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APRESENTACAO
J

Este Caderno de Atividades de Adoração Infantil “Aventuras Bíblicas” foi idealizado por JORGEANA 
ALVES LO NGO  e preparado por CLAUDIA SUZANA ROSSI LIMA, a quem expressamos nossa 
gratidão pelo excelente trabalho, cujo objetivo é fixar o aprendizado de cada tema e contribuir com o 
silêncio no momento de adoração dos adultos.

Lembramos que o uso deste Caderno é disponibilizado pela Divisão Sul-Americana, objetivando 
atender todas as orientações para o momento.

O ideal é que, de algum modo, as crianças tenham acesso a este material. Para que a atividade seja 
realizada na hora do Culto dos adultos, a sugestão é que elas tenham seu caderno, junto com lápis 
de cor, giz de cera, etc. Não sendo possível, providenciar cópia da atividade, presa a uma pequena 
prancheta, a qual deverá ser devolvida no final do culto.

Muito obrigada por seu esforço e por fazer o melhor! 

Que Deus abençoe sua vida neste santo ministério!

Gradeia de Hein
Ministério da Criança -  Divisão Sul-Americana
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ATIVIDADE 1

A aventura do 
grande Criador

"No princípio criou Deus os céus e a Terra". (Gênesis 1:1)

Enumere de acordo com a ordem, as coisas que Deus criou nos 7 dias da Criação. Pinte 
os desenhos, (árvores e frutos, sábado, grandes peixes, Adão e Eva, Sol e Lua e estrelas,

separação das águas, luz).
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ATIVIDADE 2

O casal mais perfeito
"Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança". (Gênesis 1:26)

Pinte o Jardim do Éden e decore o verso de hoje com seus pais.

"Façamos o homem à imagem, conforme 
à nossa semelhança" (Gênesis I: 26).
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O dia em que 
Deus chorou

"Eis que o homem se tornou um de nós conhecendo o 
bem e o mal." (Gênesis 3:22)

Identifique, nos itens abaixo, o que Deus pediu para Adão e Eva não fazerem:

BEM E DO MAL
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Um barco para salvar
"Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus." (Gênesis 6:8) 

Ajude o leão e a leoa a encontrarem o caminho certo até a arca.
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ATIVIDADE 5

A torre da 
desobediência

"Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo 
chegue até os céus." (Gênesis 11:4)

Na planície construa a torre da história de hoje.
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ATIVIDADE 6 j

Um homem 
obediente
"Sê tu uma bênção." (12:2 u.p)

Que animais Abraão não tinha? Circule os grupos.



ATIVIDADE 7 j

O cesto flutuante
"Vendo que era formoso, escondeu-o por três meses." (Êxodo 2:2)

Pinte o menino Moisés no rio Nilo.
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ATIVIDADE 8

Dia de libertação
"Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas lhe 

foram qual muro à sua direita e à sua esquerda." (Êxodo 14:22)

Ajude Moisés encontrar os animais que não pertencem ao mar.
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Uma festa no deserto
"Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente." (Êxodo 15:1b) 

Qual dos instrumentos abaixo Miriã usou para louvar a Deus no deserto? Marque um (X)
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ATIVIDADE 10

Nuvem e fogo
"O Senhor ia adiante deles, durante o dia em uma coluna de nuvem, 

para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para
os iluminar.'' (Êxodo 13:21)

Desenhe no quadro o que o Senhor enviou para proteger o povo durante a travessia.

S I A
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ATIVIDADE 11>

Agua da rocha
"Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha,

e dela sairá água." (Êxodo 17:6)

Ligue o pontilhado. 0  que aconteceu quando Moisés bateu na rocha?
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ATIVIDADE 12

O pão de Deus
"Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o 
povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu 

ponha à prova se andam na minha lei ou não" (Êxodo 16:4).

Marque e pinte o que os israelitas não podiam fazer aos sábados?

IRA IGREJA
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ATIVIDADE 13

O testemunho de uma
" Tomara, o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em 

Samaria; ele o curaria de sua lepra." (II Reis 5:3)

Marque a cena que representa exatamente o que Eliseu pediu para Naamã fazer
para ser curado de sua lepra.

M ERGU LH AR 7 V E Z E S  
NO RIO JO RD Ã O
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| ATIVIDADE 14 j

Um lugar para 
Deus morar

"E me farão um santuário e habitarei no meio deles. " (Êxodo 25:8)

Pinte a roupa do sacerdote.
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ATIVIDADE 15

O dia que o sol parou
"Sol, detêm-te em Gibeão, e tu, lua, no Vale de Aijalom.

E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de 
seus inimigos. " (Josué 10:12,13).

0  que parou no céu para que Josué conseguisse terminar a batalha e vencê-la? Desenhe
sua resposta nos espaços vazios. Depois pinte:
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ATIVIDADE 16 ]  .

