
 

 

 



 

Apresentação 

 
Esta série de atividades é para você e sua família se divertirem durante 

este período de quarentena. Aproveite o tempo juntos para enfatizar valores e 

princípios da Palavra de Deus. 

Vamos lançar vários cadernos com 10 lições cada. Assim vamos 

produzindo de acordo com o tempo em que for durar a quarentena. 

  

Desejamos que seja um tempo bom de crescimento e aprendizagem. 

Um grande abraço! 

 

 

Elana Costa Ramiro 
Área de Ensino 

Primeira Igreja Batista da Penha 

São Paulo – SP 

 



 

 

 

     

O segredo do sucesso 
1 Reis 1 e 2 

 
Prepare baús de papelão para cada pessoa da família (a imagem é só 

uma sugestão, use a criatividade). Depois de pronto, coloque uma Bíblia 

dentro de um dos baús, mas não deixe que seus filhos vejam o que você 

colocou dentro. Será o segredo da atividade. 

No início do encontro peça que cada pessoa da família escolha um 

objeto secreto e coloque dentro do seu baú. Reúna a família e oriente cada 

membro a dar dicas sobre o seu segredo para que os demais descubram do 

que se trata (ex.: é colorido, é para brincar etc.). 

Depois que todos os segredos forem revelados, compartilhe com sua 

família que existem segredos bons e maus. Por exemplo: se fazemos algo 

errado e escondemos, isso é um mau segredo. Mas existem segredos que nos 

ajudam por toda a vida. Mostre a caixa e diga que nela há um segredo que 

Deus revelou aos seus filhos. (Dica: - É um segredo que nos deixa felizes, tem 

muitas palavras de sabedoria e mostra o que devemos fazer). Abra a caixa e 

mostre a Bíblia. 

Explique que o rei Davi revelou para seu filho, Salomão, o segredo para 

ter sucesso em tudo. Leia I Reis 2.3 e 4 e pergunte: - Será que Salomão foi 

obediente ao Senhor conforme o conselho do seu pai? Sim, ele foi bem 

sucedido em tudo que fez. O segredo é a obediência a Deus. Obedecer é 

cumprir o que a Palavra de Deus ensina. 
 

Oração: Ore pedindo a Deus que ajude cada membro da família a ser 

obediente ao Senhor!  

       Atividade 1 



 

 

 

 

 

 

A melhor escolha 
1 Reis 3 e 4 
 

Com antecedência, fixe balas com fita crepe embaixo de uma cadeira; 

embaixo da mesa; atrás do espelho; na porta do guarda-roupa; dentro do 

fogão e na porta da sala (se quiser, coloque outra coisa que seu filho aprecie) 

Reúna a família e explique que será necessário muita sabedoria para 

essa dinâmica. Leia as pistas para os familiares encontrarem as balas. Pista: 

1 – Está embaixo daquela que tem quatro pernas (Cadeira) 

2 – Onde a família se reúne para comer (mesa) 

3 – Mostro tudo certinho, mas troco a direita pela esquerda (espelho) 

4 – Tanto no inverno como no verão, guardo direitinho a moda da estação 

(guarda-roupas) 

5 – Bocas sem dentes que alimentam muita gente (fogão) 

6 – Por mim você sai e entra, mas nunca me cumprimenta (porta da sala) 

Se os seus filhos forem pequenos, facilite as pistas. Formem um círculo 

e conversem sobre sabedoria. O que é sabedoria? (Saber; prudência; ciência; 

razão). Foi preciso usar sabedoria para descobrir as pistas? Quando fazemos 

o que é certo estamos seguindo a sabedoria? Como podemos saber se o que 

estamos fazendo está certo?  

Compartilhem essas situações e orem buscando a sabedoria de Deus. 

Depois de todos falarem, relembre com eles o pedido que o Rei Salomão fez 

a Deus e o episódio em que ele resolveu o problema de duas mães (I Reis 

3.16-28). 

Oração: Os pais oram pelos filhos e depois os filhos oram pelos pais 

pedindo a Deus para que sejam sábios em todas as decisões!  

     Atividade 2 



 

 

 

 

 

     

A obediência de Salomão 
1 Reis 5 a 7 

 
 

Prepare uma coroa de rei para o encontro de hoje. Escolha um 

membro da família para ser o rei. Após o rei ser coroado, os outros 

membros da família terão que fazer tudo que ele fizer. O rei caminha, abana 

os braços, engatinha, pula. Toda a família o imita. Mude o rei para que 

todos possam brincar, depois faça uma roda para conversar. 

