
DINÂMICA SOBRE OBEDIÊNCIA... 



Dinâmica: Você Sabe Seguir Instruções? 

Objetivos: 

- Refletir sobre a importância da obediência à Palavra de Deus. 

 

Material:  

01 cópia para cada aluno da atividade e caneta. 

Iniciando: 

Muita vezes não observamos o que a Bíblia nos ensina e nos adverte e, por consequência, 

cometemos falhas. Devemos ler a Bíblia diariamente, observar seu ensino e obedecer. 

“Todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao 

homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha” (Mt 7.24) 

ATIVIDADE: 

Texto da Atividade: Você sabe seguir instruções? 

Leia tudo antes de fazer qualquer coisa, mas trabalhe o mais rapidamente que puder. 

01 – Coloque seu nome no alto à direita deste papel. 

02 – Passe um círculo em volta da palavra nome. 

03- Agora faça um círculo em torno do título deste trabalho. 

04 – Escreva o nome da capital do estado que você nasceu:_____________________ 

05 – Sublinhe toda a frase no. 01 e diga em voz alta: comecei! 

06 – Faça três quadrados na margem superior esquerda da folha. 

07 – Agora que você chegou até aqui, diga o seu nome completo em voz alta. 

08 – Se você acha que acompanhou as instruções até esse ponto, levante o braço direito e 

diga em voz alta: Acompanhei! 

09 – Feche os olhos e levante sua mão esquerda acima da cabeça e levante-se da cadeira 

por 10 segundos. 

10 – Conte em voz alta de 10 a 01. 

11 – Escreva nas costas da folha uma atividade preferida. 

12 – Agora, levante-se e diga: estou terminando! 

13 – Conte quantas pessoas tem na turma e escreva: ___________ 

14 – Agora que você leu todas as instruções, cuidadosamente, faça somente o que o 

numero dois solicita.  

Ignore todas as instruções, mas, por favor, não revele ao seu colega do lado. 

No inicio diz: PRIMEIRO LER TUDO. 

Quem leu tudo primeiro vai saber que NÃO deveria ter 

FEITO TUDO, mas apenas a questão numero 2  

 

 



 

 



  

A QUEM DEVO OBEDECER ?? 

“Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis 

o que vos mando?” – Lucas 6.46 

 