A vitória dos 300
"O Senhor é contigo, homem valente " (Juízes 6:12). 

Quantos eram os homens que lutaram juntos com Gideão?

( ) 1569 
( ) 300
( ) 1 0000 0000
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ATIVIDADE 17
?

A oração respondida
"Por este menino orava eu. "  (I Samuel 1:27).

Ana estava chorando e orando no templo porque ela não tinha filhos. 
Desenhe as lágrimas caindo no rosto dela.
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ATIVIDADE 18

O pequeno sacerdote
do Senhor

"O  jovem Samuel servia ao Senhor." (I Samuel 3:1)

Ana levou o seu filho para o templo. Faça o caminho de Samuel até até lá.
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ATIVIDADE 19
?

O pedido de Salomão
"Dá, pois ao teu servo sabedoria." (I Reis 3:9)

Salomão foi rei depois de seu pai, Davi. Descubra 7 itens que não existem na sala do 
trono. Pinte o jovem Salomão no seu trono:
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ATIVIDADE 20

O garotinho corajoso
"Teu servo irá e pelejará contra o filisteu." (I Samuel 17:32)

0  que Davi usou para enfrentar o gigante Golias? Desenhe o objeto na mão de Davi.
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A viúva que confiou
"Não temas; vai, faze conforme à tua palavra; porém faze dele 
primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui; depois 

farás para ti e para teu filho " (I Reis 17:13)

O que a viúva fez para Elias? Desenhe sua resposta sobre esta mesa.
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ATIVIDADE 22

O servo cego
"Eorou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que 
veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, eviu; e eis que o monte estava 

cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu" (II Reis 6:17)
O que Deus mandou para proteger Eliseu? Contorne o pontilhado.
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ATIVIDADE 23

A plenitude dos tempos
"E irá adiante do Senhor no espírito e poder... para habilitar 

um povo para o Senhor. " (Lucas 1:17)

Pinte Zacarias no templo conversando com o anjo.



| ATIVIDADE 24 j

Uma jovem, uma 
promessa

"Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás 
pelo nome de Jesus. "  (Lucas 1:31)

Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Você consegue encontrar 7 
objetos estranhos nesta cena?
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ATIVIDADE 25 j

O homem do deserto
"Eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. "  (João 1:29) 

Onde João Batista morou até começar seu ministério? Pinte a cena correta.
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Emanuel, Deus conosco
E lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo 

de seu pecado. "  (Mateus 1:21)
0  bebê Jesus nasceu em Belém. Você consegue encontrar 6 coisas que faltam

no último quadro?
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ATIVIDADE 27

O menino entre os 
mestres de Israel

"E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de 
Deus e dos homens. " (Lucas 2:52)

O que Jesus não estava fazendo no templo? Marque a cena errada.
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ATIVIDADE 28 [

O batismo de Jesus
"Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim 

de que João o batizasse. "  (Mateus 3:13)

Jesus foi batizado por João Batista no rio Jordão. Depois do batismo o que desceu do céu?
Desenhe na figura abaixo.
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O deserto
"Jesus foi levado ao deserto para ser tentado 

pelo diabo "  (Mateus 4:1)

Para onde Jesus foi para ser tentado? Complete o quadro com as letras
indicadas e descubra.
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Jesus e Sua vida 
de oração

"Porque teu é o reino o poder e a glória para sempre "  (Mateus 6:13) 

Jesus sempre ia orar em um lugar especial. Leve Jesus até o monte.
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ATIVIDADE 31

Os escolhidos
"Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes 

Jesus autoridade. "  (Mateus 10:1)

Qual é o nome dos 12 discípulos? Desembaralhe as letras e descubra. Depois que 
responder, confirme suas respostas em Mateus 10:2-4

ERDOP______

NDRAÉ______

AGT0I ______

JÃ 00 ______

FLIPIE ______

MART00BELU

TO ÉM _______

SMTAEU ____

IAGT0 ______

AUDTE ______

ISM Ã O ______

JSDAU ______
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ATIVIDADE 32

A mulher samaritana
"Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: 

Dá-me de beber? "  (João 4:7)

Jesus queria beber água. O que há de estranho na cena. Marque.

/  VV—H
í \  / j PL___ .1

L #  1 \  | jV
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ATIVIDADE 33

O leproso que 
agradeceu

"Não eram dez os que foram curados?
Onde estão os outros nove? "  (Lucas 17:17)

Quantos leprosos Jesus curou? Desenhe-os na figura abaixo.
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ATIVIDADE 34

O toque da fé
Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder." (Lucas 8:46) 

Na imagem abaixo, encontre Jesus sendo tocado peia mulher.
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j _ __
ATIVIDADE 35

O grão de mostarda
"[...] a menos de todas as sementes, e crescida é maior que todas as 
hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves vem aninhar-se nos

seus ramos" (Mateus 13:32)

A mostarda é uma hortaliça. Marque nas figuras abaixo tudo o que não é
fruta nem verdura.
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Os últimos dias
"Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor "

(Mateus 24:42)

Jesus disse que devemos estar preparados para Sua vinda.
0  que devemos fazer? Desenhe.