Leia I Reis 5.1-7 e reforce que Salomão resolveu construir um templo 

para adoração do Senhor em obediência ao que Deus havia dito ao Rei Davi. 

Ele se dedicou a fazer o templo com alegria e muita dedicação. O templo 

deveria ser exatamente como Deus havia mostrado que deveria ser e 

Salomão obedeceu a tudo que Deus havia determinado. 

A Bíblia tem muitas regras de Deus para nós e também devemos 

cumpri-las com alegria e dedicação como fez Salomão. 

Peça para que cada um escreva ou desenhe num papel como vai servir 

a Deus durante este período de quarentena em casa. Deixe a lista exposta 

na geladeira da cozinha, ou faça um varal com os papéis para que todos 

possam visualizar sempre. 
 

 

Oração: Peça para que cada membro da família ore pedindo que 

Deus o ajude a cumprir aquilo que escolheu fazer durante este tempo 

de quarentena.  

 

      Atividade 3 



 

 

 

 

 
 

 

A desobediência de Salomão 
1 Reis 11. 1-13 

 
Brinque com as crianças que você é um excelente atleta, que tem um 

técnico rigoroso e que enfatiza muito a importância de treinar bastante; 

você deve correr oito quilômetros todos os dias. Corra sem sair do lugar e 

convide-os a fazer o mesmo. Você então decide que já se exercitou o 

bastante. Não foram oito quilômetros, mas o técnico não precisa saber. Você 

também precisa nadar dois quilômetros. Faça de conta que está nadando. 

Logo em seguida, desista. Não foram dois quilômetros, mas o técnico 

não ficará sabendo. Você tem de fazer trinta minutos de musculação. 

Convide seu filho a te acompanhar, mas pare logo em seguida. O técnico 

não saberá. “Falando a verdade, eu acho que não preciso fazer nada disso, 

preciso? O técnico nunca saberá que eu não fiz. Vocês acham que mesmo 

assim conseguirei uma medalha de ouro?” Não! 

O rei Salomão começou muito bem o seu reinado, ele pediu sabedoria 

e Deus deu. Além disso, ele fez muitas coisas que agradavam a Deus, 

inclusive construiu o templo para adoração do Senhor. Mas veremos na 

história bíblica de hoje que ele parou de fazer o que Deus mandava. Sua 

desobediência trouxe muitas consequências ruins: ele perdeu o trono e ainda 

o reino foi dividido, uma parte dele foi dada a um de seus servos. 

Quando desobedecemos a Deus e a nossos pais, sempre teremos que 

enfrentar as consequências. 

 

Oração: Orem para que todos da família possam obedecer sempre a 

Deus em todos os momentos!  

      Atividade 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usado por Deus 
1 Reis 17.9-16 

 
Proponha uma experiência em família. Providencie três copos: um com 

óleo, outro com água e, por fim, um com vinagre. Tenha também fermento 

para bolo ou bicarbonato de sódio. 

Coloque copos na mesa e pergunte em qual dos três líquidos o 

fermento vai reagir. Coloque o fermento e diga que ele representa a vida de 

quem não permite Deus agir por meio dele. Em seguida, coloque o fermento 

na água. Diga que ele representa a vida daquele que até deseja que Deus 

faça algo através da sua vida, mas não faz nada para isso. Não lê a Bíblia, 

não ora e nem se consagra (o fermento não reage). Por fim, coloque o 

fermento no vinagre e observe a reação! Ele representa a vida daquela 

pessoa que quer ser usada por Deus e, por isso, lê a Bíblia, ora, obedece e 

consagra sua vida para o Senhor! 

Elias era um homem comum como qualquer outro homem, mas ele 

dedicou a sua vida para cumprir os propósitos de Deus. Ele orava e obedecia 

ao Senhor. Deus agiu por meio da vida dele realizando grandes milagres. 

Leia um dos milagres que Deus fez através de Elias (I Reis 17.9-16). 

Explique que Deus quer agir através de cada membro da família e 

para isso precisamos estar em constante comunhão com ele. Nos dias de 

hoje Deus ainda procura por pessoas como Elias, que ele possa usar para 

cumprir os seus propósitos. 

