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o início da aula, João 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 João, composto de vários pedaços

A seção “Fazer é
Fácil” é reproduzível,
para que as crianças
sigam as instruções
enquanto criam os
artesanatos. Para
facilitar a leitura,
amplie as cópias.

N
de papel colorido grudados aleatoriamente uns nos outros, formando um círcu-
lo distorcido. João, um menino de seis ou sete anos de idade, o exultante cria-
dor, correu ao encontro do pai quando a aula terminou: “Papai, olha! Deus
criou o mundo, e eu criei também! O senhor pendura meu mundo no teto do
meu quarto, quando a gente chegar em casa?”

 Geralmente as crianças do estudo fundamental são bem parecidas com
João. Diante de um projeto, a primeira reação delas talvez seja: “Isso é muito
difícil”, mas depois ficam “eletrizadas” com a realização da tarefa. A
Enciclopédia Bíblica de Trabalhos Manuais oferece quase 200 projetos
experimentados e aprovados sobre as histórias bíblicas mais importantes de
Gênesis a Apocalipse. Para facilitar a tarefa do professor, incluímos “Isso dá
Certo!”—sugestões para ampliar o aprendizado e a criatividade; “Fazer é
Fácil!”—instruções detalhadas para os líderes; e “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 escola dominical, no clube bíblico, na educação religiosa
nas escolas, nos programas do departamento infantil da igreja ou em qualquer
outra atividade com as crianças. Prepare-se para criar trabalhos manuais únicos
e motivadores que levarão seus alunos a aprender a Bíblia rapidinho!

Isso dá

Certo!Certo!

introduçãointroduçãointrodução

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 torne 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 indeterminado. 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 ou manteiga
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

Ajudas para o/a Professor(a)

Receitas
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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.

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 ge-
ladeira por NO MÍNIMO 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
metade 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).
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Deus criou
o mundo
Gênesis 1.14-19

Deus criou
o mundo

Para evitar tanta su-
jeira na hora de pintar
a bola de isopor, se-
gure-a com um palito.
Para facilitar a seca-
gem, enfie o palito numa
embalagem de ovos,
virada de boca para
baixo. Cole o sol com o
buraco do palito na
cartolina.

Isso dá

Certo!Certo!
Atividade: As crianças farão móbiles de pôr-do-sol que as lembrarão de apreciar
a beleza de uma das criações de Deus.

Material: Bolas de isopor de 3-4cm, tinta de artesanato (acrílica) amarela, círculos
de 20cm de cartolina branca ou similar, copinhos de água, tinta guache vermelha,
amarela e laranja, jalecos/camisetas velhas, arame encapado de lã/chenile laranja,
cola branca, pincéis, tesouras, folhas de papel jornal, pedaços de 30cm de
barbante. (Obs. Caso não encontre o arame chenile, poderá utilizar no lugar
palitos de dente pintados de cor laranja).

Preparação: Pinte as bolas de isopor de amarelo um dia (ou mais) antes.

Ensino Bíblico: Deus criou o sol para nós.

Pôr-do-sol inesperado

1. Vista o jaleco. Ponha o círculo de cartolina em cima do papel jornal e pinte-o
com o guache, em qualquer ordem de cor, começando pelo meio e indo em voltas.

2. Corte quatro pedaços de 2,5cm e cinco de 5cm de arame laranja. Dobre um
dos pedaços de 5cm em forma de U e enfie as duas pontas na bola de isopor.
Enfie os outros pedaços de arame no isopor como se fossem raios de sol,
alternando os tamanhos.

3. Despeje um pouco de cola no meio do círculo e ponha o sol em cima.

4. Enfie um pedaço de barbante no arame em U, para pendurar o sol.

Quando as crianças terminarem, leia a história de como Deus criou o sol, a lua
e as estrelas. Pergunte:

• Por que Deus criou o sol para nós?

• O que aconteceria conosco se o sol não existisse?

Diga: Quando Deus criou o mundo, ele já sabia que iríamos precisar do
sol para viver. O sol produz calor e luz, e ajuda os animais, as plantas e
as pessoas a crescerem e ficarem fortes. Temos o sol porque Deus nos dá
tudo o que precisamos para viver.

Ore com as crianças agradecendo a Deus porque ele nos dá tudo o que
precisamos, especialmente o sol.

Conexão Garotada

4 a 8 anos
4 a 8 anos

gênesisgênesisgênesis
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Deus criou
o mundo
Gênesis 1.20-31; 2.15

Deus criou
o mundo

Ensino Bíblico: Deus nos manda cuidar de sua criação.

Alimentador de pássaros

 1. Antes de começar, vista o jaleco. Pinte dois palitos com canetas
hidrográficas. Cole um no outro em formato de cruz.

2. Recorte dois retângulos de 5x10cm de papel criativo colorido; arredonde
um dos lados de cada retângulo como se fosse janela de igreja. Recorte
um círculo de 5cm do mesmo papel.

3. Recorte o papel de seda colorido em pedacinhos. Passe cola nas
“janelas” e no círculo. Espalhe o papel de seda sobre a cola ainda molhada;
apare as beiradas, retirando o excesso de papel.

4. Cole as janelas nos dois lados da caixa. Cole o círculo acima de um
dos semicírculos para marcar a entrada do alimentador.

