
Dia 9: Atividade Complementar
“Bexiga Voadora”

Improvise um funil: enrole uma folha sulfite e cole com durex. Utilizando seu funil, coloque 3 colheres de sopa de bicarbonato na
garrafa. Em seguida, derrame vinagre na bexiga até enchê-la vazia. Remova o funil e prenda a bexiga na garrafa. Derrame o vinagre
em seu interior, misture bem e assista a reação química entre o bicarbonato e o vinagre encher a bexiga! Tomando cuidado para
não deixar vazar o ar, solte a bexiga da garrafa e dê um nó.

Imprima o desenho de Jesus (opção de molde na próxima página). Caso não tenha como imprimir, você pode fazer um desenho!
Recorte o desenho e cole-o com um rolinho de durex na bexiga, deixando o nó da bexiga para cima, perto da cabeça de Jesus.
Amarre um barbante na bexiga e passe o fio em algum gancho ou no varal. Apoie Jesus no chão, puxe o fio e assista Jesus subir!

 uma garrafinha de plástico vazia
 bexiga
 3 cs. de bicarbonato de sódio
 vinagre

~ Depois que ressuscitou, Jesus
permaneceu na terra por 40 dias! Durante este
período, Ele apareceu para seus discípulos para dar-
lhes algumas últimas instruções. Jesus então os enviou
para pregar a palavra de Deus e levar a mensagem de
salvação a todas as nações da terra! Ao final dos 40
dias, Ele subiu aos céus e assentou-se ao lado do Pai. E
olha que legal: a Bíblia nos conta que, da mesma
forma como Ele subiu, Jesus voltará para nos buscar!
Aguardamos esse retorno com grande expectativa e
enquanto isso, vamos contar pra todo mundo que
Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados,
ressuscitou e está vivo em nossos corações!

 tesoura e barbante
 2 folhas sulfite 
 Impressora ou lápis preto e lápis de cor
 durex



Os onze discípulos foram para a Galileia, para
o monte que Jesus lhes indicara. Quando o
viram o adoraram; mas alguns duvidaram.
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-
me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu
estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos".
Mateus 28:16-20

Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi
elevado ao céu e assentou-se à direita de
Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram
por toda parte; e o Senhor cooperava com
eles, confirmando-lhes a palavra com os
sinais que a acompanhavam.
Marcos 16:19-20


