
Dia 4 : Atividade Complementar
“Acerte o Alvo”

Imprima a imagem de Golias (próxima página) e recorte na linha pontilhada. Se não tiver como
imprimir a figura, desenhe seu próprio gigante em uma folha em branco!

Com a fita crepe ou durex, faça alguns rolinhos e use-os para colar a figura de Golias na garrafa.

Em uma folha em branco, desenhe, pinte de cinza e recorte cinco quadrados. Rasgue cinco pedaços
de papel toalha, coloque-os dentro do quadrado com o lado pintado virado para fora, junte as pontas e
cole. Aí estão as suas 5 pedrinhas, “iguais” aquelas que Davi pegou no riacho antes de enfrentar Golias!

Coloque seu Golias de pé em uma superfície lisa (no chão ou em cima de algum móvel). Escolha
uma das cinco pedrinhas que você fez, mire na testa de Golias e arremesse. E aí, conseguiu derrubar o
gigante?!

Opcional: Se quiser, você também confeccionar um Davi! Imprima ou desenhe uma figura de Davi e
cole em uma mini garrafinha PET.

 2 folhas de sulfite
 1 garrafa pet 600ml (opcional: 1 mini garrafinha pet)
 1 folha de papel toalha ou guardanapo
 tesoura e cola
 fita crepe ou durex
 lápis de cor ou giz de cera

~ Não foi somente a boa mira de Davi que o levou a vencer o gigante! Davi colocou a
sua fé e esperança em Deus, e o Senhor o ajudou a derrotar Golias. O mesmo Deus, que com uma
simples pedrinha derrubou aquele temível gigante, está disposto a também nos ajudar a enfrentar os
nossos problemas e vencer as nossas dificuldades! Veja o que Davi declarou no Salmo 56: 9-11: “Meus
inimigos fugirão quando eu clamar a Ti; uma coisa sei: Deus está do meu lado! Louvo a Deus por suas
promessas. Confio em Deus e não temerei.” Que possamos ter fé como Davi e colocar a nossa
esperança em Deus, todos os dias! 




