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Tornar atraentes as histórias bíblicas é
tão simples como contar até 3, com:

Mexa-se, que lá vem brincadeira! As crianças aprendem verdades
bíblicas com 34 brincadeiras.

Prepare-se para usar um “montão” de objetos interessantes e aulas supermotiva-
doras, cheias de mensagens bíblicas – tudo isso em três passos simples. Junte uma
variedade de itens, coloque-os em um saco, caixa ou cesta, juntamente com um
exemplar de Mexa-se, que lá vem brincadeira! e você estará pronto para demonstrar
muitas brincadeiras inteligentes, apresentações de grande eficácia, exposições
dinâmicas e muito mais. Mas não se engane! Esses bate-papos não são do tipo “entra
por um ouvido e sai por outro”. São mensagens que utilizam a Palavra de Deus
para deixar marcas nas mentes, corações e vidas das crianças. Você pode chamá-los
de brincadeiras com propósito! Com o prático Kit de Material e o livro em mãos,
você poderá apresentar essas atividades atraentes com um mínimo de preparação e
prática. Mexa-se, que lá vem brincadeira! proporciona muitas atividades fascinantes e
mais seis lições classificadas como “Legal Demais!”, que requerem poucos itens
extras, mas garantem prender a atenção da criança mais dispersiva! Siga essas
orientações e você vai montar seu Kit de Material num
piscar de olhos!

COLECIONE ITENS DO DIA A DIA. Dê uma olhada em
sua garagem, cozinha ou porão para procurar os objetos
alistados na página 7. Assinale os itens encontrados. Se
quiser, faça uma cópia da lista para colocá-la em local
visível na igreja durante uma ou duas semanas, para que os
membros façam doações de objetos. Não esqueça de colocar
ao lado, uma bonita caixa para a coleta dos objetos
arrecadados. (Talvez seus alunos queiram fazer um anúncio
na igreja explicando o que estão coletando e convidando a
congregação a colaborar.) Se alguns objetos extras forem
doados, faça um segundo kit e junte outro exemplar de
Mexa-se que lá vem brincadeira! Apresente seu superprojeto
para outra classe da igreja, de uma escola cristã ou
creche. Esse é um meio excelente, divertido e criativo
de levar a Palavra de Deus a outros de forma inusitada!



6

(NOTA: você também vai precisar de objetos comuns de
sala de aula, tais como: canetinhas coloridas, tesouras, cola, fita
adesiva, papel sulfite, lápis e materiais semelhantes. Esses itens
não estão incluídos na lista de seu Kit de Material. Fique à
vontade para acrescentá-los se achar útil.)

COLOQUE OS OBJETOS EM UMA SACOLA, CAIXA OU CESTA.
Faça as crianças enfeitarem uma caixa com tampa para guardar os
objetos coletados. Podem usar papel adesivo colorido ou papel
de presente. (Lembre-se que você quer alguma coisa durável para acompanhar
esse aprendizado divertido por muito tempo!) Você também pode usar uma cesta
grande, dessas usadas normalmente para colocar roupa, ou mesmo de plástico.
Não esqueça de colocar um exemplar da Bíblia e outro do seu livro Mexa-se,
que lá vem brincadeira!  em seu Kit de Material.

PREPARE-SE PARA CONTAR UMA HISTÓRIA FANTÁSTICA. Isso é tudo! Você está
pronto para apresentar a seus alunos uma seleção incrível de atividades divertidas,
mensagens rápidas, devocionais dinâmicas e lições eficazes que serão inesquecíveis
e ao mesmo tempo, repletas de aprendizagem divertida!
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Kit de Material para usar com:
Mexa-se, que lá vem brincadeira!

Junte os itens a seguir, ou objetos extras para montar outros kits, e coloque tudo
numa sacola grande, caixa ou cesto, para apresentar muitos “bate-papos” dirigidos,
com foco na Palavra de Deus, usando seus objetos falantes. Marque os objetos
coletados na medida em que os encontrar.

� Bíblia
� Mexa-se, que lá vem brincadeira!

� Anilina comestível para colorir
� Filtro e toalha de papel
� 3 copos de plástico transparentes
� Clipes grandes de papel
� Um sabão em barra branco
� 2 moedas de cinqüenta centavos e 3 de dez centavos
� 2 lenços masculinos
� Jornais e pratos de papel
� Régua e fita adesiva
� Lápis de cera
� Papel alumínio
� Um pacote de elásticos
� Uma caixinha de palitos de dente
� Sal
� Alfinetes
� Sacos de papel
� Fichas de arquivo e envelopes
� Um pacote de bexigas
� Uma vasilha plástica (tigela)
� Um rolo de barbante
� 2 arruelas de metal

© 2002 por Susan L. Lingo

Permissão concedida para reprodução desta página apenas para uso no ministério. Proibida a venda.
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Antes de começar...
Primeiramente, pegue as
canetinhas coloridas do seu
material para aula e seu Kit de
Material. Desenhe um alvo em um
prato de papel. Nesta atividade, as
crianças vão atirar elásticos à
vontade pela sala e, depois, vão
mirar um alvo específico. As
crianças vão descobrir por que é
importante que Deus seja nosso
alvo principal, e como ele nos dá
propósito e orientação.

