
Peixes: Desenhe o contorno da figura de um peixe em uma folha de sulfite, recorte e utilize
como molde para desenhar quantos peixes quiser no pedaço de papelão. Recorte os peixes e
decore-os como quiser! Use o que você tem em casa e deixe a imaginação fluir! Que tal cada
membro da família fazer o seu próprio peixinho? Quando terminar, estique o arame de um
clips, fure o bico dos peixinhos e modele o clips de modo a formar um “anzol”.
Barco: Você pode também fazer um barquinho de papel!

Vara de pescar: Amarre um pedado de barbante na ponta do palito de churrasco, e na
extremidade do barbante que ficar solta, dê um nó deixando uma voltinha.

Mar: Despeje o arroz ou o na travessa e enfie os peixinhos com o bico e o anzol voltados para
cima! Posicione o barquinho também e comece a pescaria!

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 um pedaço de papelão
 tesoura
 canetinha, lápis de cor, pincel,

guache, glitter, cola etc.
 barbante
 palitos de churrasco 
 clips
 travessa, bandeja ou assadeira
 um pouco de arroz ou feijão

Dia 8 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

´

~ Mesmo em momentos de crise e grande dificuldade, Jesus promete vai suprir
as nossas necessidades. Ele quer abençoar “a nossa pescaria” de cada dia e nos sustentar
durante esse momento difícil. Cada peixinho que pescamos representa uma vida que está
perdida no mundo, longe de Jesus. Jesus quer trazer muitos peixinhos para dentro do seu barco!
Que tal contar esse história para alguém hoje? Você pode ligar, escrever ou mandar uma
mensagem de áudio para algum amigo hoje, e contar que Jesus o ama e está cuidando dele e de
sua família, mesmo em meio às dificuldades. Ore pedindo a Deus por todos os seus amigos e
familiares que ainda não conhecem a Jesus e se prepare pois Jesus pode usar você para ser o
pescador destas vidas para o Reino de Deus!