5. Cubra todo o alimentador com papel adesivo transparente, para deixá-lo
à prova d´água. Não se esqueça de recortar a entrada para que os pássaros
alcancem a comida.

6. Faça um orifício no topo da caixa. Corte um pedaço de fio de lã no
comprimento do seu cotovelo à ponta do dedo médio e passe-o pelo orifício,
para pendurar a caixa. Cole a cruz acima da “janela” redonda, e o
alimentador está pronto.

6 a 12 anos
6 a 12 anos Se quiser aumentar o

interesse das crianças
neste projeto, descubra
que espécies de pás-
saros existem em sua
área. Se puder, mostre
fotos/figuras e curio-
sidades sobre eles. Para
ampliar o Estudo Bíbli-
co, entregue a cada
aluno um punhado de
alimento para aves
(alpiste, migalha de pão,
cereal matinal) num
saquinho de plástico bem
fechado para ser levado
para casa juntamente
com o alimentador.

Isso dá

Certo!Certo!

Atividade: As crianças farão alimentadores de passarinho.

Material: caixas de leite/suco, tinta branca em spray (aerossol), grampeador, papel
de seda colorido, papel criativo, cola, tesouras, fio de lã, papel adesivo transparente
(contact), palitos de sorvete, canetas hidrográficas, jalecos/camisetas velhas.

Preparação: Corte o topo das caixas de leite, enfie os lados mais estreitos para
dentro e grampeie (exemplo abaixo). Pinte as caixas de branco. Quando secarem,
corte um semicírculo em dois de seus lados, a uma distância acima de 2,5cm da
base. Recorte o papel adesivo transparente em pedaços que cubram as caixas.

Leia Gênesis 1.20-31; 2.15. Pergunte:

• Como um alimentador de pássaros ajuda a cuidar das criaturas de Deus?
• O que temos feito para cuidar bem das suas criaturas? E como temos cuidado de forma ruim?
• Como podemos consertar nossos erros e cuidar de todas as coisas vivas, como Deus espera

que façamos?
Diga: Deus criou muitas plantas e animais da hora aqui no mundo. Cuidar deles não foi tarefa

exclusiva de Adão e Eva; a responsabilidade chegou até nós. Cada peixinho, cada florzinha,
cada passarinho tem uma razão de existir. Vamos agradecer a Deus por essas criaturas
espetaculares, e fazer tudo o que pudermos para cuidar bem delas. Orem agradecendo a Deus por
todas as coisas que têm vida.

Conexão Garotada
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Noé constrói
a arca
Gênesis 6.9-22

Noé constrói
a arca

Acrescente mais dimen-
são à arca com objetos
extras, como enfeitar
os peixes com lantejou-
las, cobrir o telhado com
gravetos e fazer gotas
de chuva com cola
transparente (mas
certifique-se de que a
arca não fique pesada
demais para ser pendu-
rada). Faça o seu pró-
prio espelho e coloque
em um interruptor da
classe para que as
crianças se recordem
desta lição durante o
ano todo.

Isso dá

Certo!Certo!

Atividade: As crianças irão fazer espelhos para interruptores de luz.

Material: borracha EVA colorida, canetas, tesouras, fita adesiva, cola, linha de
pescar/lã azul, CD markers/pincéis marcadores permanentes (ponta fina), canetas
de glitter, fita adesiva de face dupla, animais prontos de EVA e “Molde da Arca” (p. 9).

Preparação: Copie e recorte vários conjuntos do molde da página 9 para as
crianças fazerem o traçado.

Ensino Bíblico: Deus abençoa nossa obediência.

A Arca de Noé em Casa

1. Em EVA de cores diferentes, trace e recorte os moldes de telhado, cabine,
casco, ondas, peixes e pássaro com a folha no bico.

2. Enfeite as partes da arca e acessórios com CD markers e canetas de glitter.
Cole tudo de modo a formar a arca, e acrescente os animais, exceto os peixes.

3. Corte dois pedaços de 7cm e outros dois de 8cm de linha de pescar. Com
fita adesiva, prenda uma ponta da linha nas costas de um peixe. Prenda a
outra ponta nas costas da arca. Faça o mesmo com os outros peixes e linhas.

4. Cole dois pedaços de fita de face dupla nas costas da sua arca. Quando
chegar em casa, peça à mamãe ou ao papai para retirar a pele protetora da fita
e prender a arca no interruptor de luz de seu quarto.

Reúna a classe e revise a história da arca de Noé. Enfatize a obediência de Noé e sua família mesmo
diante de uma tarefa gigantesca. Por causa da obediência, eles foram salvos. Pergunte:

• O que será que Noé pensou quando Deus mandou que ele construísse uma arca?

• Quem se lembra de uma situação em que foi difícil fazer o que era certo?

• O que acontece quando obedecemos a Deus?

• Sempre que olharem para o interruptor de luz, do que vocês irão se lembrar?

Diga: Nem sempre é fácil fazer o que Deus manda. Podemos imaginar o que Noé pensava
enquanto construía a arca. Mas ele obedeceu porque amava a Deus. E por causa da obediência,
Noé, sua família e todos os animais foram salvos. Quando obedecemos a Deus, ele fica muito
feliz conosco, também!

Conexão Garotada

6 a 12 anos
6 a 12 anos
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Molde da
Arca
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