Apresentar a Mensagem
Faça uma fila com as crianças no fundo da sala e entregue um elástico para cada
uma. Diga: Vamos ver quem consegue atirar esse elástico com os dedos. Vamos
contar até três e todos vão atirar os elásticos para fazê-los voar. Preparados? Um,
dois, três!

Faça as crianças atirarem os elásticos para todos os lados da sala, sem direção
específica e pergunte:

✰  Onde caíram os elásticos?
✰ Por que todos os elásticos não caíram no mesmo lugar?

� Bíblia

�   Elásticos (tipo fino, para

      maços de dinheiro)

�   1 prato de papel

Queremos que Deus seja o principal alvo de nossa vida.

Jeremias 29.11; Romanos 8.28; Filipenses 2.2, 13

Alvos Importantes
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Diga: Os elásticos se espalharam porque não tínhamos um alvo em comum
para mirar. Vamos ver se vocês conseguem recolher todos eles para fazermos uma
segunda rodada de tiros. Mas desta vez, vamos estabelecer um alvo só.

Enquanto as crianças recolhem os elásticos, coloque o alvo desenhado no
prato de papel no centro da sala, no chão. Alinhe as crianças e explique que vão
atirar os elásticos em direção ao alvo depois da contagem até três. Quando todos os
elásticos tiverem sido atirados, diga: Puxa vida! A maioria dos elásticos caiu bem
perto do alvo e alguns de vocês conseguiram acertar bem na mosca! Os elásticos não
ficaram tão espalhados desta vez. Essa foi a diferença entre nossa primeira bateria
de tiros e a segunda, não foi? Vamos pensar um pouco no que esses elásticos e
nosso alvo têm a ver com Deus e em como fixamos nossos olhos nele e em seus
planos. Os elásticos vão nos ajudar, por isso, cada um fique com o seu.

Para Sempre na Memória
Reúna as crianças num círculo grande e coloque o alvo de papel no centro da roda.
(Se sua sala for pequena, coloque as crianças em fila num dos lados e posicione o
alvo na parede oposta). Explique que você vai ler alguns versículos e, depois de
cada um, as crianças vão atirar os elásticos no alvo. A pessoa que ficar mais próxima
do alvo pode responder a uma pergunta sobre o versículo ou dizer qual é seu
significado em suas próprias palavras.

Convide alguns voluntários para ler os seguintes versículos: Jeremias 29.11;
Romanos 8.28 e Filipenses 2.2, 13. Depois que cada versículo for lido, as crianças vão
tentar acertar o alvo. Quem se aproximar mais do alvo deverá explicar o versículo
em suas próprias palavras, ou responder a uma das perguntas a seguir. Recolha e
atire os elásticos cada vez que um versículo for lido.

✰ Por que é importante termos com objetivo o serviço a Deus e a comunhão com ele?
✰ Se Deus sempre for nosso alvo, como isso nos ajudará a obedecer à sua vontade?
✰ Se mantivermos Deus como nosso alvo, como isso nos ajudará a reconhecer os

planos dele para nós?
✰ Será que Deus nos ajuda enquanto nos esforçamos a mantê-lo como nosso principal

alvo? Explique.

Faça as crianças juntarem os elásticos e depois diga: Sem termos alvos ou
objetivos na vida, talvez acabemos vivendo de um modo muito confuso, da mesma
forma com que nossos elásticos voaram um para cada lado na primeira tentativa.
Mas quando Deus for nosso alvo, e se tivermos o objetivo de servi-lo e obedecer-lhe,
miraremos algo maravilhoso e importante. Deus nos ajuda a termos propósitos e
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alvos, que nos levam a cumprir os planos dele. Esse é um alvo bem legal para
fazermos mira, não é?

Vamos mirar nossos elásticos mais uma vez para tentar atingir o alvo, desta
vez com o objetivo de louvar a Deus. Atire seu elástico no alvo e quando atingir o
prato grite: “Acertei! Deus é meu alvo para sempre!”

✰ Diversão Extra ✰
Faça as crianças desenharem seus próprios alvos em pratos de papel, usando
diversas cores para os anéis. Em cada anel, escrevam um alvo voltado para Deus,
como: “Orar toda noite antes de dormir”, ou “Ler um versículo da Bíblia por dia”.
Use setas de papel e fita adesiva para marcar os objetivos alcançados, cada vez mais
perto do centro do alvo!
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