/
/

\
\

\
\

r

\

\

I
/

/
✓

39



O ministério de Jesus
"O  Espírito do Senhor está sobre mim." (Isaías 61:1)

Jesus operou grandes milagres. Marque a cena que demonstra algo que Ele não fez.
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Até o mar obedece
"Calma, aquieta-te. " (Marcos 4:39)

Ligue o pontilhado e descubra o que deixou os discípulos tão assustados.
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ATIVIDADE 39

O Consolador
"E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro 

Consolador. "  (João 14:16)

Jesus disse que consolaria Seus discípulos com o Espírito Santo. Aqui estão 4 desenhos de 
Jesus abraçando Seus discípulos. Encontre 2 desenhos que são iguais.
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ATIVIDADE 40

Cheios do Espírito
"Mas enchei-vos do Espírito." (Efésios 5:18)

O que fazemos quando estamos cheios do Espírito Santo? Desenhe abaixo.

/
/

I

/

\
\

\
s

\
\

\

/
/
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A cruz
"Ele tomou sobre si as nossas enfermidades " (Isa ias 53:4) 

Jesus nos ama, por isso morreu numa cruz. Pinte a cena do Calvário.
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ATIVIDADE 42 |

Refletindo a Cristo
"E todos eram curados. "  (Atos 5:16)

Pedro foi um apóstolo de poder. Olhe para a sombra e tente desenhar
a cena de Pedro curando.



ATIVIDADE 43

Ele ressuscitou
"Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos

mortos. "  (Mateus 28:7)

Jesus ressuscitou. Pinte a cena da ressurreição.
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ATIVIDADE 44

Ele virá outra vez
"Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo 

como o vistes subir " (Atos 1:11).

Um anjo anunciou que Jesus breve voltará. Ligue o anjo à sua sombra.
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ATIVIDADE 45

Salvos por anjos
"Mas, de noite um anjo do Senhor abriu as portas. " (Atos 5:19).

Os discípulos estavam presos. Mas os anjos vieram libertá-los. Marque os número pares e 
descubra o caminho que leva à casa dos discípulos.
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A TIV ID A D E  46

Anim
e x n  U z n  lençol

qUe DeüsPW ftCOUnàoco
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ATIVIDADE 47 ]

O homem que caiu 
do cavalo

"Saulo, Saulo, porque me persegues? " (Atos 9:4) 

Por que Saulo caiu do cavalo? Desenhe o que falta na imagem.
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ATIVIDADE 48

As viagens de Paulo
"Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos 

e, depois de o partir, começou a c o m e r ( A t o s  27:35)

O que Paulo fez quando chegaram à Ilha de Malta? Marque a figura correta.

SAULO FEZ UMA CABANA SAU LO  F E Z  UMA M ÚSICA
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ATIVIDADE 49

O discípulo em 
uma ilha

"Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles as palavras 
da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo 

está próximo " (Apocalipse 1:3)

João estava numa ilha sozinho, pregando a Palavra. 0  que ele fez lá? Ligue os pontos e
complete a imagem.
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ATIVIDADE 50

A árvore da vida
"No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, 
que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês" (Apocalipse 22:2)

A Bíblia diz que no Céu teremos uma árvore com 12 frutos. Um por mês.
Desenhe na árvore 12 frutos.
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[ ATIVIDADE 51 j

Nunca mais as 
lágrimas

"E lhes enxugará dos olhos toda lágrima." (Apocalipse 21:4)

Jesus prometeu que breve virá nos buscar. Nas cenas abaixo, marque as que representam
coisas que não haverá no Céu.
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ATIVIDADE 52

Todo olho verá
"Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos 

que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão 
sobre ele. Sim. Amém " (Apocalipse 1:7)

Em breve, todos vamos morar com Jesus. Pinte a cena que representa
o retorno de Jesus.
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Desenho Livre
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JORGEANA ALVES LONGO

Nasceu em Brasília/DF, mas viveu boa parte de sua 
vida no Sul do Brasil e ama esse lugar, pois desde que 
seu esposo Célio Longo formou-se em Teologia, o 
casal se dedica ao Ministério nessa região.

Ama as letras e sente gratidão profunda por ser usada 
por Deus, por meio do que escreve. Tem uma linda 
família e se dedica exclusivamente a cuidar do filho de 
3 anos: Arthur.

Seu desejo é que suas histórias favoritas da Bíblia 
levem as crianças a amarem a Jesus; eis a razão de sua 
alegria e canção.

. IGREJA
A d v en tista
“ Sétimo Dia

MINISTÉRIO 
00 CRIANÇA


