
 

Dinâmica 
1) Sugestão: 

NOME DA BRINCADEIRA: FAZENDO TUDO QUE MEU PAI MANDAR 

PROCEDIMENTO: É semelhante à brincadeira “Fazer tudo que meu mestre mandar, e se não fizer, levaremos 

bolo”. Só que a frase que usaremos será “Faremos tudo que meu pai mandar, faremos todos, e se não fizer, 

vai dançar”. Então, separe a célula em dois ou três grupos e prepare tarefas (esconda algumas coisas ou peça 

coisas que você visualiza no local onde a célula acontece) e escolha louvores dançantes, quem não conseguir 

cumprir as tarefas, terá que dançar. Um ótimo louvor para essa brincadeira é a dança do esquisito do Cd 

Arrebatados 2. (Se não tiver este CD, pegue um outro semelhante e faça a brincadeira) Ganha a equipe que 

cumprir mais tarefas, não esqueça de repetir no início e no final de cada tarefa a frase. 

 

2) Sugestão: 
DINÂMICA: "A CAIXA"! 

Objetivo: Refletir sobre a obediência e seus resultados. 
 
Você vai precisar: 
 01 caixa com tampa 
 01 chocolate 
 Fita adesiva para fixar o chocolate dentro da caixa 
A expressão digitada “Coma o chocolate”. Este papel deverá ser colocado dentro da caixa, encobrindo o chocolate.  
 Som com CD para ter música para passar a caixinha 
 
Observação: Não diga o que tem dentro da caixa para não perder o sentido da dinâmica, eles devem pensar que se trata 
de um grande desafio que devem obedecer. 
 
Procedimento: 
- Organizem os alunos em círculo. 
- Apresente a caixa e fale: Dentro desta caixa tem uma ordem a ser obedecida por apenas uma pessoa, sem reclamações 
e sem ajuda dos demais colegas. Esta caixa vai passar de mão em mão, ao sinal de um comando (bater palma, falar a 
palavra pare) ou quando a música parar, quem estiver com a caixa na mão, deverá obedecer a orientação ou ordem 
contida dentro da caixa. 
 
- Então, comecem o procedimento conforme já descrito acima. Quando a música parar ou você der o comando para 
parar, pergunte para o aluno que ficou com a caixa: E aí, vai abrir? Ou quer que continue? 
- Faça este procedimento pelo menos 3 vezes. Na última vez, você fala: agora não tem jeito, quem ficar com a caixa, vai 
ter que abri-la e obedecer à ordem ali contida. 
- O aluno abrirá a caixa e encontrará a seguinte ordem: “Coma o Chocolate”. 
 
 
- Fale: O resultado da obediência em abrir a caixa foi ganhar e saborear um delicioso chocolate. É geralmente assim, ao 
sabermos que temos que obedecer geralmente recebemos com receio, alguns com descaso, outros relutam em 
obedecer, mas seu fim é de bênção, não é ruim, nem mal.  
Quando obedecemos a Deus, recebemos muitas bênçãos 
 

 

 

 



 



PERGUNTAS 

1) há onde os pais de Jesus iam a cada ano para a festa da Páscoa? 

R: 

 

 

 

2) Quantos anos Jesus tinha? 

A. 10 

B. 11 

C.       12 

D.       13 

 

 

 

3) Jesus bateu o pé, ficou emburrado, resmungou ou se quer não deu ouvidos 

para o que seus pais estavam falando? 

 

 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

 

 

 

 

4) E Jesus crescia em ......................,................................e ............................... 

 

Obedecer é mais que importante é prova de amor, com alegria obedecerá ao Senhor!!! 

 



 

       APRENDENDO COM JESUS OBEDIÊNCIA 

Ler (Lucas 2.41-52) 

 

Resumo: Quando os pais de Jesus iam a cada ano a Jerusalém por ocasião 

da Páscoa, Jesus ficava em casa. Entretanto, esse ano Jesus já está com 

doze anos de idade e vai com eles à Páscoa. Depois da Festa da Páscoa, 

todos começam a voltar para casa, menos Jesus, que fica para trás, no 

templo. Maria e José pais de Jesus viajam durante um dia inteiro antes de 

perceber que ele está ausente. Eles voltam para Jerusalém à procura dEle. 

Depois de três dias, eles o encontram entre os professores no templo. 

Jesus lhes pergunta por que eles O estavam procurando. Eles não sabiam 

que Ele tinha que estar na casa de Seu Pai. Jesus mesmo sabendo que era 

o Filho de Deus, sempre obediente e submisso, volta para casa com Seus 

pais que é autoridade na vida dEle e os serve.  

Todos nós sabemos que Jesus era filho de Deus e Ele também sabia disso, 

mas o comportamento dEle com Maria sua mãe, e com José seu pai era de 

total obediência e submissão, isso nos ensina que mesmo quando 

exercemos alguma autoridade, devemos ser obedientes e submissos, 

é  um exemplo a ser imitado por todos nós. 

1) OBEDIÊNCIA: A história não diz que Jesus bateu o pé, ficou emburrado, 

resmungou ou se quer não deu ouvidos para o que seus pais estavam 

falando, muito pelo contrário diz que Jesus voltou com eles para Nazaré e 

era-lhes obediente. Porque obedecer é muito simples é ouvir e fazer, e foi 

isso que Jesus fez, ouviu seus pais e obedeceu. 

2) CRESCER OBEDECENDO: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e 

graça, diante de Deus e dos homens. E não deve ser diferente, todos nós 

devemos obedecer sempre e se cumprirá em nossas vidas e................... 

crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. 

(Repetir os nomes das crianças no espaço pontilhado). 

Você acha que o presidente da República deve obedecer ao pai dele! Por 

que? Resposta pessoal 

O que você acha que significa a palavra submissão? Resposta pessoal 

Você acha que Jesus era uma criança diferente das outras, por isso ele era 

obediente? Resposta pessoal 

Repita o versículo de hoje? “Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes 

obediente”. Lucas 2:51 