 

Oração: Ore pedindo a Deus que ajude cada membro da família a se 

dedicar a Deus e, assim, cumprir com seus propósitos! 

      Atividade 5 



 

 

 
 

 

 

 

 

Quanto vale a sua palavra? 
1 Reis 17.17-24 

 
Você precisará de uma corda ou um lençol para a atividade de hoje. 

Diga a seus filhos que você foi escolhida como a pessoa mais forte do mundo 

inteiro. Diga que, para provar, você irá fazer um cabo de guerra contra 

todas as pessoas da família e que, com certeza, será o vencedor! Amarre 

uma ponta da corda na cintura. Peça que os outros façam uma fila com os 

menores na frente e segurem na outra ponta. Todos podem puxar quando 

você gritar “Puxem!”. Deixe que a família o derrube e o arraste no chão. 

Em seguida pergunte a todos como você se saiu. Diga: "Vocês viram 

como realmente eu sou a pessoa mais forte do mundo?" Não! "Mas eu falei 

que eu era a pessoa mais forte do mundo, como vocês sabem que eu não 

sou? É isso aí! Minhas palavras não se cumpriram. Eu disse que era uma 

coisa, mas não consegui provar que eu era o que eu disse que era." 

Hoje vamos conversar sobre um profeta de verdade. Vamos ler o texto 

de I Reis 17.17-24 e saber o que aconteceu. Como Deus provou à viúva que 

Elias era mesmo um profeta verdadeiro? Qual a lição mais importante que a 

viúva aprendeu com Elias? 

Deus tem poder pra provar que Elias era um profeta a seu serviço! 

 

Oração: Os pais oram pelos filhos e depois os filhos oram pelos pais 

pedindo a Deus para que sejam sábios em todas as decisões!  

 

 

      Atividade 6 



 

 

 

 

 

 

Que arriscado!  
1 Reis 18.1-16 

 
 

Brinque de estátua. Um familiar é escolhido para ser o “escultor” e os 

demais serão “estátuas”. Quando o “escultor” gritar: ESTÁTUA! Todos 

deverão fazer uma pose e permanecer imóveis. Quem se mover sai da 

brincadeira. O “escultor” tentará fazer alguém rir ou se movimentar e, 

então, sair da brincadeira. Vence quem permanecer imóvel por mais tempo. 

Após brincar por um tempo, faça uma roda e converse sobre a brincadeira. 

Diga que o que é esperado nesta brincadeira é que a pessoa não mude sua 

posição, mesmo que tenha alguém fazendo tudo para que ela mude. Explique 

que isto é ser fiel.  

Fale sobre Obadias, que apesar de todas as dificuldades e de trabalhar 

para um rei mau, conseguiu manter-se fiel a Deus (I Reis 18. 1-4). Além de 

ser reconhecido como alguém que temia muito ao Senhor, mesmo 

trabalhando para um rei que não amava a Deus, ele ainda arriscou a sua 

vida para proteger cem profetas que estavam sendo perseguidos por 

Jezabel, a esposa do rei Acabe.  

Será que temos a coragem de Obadias para defender os valores que 

temos aprendido na Bíblia? Vamos assumir o compromisso de sermos fiéis a 

Deus até o fim! 

 

Oração: Ore para que cada membro da família permaneça fiel ao 

Senhor, mesmo que as coisas pareçam muito difíceis durante este 

tempo de quarentena.  

    Atividade 7 



 

 

 

 

 
 

 

 

A voz de Deus 
1 Reis 19. 9-16 
 

Hoje a atividade iniciará pela história bíblica (leia o texto antes). Faça 

o relato da história de Elias fugindo de Jezabel e escondendo-se numa 

caverna. Quando você estiver contando a história, ensine gestos associados: 

Terremoto – tremer; Vento – mão no rosto; Fogo – ergam os braços como 

se fossem labaredas; Sussurro – mãos em concha ao lado da orelha. 

Determine quatro áreas na sala (ou o local onde estiverem) que 

representarão o Vento, Terremoto, Fogo, Sussurro. Marque os locais com 

bambolês, barbantes, palavras ou figuras apropriadas para ajudar seus filhos 

a identificarem cada um deles. Toda a família ficará no meio dos quatro 

cantos. Quando o líder falar: “Vento”, todos fazem o gesto e devem correr 

para o canto do vento. O líder pergunta, Deus estava no vento? Negue com 

a cabeça. Segue o jogo. No momento do sussurro, fale bem suavemente. 

