3º Trimestre de 2018: Heróis do Antigo Testamento

LIÇÃO 01 – A descida do Espírito Santo
Missão:
Em dupla, crie uma música que fale sobre Noé, sua obediência e fidelidade ao
Senhor. Não esqueçam de inserir sobre o episódio do dilúvio. Pode-se
aproveitar a melodia de uma música já existente e criar somente a letra.
Missão cumprida: 50 pts + 20 pts bônus para criatividade na
apresentação à turma.

LIÇÃO 02 – O homem mais forte da Bíblia
Missão:
Pesquise e faça um mapa, demonstrando onde habitavam os filisteus, o povo
arqui-inimigo do povo de Israel na antiguidade.
Bônus – Responda: “Qual cidade que se encontra localizada atualmente em
terras filisteias? ”.
Missão cumprida: 40 pts + 20 pts bônus para quem responder
corretamente

LIÇÃO 03 – Um profeta corajoso
Missão:
Pesquise sobre quem era o deus Baal.
Missão cumprida: 40 pts
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LIÇÃO 04 – Um homem sábio
Missão:
Deus usou Eliseu para operar o dobro de milagres em relação ao profeta Elias.
Ao total foram quatorze.
Leia as referências bíblicas, descubra alguns dos milagres que Deus operou
no ministério de Eliseu e pontue na missão da semana.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2Rs 2.13-15 : _____________________
2 Rs 2.19-22:______________________
2 Rs 2.23-25:______________________
2 Rs 3.17-20:______________________
2 Rs 4.2-7:________________________
2 Rs 4.14-17:______________________
2 Rs 13.21:________________________

Missão cumprida: 30 pts

LIÇÃO 05 – O comandante que foi curado
Missão:
A serva de Naamã falou acerca do Senhor Deus e do profeta de sua cidade
aos seus senhores. Por causa dessa atitude, Naamã que era leproso ficou
curado. Durante a semana, fale de Jesus aos seus colegas, convidando-os
para participarem da EBD no próximo domingo.
Data do
convite:

Nome do colega:

Compareceu à
EBD:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Missão cumprida: 30 pts + 20 pts bônus por cada amigo presente na EBD

3º Trimestre de 2018: Heróis do Antigo Testamento

LIÇÃO 06 – Um homem pronto para servir
Missão:
Deus procura pessoas disponíveis para a Sua obra, pessoas que aceitam e
abraçam o chamado, dizendo “eis-me aqui, Senhor”. A verdade é que Deus
não trabalha com pessoas preguiçosas, Ele quer pessoas que estejam
disponíveis para trabalhar, porque o Reino de Deus envolve trabalho e muita
dedicação.
Escreva uma carta para Deus, dizendo para Ele de sua disponibilidade e
comprometimento em fazer sua obra.
Não esqueça de entrega-la ao seu professor para marcar seus pontos.
Missão cumprida: 40 pts

MISSÃO 07 – Um homem rico e paciente
Missão:
Em grupo formado pelo professor, façam um teatro abordando sobre a vida de
Jó. Tempo máximo estimado pelo professor.
Missão cumprida: 50 pts + 20 pts bônus para criatividade e desenvoltura.

MISSÃO 08 – Um profeta arrependido
Missão:
Deus mandou Jonas ir até Nínive para pregar as Boas Novas ao povo daquele
lugar. Pesquise onde atualmente encontra-se a cidade de Nínive.
Missão cumprida: 30 pts

3º Trimestre de 2018: Heróis do Antigo Testamento

MISSÃO 09 – Jovens fiéis e corajosos
Missão:
Correlacione corretamente a primeira coluna com a segunda:
( 1 ) Daniel, Ananias, Misael e
( ) Nomes dos quais os jovens amigos
Azarias.
passaram a ser chamar no cativeiro.
( 2 ) Beltessazar, Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego.
( 3 ) Nabucodonozor
( 4 ) Estátua de ouro.
( 5 ) Fornalha ardente
( 6 ) Soldados
( 7 ) Deus

(

) Rei da Babilônia.

( ) Foi aquecida sete vezes mais para os
desobedientes que não adoraram a
estátua de ouro.
( ) Morreram ao se aproximarem da
fornalha.
( ) Não divide sua glória e adoração com
ninguém.
( ) Deveria ser adorada.
( ) Pertenciam à nobreza de Israel e
foram levados cativos para a Babilônia.

Missão cumprida: 20 pts

MISSÃO 10 – Homens valentes e generosos
Missão:
Em trio estabelecido pelo professor, confeccionem uma pulseira do plano da
salvação para cada um. Durante a semana compartilhem as boas Novas do
plano da salvação com seus amigos. No dia da EBD, relatem em trio, a
experiência vivida.
Segue frase explicativa referente a cada cor para que você possa compartilhar
adequadamente aos seus colegas. Faça conforme o modelo.

O mundo estava em trevas... Então Deus
enviou seu filho para que o seu
sangue... Nos limpasse de todos os
pecados... Para termos esperança de um
dia... Andar em ruas de ouro no céu!
Missão cumprida: 40 pts + 20 pts bônus para cada um que relatar sua
experiência em sala.
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MISSÃO 11 – Uma batalha diferente
Missão:
Com a ajuda de um espelho, decifre a mensagem e logo após copie-a.

Missão cumprida: 20 pts

MISSÃO 12 – Espiões confiantes
Missão:
Pesquise que região atualmente corresponde a antiga terra de Canaã?
Missão cumprida: 30 pts
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MISSÃO 13 – Um casal especial
Missão:
Coloque as frases em ordem de acontecimentos, conforme a lição da semana
e pontue mais essa missão.
(

) O rei de Judá faleceu.

(

) Atalia, filha de Jezabel, mandou matar toda família real.

(

) Após a morte do rei de Judá, Acazias tomou seu lugar.

(

) Joás foi cuidado no templo por seis anos

( ) 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.
(

) Atalia foi presa e levada para o palácio onde foi morta.

( ) Quando Joás completou sete anos ele foi apresentado aos sacerdotes,
levitas e guardas e posteriormente foi coroado rei.
( ) Joás foi conduzido ao palácio e colocado no trono real, para alegria de
todos.
Missão cumprida: 20 pts

MISSÃO 14 – Um príncipe valente
Missão:
Leia a história da semana e faça um acróstico com o nome de JÔNATAS.
Missão cumprida: 30 pts

