemente
Sal grosso ou sementes

Dissolva o fermento na água morna. Acrescente 1
xícara de farinha, o óleo, o mel e 1 colher de chá de
sal. Bata até ficar liso. Acrescente farinha até que a
massa fique mole. Cubra e deixe crescer até dobrar.
Após bater no centro, guarde na geladeira para usar
até 24 horas mais tarde. Se quiser fazer na hora, ligue
o forno em 220 graus. Bata a massa 25 vezes. Coloque
a massa sobre uma superfície com farinha. Faça 24
bolinhas. Enrole cada bolinha numa “serpente”.
Coloque numa forma untada. Passe a clara de ovo e
salpique com o sal grosso ou sementes. Asse por
uns 15 minutos (até ficar moreno claro).

Cortar uma pequena tira de papelão. Quanto menor a tira, menor será o pompom. Dê a volta na tira várias
vezes (20-30 vezes). Tira a bolinha de lã pelo lateral do papelão. Amarra um fio pelo centro da bolinha. Corta todas
as pontas para ficarem espetadinhas.

COMO FAZER POMPONS

ONDE ENCONTRAR OS MATERIAIS DESTE LIVRO (OU SEMELHANTES)

adesivos  – lojas evangélicas (tem do Smilinguido e outros)
argila – papelaria, bazar, loja de material de construção
arame encapado  – bazar, floricultura
bandejas de alumínio  – marmitex retangular de 1.5 litros em

           loja de embalagem
biscoitos de animais - biscoito de chocolate série bichinhos

        (Pullman)
cadarços  – bazar
caneta permanente  – (fino chama-se CD marker ou grosso

       chama-se pincel marcador permanente)
      – encontra-se em papelaria

copos e tigelas de isopor  – casas de embalagem
cremor de tártaro  – casas de embalagem; lojas que vendem

     material para fazer doces
fecho  (amarrador de saco) – loja de embalagem, papelaria
festão  (tiras de guirlandas) – casa de enfeites/ cestas de café
             (*mais fácil achar perto do Natal)
filó – loja de tecido
folhas de EVA  - papelarias, lojas de 1 real

folhas de ímã  – papelarias (existem rolos de ímã em bazar)
forminhas de empada  – loja de embalagens, loja de festa
guizo  (sininhos) – bazar
hastes de trigo  – loja de embalagens ou floricultura
limpadores de cachimbo  – tabacarias
luvas de algodão  – loja de 1 real
olhos móveis  – bazar (existem em vários tamanhos)
palitos de sorvete coloridos  – papelarias grandes
palitos de sorvete grandes  (depressor de língua de madeira)

                          – farmácia ou loja de material médico
palitos salgados  – Panco, Elma Chips “Stiksy”
pasta americana  – lojas de festas ou doces
pot-pourri  – loja de essências, loja de 1 real
pudim de baunilha  – substituir por pudim de coco ou utilizar

     receita acima
ráfia  – bazar
sianinha - bazar
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Atividade: As crianças farão cenários do dia, noite, terra e água.

Material: Cartolina branca (ou papel cartão), papel criativo de várias cores,
cola, giz de cera ou canetas hidrográficas, tesoura. (Se quiser, providencie
adesivos de estrelas.)

Preparação: Recorte dois retângulos de 20x25cm de cartolina para cada
aluno. Faça uma fenda no centro inferior de um retângulo e no centro superior
de outro. Encaixe uma fenda na outra, unindo assim os dois retângulos.

Deus criou
o mundo Gênesis 1.1-31

É hora de criar
1. Entregue às crianças os “livros” de cartolina feitos com

antecedência. Mostre-lhes como abrir os livros de maneira que duas
páginas fiquem voltadas para eles. Escreva “Deus criou o dia” através
das páginas abertas. Mande que criem um cenário do dia, usando
pedaços de papel criativo para fazerem o sol, as nuvens e o céu azul,
que serão colados nas páginas à frente.

2. Peça que abram outra página do livro; escrevam “Deus criou a
noite”. Instrua-os a colar pedaços de papel criativo preto nas duas
páginas, criando assim a noite. Se quiser, entregue adesivos de estrelas
para iluminarem a noite escura.

3. Peça que abram mais uma página e escreva “Deus criou a terra
e as plantas”. As crianças usarão pedaços de papel criativo para
fazerem árvores, flores, plantas e terra. Ajude-as a colar as figuras
nas páginas.

4. Peça que abram a última página; escrevam “Deus criou o
oceano”. As crianças farão o oceano de papel criativo azul, e usarão
outras cores para fazerem as criaturas que vivem nele. Mande-as colar
tudo nas últimas duas páginas do livro.

FAZER É FÁCIL

CONEXÃO GAROTADA
Quando os livros estiverem prontos, recolha o material de artes. Leia Gênesis 1.1-23 diretamente da

Bíblia, para as crianças entenderem que a história é parte dela. Pergunte:

. Qual é sua coisa favorita na criação de Deus?

