3º Trimestre de 2018: Heróis do Antigo Testamento
Mais um trimestre se inicia e com ele vislumbramos oportunidades de novos aprendizados da
Palavra de Deus.
Neste trimestre estaremos estudando com os juniores, os Heróis do Antigo Testamento e seus
grandiosos ensinos. Para otimizar os resultados do ensino aprendizagem, disponibilizamos o
recurso PIL KIDS.
PIL KIDS é um Programa de Incentivo à Leitura Infantil e foi desenvolvido para ajudar, de forma
lúdica, na fixação das lições propostas nas revistas infantis de EBD da Editora Betel.
As atividades semanais são elaboradas dentro da perspectiva e linguagem pertinente à cada
faixa etária em questão. Aqui apresentamos o PIL KIDS SABER+, desenvolvido para os alunos
de 9 a 11 anos de idade, que é uma gincana divertida e que agrega motivação à classe dos
Juniores, chamada “Missão dada é Missão Cumprida”.
A proposta é que os alunos executem, ao longo da semana que antecede a EBD, as missões
apresentadas neste recurso e, para motivá-los, a cada missão cumprida eles receberão um selo
com a pontuação correspondente ao valor da missão, que serão colados em suas respectivas
cartelas de pontuação. Os selos, as cartelas de pontuação e as missões estão disponíveis
gratuitamente em nosso site para download.
É só baixar, imprimir e começar a utilizar! Neste trimestre, todas as missões cumpridas
computam 470 pontos, mas o aluno pode acumular ainda mais pontos com os bônus de algumas
missões (os selos de bônus devem ser colados na parte de trás da cartela de pontuação).
O vencedor da gincana será o aluno que tiver mais pontos no final do trimestre.
Sugerimos (isso é importante!) que o aluno vencedor seja contemplado com algum prêmio
motivacional, como ingressos para um passeio, um rodízio de pizza ou o que sua criatividade e
condições permitirem.
É importante que você, querido professor, nas primeiras aulas explique bem a mecânica da
pontuação, a fim de sanar dúvidas e maximizar a qualidade e desenvolvimento das tarefas
apresentadas.
Ao término de cada lição dominical, ou seja; ao final da aula, enfatize as missões da semana e
incentive seus alunos a se empenharem com dedicação; afinal de contas, todo esforço será
pontuado e ele poderá ser o grande campeão do trimestre.
Salientamos também a importância de você rubricar cada selo que colar nas cartelas de
pontuação dos alunos, para ajudar no controle.
Vale ressaltar ainda que o sucesso desta gincana dependerá de seu empenho e motivação com
os alunos de sua classe. Na culminância do trimestre, ou seja, na lição 14, também sugerimos
que a classe promova uma linda festa com o tema “Missão Cumprida”, com deliciosos aperitivos
para degustação ao final.
Tenham todos um grande trimestre de aprendizado e aprofundamento na Palavra de Deus!
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Que o Altíssimo Deus vos abençoe hoje e sempre!
Com carinho,
Editora Betel
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Respostas das Missões
MISSÃO 01
Resposta Livre

MISSÃO 02

Resposta do bônus: Faixa de gaza.

MISSÃO 03
Resposta:

Baal era um deus falso adorado pelos vizinhos dos israelitas. O culto a Baal era
proibido aos judeus e desviou muitos da adoração a Deus. Algumas tradições
associam Baal a um demônio.
Baal era o deus principal dos cananeus, que supostamente era o deus da chuva, das
tempestades e da fertilidade. Seu culto envolvia oferendas, prostituição e mutilação. Os
rituais de adoração a Baal eram repugnantes.
De acordo com a mitologia dos cananeus, as estações de chuva e de seca aconteciam
por causa da luta de Baal com outros deuses. A fertilidade da terra, dos rebanhos e das
pessoas dependia de manter Baal satisfeito. O culto a Baal estava ligado também ao
culto de sua esposa, a deusa Aserá, ou Astarote.
Baal significa “senhor”. Além do deus principal Baal, vários lugares tinham seus
“senhores” favoritos. Esses deuses eram chamados baalins.
Fonte: www.respostas.com.br
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MISSÃO 04
Resposta:
1) A travessia a seco pelo rio Jordão.
2) A purificação das águas.
3) A morte dos que o insultavam diante de sua maldição.
4) A cheia das cisternas no deserto sem que houvesse chuva.
5) A multiplicação do azeite na botija na casa da viúva.
6) A abertura da madre sunamita.
7) A ressurreição de um homem jogado no sepulcro de Eliseu e que tocou seus
ossos recebeu vida.

MISSÃO 05
Resposta Livre

MISSÃO 06
Resposta Livre

MISSÃO 07
Resposta Livre

MISSÃO 08
Resposta: Cidade de Nínive, atual Mosul, no estado de Ninawa do Iraque.
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MISSÃO 09
Resposta:
( 1 ) Daniel, Ananias, Misael e Azarias.

( 2 ) Nomes dos quais os jovens amigos passaram a
ser chamar no cativeiro.

( 2 ) Beltessazar, Sadraque, Mesaque e
( 3 ) Rei da Babilônia.
Abede‐Nego.
( 3 ) Nabucodonozor

( 5 ) Foi aquecida sete vezes mais para os
desobedientes que não adoraram a estátua de ouro.

( 4 ) Estátua de ouro.

( 6 ) Morreram ao se aproximarem da fornalha.

( 5 ) Fornalha ardente

( 7 ) Não divide sua glória e adoração com ninguém.

( 6 ) Soldados

( 4 ) Deveria ser adorada.
( 1 ) Pertenciam à nobreza de Israel e foram levados
cativos para a Babilônia.

( 7 ) Deus

MISSÃO 10
Resposta Livre

MISSÃO 11
Resposta: “A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu

viver”. Salmos 146.2 – NTLH.

MISSÃO 12
Resposta: A antiga terra de Canaã corresponde atualmente ao Estado de Israel.
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MISSÃO 13
Resposta:
( 1 ) O rei de Judá faleceu.
( 3 ) Atalia, filha de Jezabel, mandou matar toda família real.
( 2 ) Após a morte do rei de Judá, Acazias tomou seu lugar.
( 5 ) Joás foi cuidado no templo por seis anos
( 4 ) Jeoseba que era irmã do rei Acazias, junto com seu marido Joiada, que era sumo
sacerdote, resolveram esconder um dos filhos do rei que era bebezinho e tinha o nome
de Joás.
( 7 ) Atalia foi presa e levada para o palácio onde foi morta.
( 6 ) Quando Joás completou sete anos ele foi apresentado aos sacerdotes, levitas e
guardas e posteriormente foi coroado rei.
( 8 ) Joás foi conduzido ao palácio e colocado no trono real, para alegria de todos.

MISSÃO 14
Resposta:
Definição de acróstico: É a criação de novas palavras ou frases, onde a imaginação e a
criatividade são as palavras de ordem. Ele é construído a partir das iniciais,
intermediárias ou finais de uma palavra já formada, e a partir daí outras novas e
sugestivas poderão surgir.
Fonte: escolakids.uol.com.br

