
 

 

 

LIÇÃO 01 - Encham de águas estes potes 

Missão:   

Jesus realizou seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em 

vinho. Escreva uma redação ressaltando como foi sua decisão por Jesus e que 

transformações ocorreram e ainda estão ocorrendo em sua vida, na companhia de 

Jesus. 

Missão cumprida: 20 pontos  

 

LIÇÃO 02 - Puxe o primeiro peixe 

Missão:   

Em dupla, determinada pelo professor, converse com seu amigo de classe e depois 

escrevam uma lista de algumas atitudes que vocês precisam ter para serem cidadãos 

exemplares. Não se esqueçam de entregar ao professor para pontuarem. 

Missão cumprida: 20 pontos  

 

LIÇÃO 03 - Jesus deu ordem à febre 

 Missão:   

Monte um trio, a partir da determinação do professor. Juntos, durante a semana, 

visitem uma pessoa enferma a fim de orarem por ela. 

Cada participante do trio, deverá clamar ao Senhor pela cura e saúde da pessoa 

visitada. Cada um de nós tem a autoridade dada pelo Senhor de orarmos pelos 

enfermos e eles ficarem sadios, mediante a fé. Lembre-se, o Senhor poderá usá-lo 

como instrumento de bênção na vida das pessoas. 

Missão cumprida: 30 pontos + Bônus de 20 pts para cada participante do trio que 

apresentar uma foto com a visita à pessoa enferma visitada. 
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LIÇÃO 04 - Tudo é possível para quem tem fé! 

Missão:   

Nosso país atravessa uma grande crise econômica, desemprego, fome, saúde, 

segurança, desestruturação da família, violência, corrupção, e muitas situações difíceis 

espiritualmente.  

Durante a semana, todos os alunos da turma deverão escolher três dias da semana, e 

nestes dias deverão fazer  um jejum como sacrifício a Deus. Durante os dias de jejuns, 

cada aluno deverá renunciar algo que goste muito, como, por exemplo, as redes 

sociais, internet, jogos, etc. 

Durante o jejum, cada aluno deverá separar um momento para orarem pelo Brasil e 

pedir a Deus misericórdia por todas estas causas, para que possamos vencer as 

investidas do mal sobre a nossa nação. Não deixe de preencher seu roteiro e de levá-lo 

ao seu professor para pontuar. 

 

Dia escolhido da 
semana? 

O que você renunciou para o 
jejum? 

Quanto tempo você orou 
neste dia? 

1º Dia:   

2º Dia:   

3º Dia:   

 

Missão cumprida: 40 pontos  
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LIÇÃO 05 - Você quer ficar curado? 

Missão:   

Coloque a frase da missão desta semana em frente ao espelho e descubra o significado 

da palavra Betesda. 

_________________________________________________ 

 

Missão cumprida: 10 pontos 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LIÇÃO 06 - Nunca vi tanta fé! 

Missão:   

Pesquise, e descubra o que era e qual a função de um CENTURIÃO ROMANO. 
 
 
O que era? 
 
______________________________________________________________________ 
 

Qual era sua função?  

 

______________________________________________________________________ 

 

Missão cumprida: 10 pontos 
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LIÇÃO 07 - Onde estão os nove? 

Missão:   

Em dupla com seu amigo de classe, façam uma música de agradecimento a Deus por 

Seu grande amor e misericórdia para conosco. Pode-se utilizar melodias conhecidas, 

mas a letra da música deverá ser composta pela dupla. Não se esqueça de escrever a 

letra da música e entregar ao seu professor. 

 

Missão cumprida: 30 pontos 

 

 

LIÇÃO 08 - Você está curado porque teve fé! 

Missão:   

Faça um acróstico com a palavra MISERICÓRDIA, que foi o sentimento que 

Jesus expressou para com Bartimeu. 

Missão cumprida: 10 pontos 
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LIÇÃO 09 - Onde compraremos comida? 

Missão:   

Cruzadinha à vista. Leia as pistas e gabarite a missão da semana. 
 

1) Região onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. 
2) Nome do discípulo que trouxe o menino que ofereceu seu lanche. 
3) Quantidade de cestos das sobras dos pães. 
4) O que acontece com o pouco que temos, quando oferecemos a Deus com Amor? 

     1.      

     G      

    2. A          

     L      

4.         I           

     L      

 3.       E      

     I      

     A      

 

Missão cumprida: 10 pontos 
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LIÇÃO 10 - Menina, levante-se! 

Missão:   

Troque os símbolos pelas respectivas letras e descubra o que Jesus disse a Jairo. 

 

Ã -   
 
N -  
 
O -  
 
T -  
 
E -  
 
H -  
 
F -  
 
A -  
 
M -  
 
D -  
 
É -  
 

Missão cumprida: 10 pontos 

 

LIÇÃO 11 - Tirem a pedra! 

Missão:   

Em grupo, pré-determinado pelo professor, criem uma pantomima (teatro gestual através 

da mímica) sobre o episódio da morte de Lázaro. 

Missão cumprida: 30 pontos + Bônus de 20 pts para cada participante, se houver 

criatividade, desenvoltura e desprendimento. 
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“__________________            ______________________                ___________________; 

                                                                
 

 

 

___________________           _____________!” 

                       



 

 

LIÇÃO 12 - Não tenham medo! 

Missão:   

Cada aluno deverá confeccionar em uma cartolina um desenho sobre uma situação 

difícil, vivenciada por ele. Levar para a classe e, apresentando o desenho, contar a 

turma sobre sua experiência com Jesus, de como Ele lhe ajudou em meio ao medo e 

perigo. 

 

Missão cumprida: 20 pontos  

 

 

LIÇÃO 13 - Vocês pescaram alguma coisa? 

Missão:   

Pescadores de almas. Durante a semana, falar sobre Jesus e Seu amor por todos nós, 

ao menos para 3 amigos e convidá-los para participarem da EBD com você.. 

 

Missão cumprida: 10 pontos + Bônus de 20 pts para cada convidado presente na 

EBD. 
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