Depois de uma rodada, para o jogo ficar mais divertido para os maiores, 

fale outro local antes de chegarem ao que você falou anteriormente, para 

que fiquem mais confusos. Quem chegar por último ao local indicado pelo 

líder sairá do jogo. Quem ficar por último é o vencedor e poderá ser o 

próximo líder. 

Precisamos ser sensíveis à voz de Deus, pois ele fala quando o nosso 

coração aquieta para ouvir. Quanto mais conhecemos a Deus, por meio da 

Bíblia, mais saberemos reconhecer quando Ele está falando conosco. Assim 

que ouvirmos a voz de Deus devemos obedecer prontamente, como Elias! 
 

Oração: Orem para que todos da família saibam reconhecer a voz de 

Deus e obedecer prontamente! 

    Atividade 8 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Todos precisam de ajuda 
1 Reis 19. 19-21 
 

 

Hoje vamos construir uma grande torre de copos descartáveis. Ela 

Deve ser uma torre muito alta. Caso tenha mais de um filho, pode fazer 

uma competição. As crianças maiores podem fazer a torre boca com boca, 

fundo com fundo. O importante é que tenham copos suficientes para fazer 

uma torre mais alta que eles. Quando já não conseguirem mais colocar os 

copos, então os pais começam a ajudar. Caso os copos comecem a cair, 

encorajem-nos a refazer e ofereça ajuda. 

Enfatize como é importante receber ajuda. A história bíblica de hoje é 

sobre alguém que precisou de um ajudante. Vamos ver a história que está 

em I Reis 19.19-21. É muito importante ter o ajudante apropriado quando 

estamos precisando.  

       Deus providenciou a pessoa certa para ajudar Elias. Eliseu ajudou Elias 

e, enquanto isso, também foi treinado para ser profeta. Depois que Elias foi 

levado para o céu num carro de fogo, Eliseu ficou em seu lugar como 

profeta de Deus. 

Todos nós temos ajudantes para os momentos em que precisamos e 

também podemos ajudar outras pessoas que precisam. Nestes tempos de 

quarentena, como a nossa família pode ajudar outra família que esteja 

precisando? Podemos fazer compras para alguma família de idosos que não 

pode sair de casa? Vamos encontrar uma forma de fazê-lo? 
 

Oração: Agradeça a Deus por ter uma família em que todos podem se 

ajudar e peça a Deus para que sejam sensíveis para ajudar outras 

pessoas que precisam. 

    Atividade 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tarefa esquisita 
2 Reis 5. 1-19 
 

 

Diga que na atividade de hoje vamos fazer vários exercícios diferentes. 

Pergunte: - Estão preparados? Então vamos começar! Vamos dar 7 pulos 

numa perna só; vamos fazer 7 abdominais; rolar 7 vezes de um lado para o 

outro; tocar 7 vezes os pés com as mãos; dar 7 passos segurando os 

tornozelos; dar 7 pulinhos com os dois pés ao mesmo tempo. Após cada 

grupo de exercício, pergunte: “Foi fácil ou difícil fazer isso?” 

A história Bíblica de hoje é sobre alguém que teve de fazer uma coisa 

7 vezes e achou que era uma coisa muito esquisita. Vamos ver a história na 

Bíblia. Abra em 2 Reis 5,1-19 e leia ou conte a história para seus filhos. 

Desesperado por causa da lepra, depois de falar com o rei da Síria, 

Naamã parte com sua comitiva levando presentes e uma carta de 

apresentação ao rei de Israel. Mas nada no Reino de Deus pode ser 

comprado ou negociado com bens. A bênção de Deus é de graça e podemos 

desfrutar dela quando confiamos nele e obedecemos a sua Palavra. Mesmo 

achando muito estranho, Naamã desfrutou desta bênção quando finalmente 

decidiu confiar e obedecer. 

Convide toda a família a escrever ou a falar uma coisa que acha difícil 

obedecer na Bíblia. Pensem em coisas simples do dia a dia da família neste 

tempo de quarentena. 

 
 

Oração: Peça a Deus para ajudar cada membro da família a confiar e 

obedecer aquilo que escreveu ou falou. 

 

   Atividade 10 
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Aguarde nossas 

próximas atividades!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


