
Imprima o tabuleiro do jogo.
(Se não tiver como imprimir, divida uma folha sulfite em 20 retângulos: 4 colunas e 5 linhas. Recorte os
retângulos e numere os cartões obtidos de 1 – 20. Do outro lado, numere e copie o conteúdo de cada
cartão, referente às atividades a serem executadas em cada casa ao longo do jogo.)

(OPCIONAL: para deixar o jogo mais colorido e resistente!) Imprima o tabuleiro do jogo. Recorte a
coluna do INÍCIO e FIM. Recorte as casas INÍCIO e FIM. Recorte as quatro colunas de casas (1, 5, 9, 13 e
17 é a primeira coluna, etc...) e cole cada uma em um papel de cor diferente. Em seguida, recorte cada
casa. Com uma caneta ou canetinha, numere cada um dos cartões do lado do papel colorido, conforme
o número da tarefa contida nele.

Disponha as 20 casas em um caminho, deixando o lado do texto virado para baixo e o lado colorido
com o número das casas virado para cima. Como será que era o caminho de Jerusalém até Betânia? Seja
criativo! Faça curvas, vire para a direita, para a esquerda...

Jogue o dado para ver quem vai começar. Quem tirar o número mais alto dá início à brincadeira.
Agora é só jogar! Quando terminar, guarde o jogo em uma caixinha para brincar quantas vezes quiser!

Dia 7 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 Jogo de Tabuleiro: Jesus ressuscita Lázaro (enviado no material)
 tesoura
 dado
 pinos de jogo de tabuleiro 
 caneta ou canetinha preta
 papel colorido (opcional)
 cola (opcional)

´

~ Brincando e nos divertindo podemos aprender muito. A história da ressurreição de
Lázaro nos ensina a respeito de amizade, fé e do poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive a morte!
Jesus amava seus amigos Lázaro, Marta e Maria e Ele nos ama também. Ainda que tenhamos que
enfrentar a morte um dia, não precisamos temer, pois Jesus está sempre conosco e Ele é mais forte que
a morte! Ele é o caminho, a verdade e a vida (João 14:6) e se entregarmos nossas vidas em Suas mãos,
Ele vai cuidar de nós. A Bíblia nos ensina que se alguém crer em Jesus, mesmo que morra, viverá! (João
11:25). Lázaro morreu e voltou à vida quando Jesus o chamou, mas um dia experimentou a morte
novamente. Apesar disso, cremos que Lázaro está vivo! Jesus pagou um alto preço para nos dar a vida
eterna com Ele no céu. Se crermos nisso de todo o nosso coração e confessarmos com a nossa boca que
Jesus é o nosso Senhor e Salvador, viveremos eternamente com Ele no céu!


