
Se você tiver uma impressora em casa, você pode imprimir e pintar o modelinho de jogo da memória
que enviamos (próxima página). Se não tiver como imprimir ou preferir pôr a mão na massa e produzir o
seu próprio jogo da memória, está valendo também!

Dobre o papel sulfite em três no sentido do maior comprimento e depois dobre na metade. Em cima
das marcações, corte alguns cartões. Se quiser mais cartas no seu jogo da memória, repita esse passo.
(Cada sulfite cortado assim rende 6 cartões).

Com os lápis, canetas, lápis de cor e canetinhas, escreva e desenhe formas com as quais podemos nos
tornar amigos de Jesus! Vale desenhar um coração e escrever o nome de Jesus, desenhar a sua família
fazendo as atividades da Quarentena Kids, orando, cantando louvores a Deus ou indo à igreja... Ufa! E por aí
vai! Use a imaginação e lembre-se de fazer duas cartas iguais de cada.

Se quiser deixar as peças do jogo mais firmes (e coloridas!), cole todas elas sobre um papelão ou
cartolina colorida e recorte-as novamente. Agora é só virar todas as cartas pra baixo e brincar! Chegou a
hora de descobrir se vocês têm memória boa para se lembrar e praticar os ensinamentos de Jesus!

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:

 folhas de sulfite
 papelão ou cartolina

colorida
 tesoura
 cola
 canetinha e/ou lápis de cor
 criatividade (ou uma impressora!)

Dia 10 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

´

~ "Deixai as crianças e não as impeçam de vir a mim, pois delas é o Reino dos Céus. Em
verdade vos digo: aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele". O que
Jesus quis dizer com isso? A criança acredita de todo o coração (fé pura) e simplesmente confia no que o
Senhor diz! Apesar de sua pouca idade e experiência, a criança aprende rapidamente e não se esquece com
facilidade. Jesus ama as crianças e quer ser seu amigo. Assim, como um pai ama passar tempo com os seus
filhos, ensinando, conversando e brincando com eles, também Jesus quer se relacionar conosco e também
nos abençoar, ensinar e orientar. Podemos nos relacionar com Jesus através do louvor, da oração e da
leitura da Bíblia. Os pais têm um papel super importante em ensinar seus filhos a andarem nos caminhos
do Senhor e podem “levá-los” até Jesus para que Ele os abençoe, como na história que vimos hoje. Fazer as
atividades da Quarentena Kids, ler a Bíblia, orar e louvar a Deus juntos são formas de chegar perto de Jesus,
e quando fazemos isso em família, estamos dando o exemplo e conduzindo as crianças à presença de Deus.