. Como você pode agradecer a Deus por ter criado essa coisa?

Diga: Deus criou tantas coisas espetaculares. Usem seus livros para agradecer a Deus tudo
o que ele criou. Vamos orar agora e agradecer a Deus por este mundo tão lindo que ele fez.
Enquanto as crianças oram, peça-lhes que indiquem os objetos que criaram e agradeçam a Deus o ter
feito tudo isso.

a noite

Deus c
riou
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Atividade: As crianças usarão legumes para produzir quadros que lembrem a
vegetação criada por Deus.

Material: Papel criativo, papel toalha, tinta solúvel em água, pratos de papel,
garfos, facas, legumes e frutas como brócolis, batatas, pimentões, maçãs,
laranjas e kiwi.

Preparação: Dobre algumas folhas de papel toalha e coloque-as nos pratos.
Despeje algumas colheres de sopa de tinta em cima e misture bem até saturar
a “almofadinha”. Corte os legumes e as frutas de modo a criar um molde
diferente. Enfie um garfo na parte sólida dos pedaços de frutas e legumes
para as crianças segurarem.

Deus criou
o mundo Gênesis 1.1-31

CONEXÃO GAROTADA
Quando os quadros estiverem prontos, coloque-os para secar, e recolha o material de artes. Abra sua

Bíblia em Gênesis 1.11-13 e mostre à classe que a história está escrita ali. Relate os fatos da criação em
linguagem compreensível aos alunos. Pergunte:

. Por que Deus criou plantas iguais às que usamos em nosso projeto de hoje?

. Essas plantas são todas iguais? Como elas são diferentes?

. Qual é sua fruta ou legume favorito?

Diga: Acho tão bom que Deus tenha criado frutas e legumes tão gostosos! Além de serem
uma gostosura, eles nos ajudam a ficar fortes e saudáveis. Vocês podem até ficar com fome, só
de olhar as Marcas das Plantas. Sempre que vocês comerem as frutas e legumes deliciosos que
Deus produziu, agradeçam a ele por sua maravilhosa criação.

ISSO DÁ CERTO!
Lave as frutas e legumes e corte-os em pedaços pequenos. Deixe que as crianças experimentem alguns e

agradeçam a Deus por esses alimentos tão saudáveis.

FAZER É FÁCIL

Carimbos de planta

1. Mostre às crianças as frutas e legumes que você cortou.
Enfatize os formatos interessantes e as sementes expostas em
algumas frutas.

2. Incentive as crianças a pressionar as frutas e legumes na
tinta e carimbá-los em suas folhas de papel criativo.

3. Enquanto as crianças trabalham, lembre-as de que Deus
criou todas as coisas, inclusive as árvores e plantas onde essas
frutas e legumes crescem!
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Atividade: As crianças farão animais ou pássaros tridimensionais como um
lembrete dos bichinhos criados por Deus.

Material: Cartolina ou papel cartão, grampeador, perfurador de papel,
limpador de cachimbo (ou pedaços de arame encapados com fios de lã), lenço
de papel, papel criativo, cola, canetas hidrográficas, tesouras, CD de música
infantil divertida.

Preparação: Recorte a cartolina em retângulos de 15x20cm. Faça um tubo
com cada retângulo, grampeie e faça dois furos, em lados opostos, em cada
extremidade dos tubos. Prepare um tubo para cada aluno. Sugestão: use tubos
de papel higiênico.

Deus criou
o mundo Gênesis 1.1-31

CONEXÃO GAROTADA
Quando os trabalhos estiverem prontos, recolha o material de artes. Leia Gênesis 1.20-25 numa

tradução fácil às crianças, para entenderem que a história é da Bíblia. Pergunte:

. Que tipos de animais vocês fizeram?

. Seus animais são diferentes dos que Deus criou? Como?

. De que maneira podemos agradecer a Deus por todos os animais e pássaros lindíssimos que ele criou?

Diga: Deus criou um monte de animais que rastejam, voam, pulam, nadam, saltam e deslizam!
Os animais são diferentes uns dos outros, exatamente como os seus animais são diferentes e
especiais.

Toque uma música e peça às crianças que desfilem pela sala com suas criaturas.

Criaturas espertas
1. Entregue um tubo a cada criança; escreva seus nomes

nos tubos.

2. Peça que os alunos usem o material de artes e façam
um pássaro ou animal criado por Deus. As possibilidades
são inúmeras, portanto incentive sua turma a fazer coisas
diferentes uns dos outros.

3. Sugira que usem as canetas hidrográficas para desenha-
rem olhos, narizes, bocas e até mesmo escamas.

4. Adão deu nomes aos animais e pássaros, então incentive
as crianças a darem nomes a suas criaturinhas também.

FAZER É FÁCIL
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