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Mais um trimestre se inicia e com ele vislumbramos oportunidades de novos aprendizados da 
Palavra de Deus. 

Neste trimestre estaremos estudando com os juniores, os Viagens Missionárias de Paulo e 
seus grandiosos ensinos. Para otimizar os resultados do ensino aprendizagem, disponibilizamos 
o recurso PIL KIDS. 

PIL KIDS  é um Programa de Incentivo à Leitura Infantil e foi desenvolvido para ajudar, de forma 
lúdica, na fixação das lições propostas nas revistas infantis de EBD da Editora Betel.  

As atividades semanais são elaboradas dentro da perspectiva e linguagem pertinente à cada 
faixa etária em questão. Aqui apresentamos o PIL KIDS SABER+, desenvolvido para os alunos 
de 9 a 11 anos de idade, que é uma gincana divertida e que agrega motivação à classe dos 
Juniores, chamada “Missão dada é Missão Cumprida”.  

A proposta é que os alunos executem, ao longo da semana que antecede a EBD, as missões 
apresentadas neste recurso e, para motivá-los, a cada missão cumprida eles receberão um selo 
com a pontuação correspondente ao valor da missão, que serão colados em suas respectivas 
cartelas de pontuação. Os selos, as cartelas de pontuação e as missões estão disponíveis 
gratuitamente em nosso site para download.  

É só baixar, imprimir e começar a utilizar! Neste trimestre, todas as missões cumpridas 
computam 410 pontos, mas o aluno pode acumular ainda mais pontos com os bônus de algumas 
missões (os selos de bônus devem ser colados na parte de trás da cartela de pontuação).  

O vencedor da gincana será o aluno que tiver mais pontos no final do trimestre.  

Sugerimos (isso é importante!) que o aluno vencedor seja contemplado com algum prêmio 
motivacional, como ingressos para um passeio, um rodízio de pizza ou o que sua criatividade e 
condições permitirem.  

É importante que você, querido professor, nas primeiras aulas explique bem a mecânica da 
pontuação, a fim de sanar dúvidas e maximizar a qualidade e desenvolvimento das tarefas 
apresentadas.  

Ao término de cada lição dominical, ou seja; ao final da aula, enfatize as missões da semana e 
incentive seus alunos a se empenharem com dedicação; afinal de contas, todo esforço será 
pontuado e ele poderá ser o grande campeão do trimestre.  

Salientamos também a importância de você rubricar cada selo que colar nas cartelas de 
pontuação dos alunos, para ajudar no controle.  

Vale ressaltar ainda que o sucesso desta gincana dependerá de seu empenho e motivação com 
os alunos de sua classe. Na culminância do trimestre, ou seja, na lição 13, também sugerimos 
que a classe promova uma linda festa com o tema “Missão Cumprida”, com deliciosos aperitivos 
para degustação ao final.  

Tenham todos um grande trimestre de aprendizado e aprofundamento na Palavra de Deus! 
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Que o Altíssimo Deus vos abençoe hoje e sempre! 

Com carinho, 

Editora Betel 
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Respostas das Missões 

MISSÃO 01 
1) Resposta: Sinagoga 
2) Resposta: deusa Diana 
3) Resposta: Governador Sérgio Paulo 
4) Resposta: Praticante de feitiçaria 
5) Resposta: Ficar cego por algum tempo. 
6) Resposta: República do Chipre 

MISSÃO 02 
Resposta Livre 

MISSÃO 03  
Resposta Livre 

MISSÃO 04 
Resposta: Lídia era vendedora de púrpura. Nos tempos bíblicos, os tecidos utilizados 
nas confecções de roupas não tinham cor. Eram de origem animal, como lã de 
carneiro, pelo de cabra e o couro de diversos animais, ou de origem vegetal como o 
linho e mais recentemente o algodão. Roupas e acessórios nos tempos bíblicos, era 
um sinal evidente de prestígio social e nobreza. 
As cores eram extraídas de diversos procedimentos: O Carmin era extraído de insetos; 
o Rosa era tirado das romãs; o Amarelo vinha do açafrão e o Púrpura (roxo) por 
exemplo, era extraído de um molusco comum no mediterrâneo, o Murex. 

MISSÃO 05 
a) Resposta: Na prisão em Filipos 
b) Resposta: Tessalônica, Bereia e Atenas 
c) Resposta: Para protegerem suas vidas 
d) Resposta: Os atenienses 
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MISSÃO 06 
Resposta: Na Turquia. 

MISSÃO 07  
Resposta Livre 

MISSÃO 08 
Resposta Livre 

MISSÃO 09 
 

Resposta: O Sinédrio era um tribunal religioso que julgava questões criminais e 
administrativas referentes a uma tribo ou cidade; 
Resposta: Os fariseus eram judeus zelosos com muitas regras; 
Resposta: Os saduceus eram sacerdotes que tentavam incorporar ideias gregas ao 
judaísmo. 

MISSÃO 10 
Resposta: 

1. César 
2. Félix 
3. Pórcio Festo 
4. Jerusalém 
5. Roma 
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MISSÃO 11 
Resposta: A fé e a confiança em Jesus nos garantem livramento e vitória. 
 

MISSÃO 12 
Resposta livre. 
 

MISSÃO 13 
Resposta livre. 
 
 
 
 


