
Dia 7: Atividade Complementar
“Jonas e o Grande Peixe ”

Se você não tiver como imprimir os moldes, coloque uma folha de papel sulfite sobre
a tela do computador e contorne os desenhos de Jonas e do peixe! 

Imprima os moldes (veja na página a seguir) e pinte Jonas e o grande peixe. Em seguida,
recorte as figuras.

Recorte sobre a linha pontilhada e divida o grande peixe ao meio.
Com o prendedor de roupa virado para a esquerda, passe cola na parte superior, cobrindo

a peça metálica. Cole a metade superior do grande peixe e aguarde secar. Repita para a
metade inferior do grande peixe. (O grande peixe deve ficar virado para a esquerda.)

Cole o palito de dente na parte de trás da figura de Jonas, de modo que o palito fique
virado para a esquerda. Quando virar, o palito deve ficar para a direita.

Com a figura de Jonas virada para frente, abra o prendedor e prenda o palito “na boca”
do grande peixe. Quando o peixe quiser soltar Jonas, é só abrir o prendedor e liberar o palito!

 1 folha sulfite
(peixe e Jonas: imprimir ou desenhar)

 lápis grafite e canetinha preta
(para desenhar e contornar o desenho)

 1 prendedor de roupa de madeira
 1 palito de dente
 tesoura e cola 
 lápis de cor

~ Que tal relembrar o que aconteceu na vida de Jonas quando Deus o enviou à cidade de Nínive? Você pode encenar os principais
acontecimentos desta história utilizando o material que acabamos de desenvolver! Bem, quando Jonas foi jogado ao mar e engolido por um
grande peixe, ele se arrependeu de sua desobediência e orou a Deus. O Senhor então ordenou que o peixe vomitasse (eca!) Jonas em uma praia e
ele pudesse, finalmente, ir pregar a Palavra de Deus em Nínive! Assim, durante 40 dias, Jonas anunciou a mensagem do Senhor ao povo daquela
cidade. Todos se arrependeram de seus pecados e adoraram o Senhor! Agora é sua vez: segure a figura de Jonas e imagine que você é o profeta
enviado por Deus. O que você diria aos moradores da sua cidade? Não tenha medo e não se preocupe em usar palavras complicadas. Assim como
foi em Nínive, peça a Deus que o ajude a anunciar a Sua Palavra com amor, para que todos ao seu redor também conheçam e louvem o Senhor.



Jonas

O grande peixe


