
 

                            2ª ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 

                                       DA IIGD 

02/07 A 08/07 

DESCANSE NO SENHOR 

OBJETIVO: Que a criança aprenda a confiar sempre em Deus. 

QUEBRA GELO: Providencie com antecedência alguns travesseiros ou almofadas que seja suficiente para as crianças. Prepare um espaço 

confortável e aconchegante que eles possam deitar. Coloque um louvor bem calmo e tranquilo e peça que todos se deitem e ouça o louvor 

de olhos fechados, a ideia é que eles relaxem ao máximo. Sugestão de louvor: ( Aline Barros- Papai do Céu). Depois de +ou- 5 minutos 

convide-os a sentarem-se e contar o que sentiram, deixe que eles falem se sentiram paz, se sentiram sono, se sentiram algo diferente. 

Durante toda a semana você pode usar esse espaço para que as crianças embarquem nas aventuras da Bíblia com você. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Descansa no Senhor, e espera nele...” Salmos 37:7a. 

REFERENCIA BÍBLICA: Mateus 20: 29 a 34. 

HORA DO ENSINO: Estamos de férias, não é mesmo? Depois de um semestre todinho acordando cedo para estudar ou ir para a escola, 

enfim, férias!!! E as férias foram feitas para o que mesmo? Para descansar, curtir, viajar, brincar, assistir TV, entre tantas outras coisas. Ai 

você deve estar se perguntando, e o que isso tem haver com descansar em Deus, não é mesmo? E eu te respondo: Tudo! Vamos ver 

durante essa semana pessoas que descansaram em Deus e que receberam grandes bênçãos. Então prepare a sua bíblia, o seu travesseiro 

e vamos viver essa grande aventura juntos. 

APLICAÇÃO: Por que devemos descansar no Senhor? Nós vamos ver que descansar em Deus é a melhor opção. Havia dois homens, que 

eram cegos, não se sabe ao certo se nasceram assim ou não. Eles viviam sentados naquela cidade, pessoas passavam para lá e para cá, 

ninguém dava atenção para aqueles cegos. Até que um dia eles ouviram as pessoas daquela cidade alvoroçadas, pois algo diferente estava 

acontecendo. Jesus estava passando por ali, e eles já tinham ouvido falar que Jesus fazia milagres, que curava, mas o que fazer para serem 

vistos por ele? De que jeito chamar a atenção de Jesus? Seria praticamente impossível, já que Jesus por onde passava era cercado de 



 

milhares de pessoas, e eles nem ao menos tinham alguém que os ajudassem. Ai eles tiveram uma ideia, começaram a gritar, sim! Gritando 

seria uma ótima ideia de chamar a atenção de Jesus.  

 Então clamaram com todas as usa forças, Jesus! Jesus! E as pessoas que estavam próximas a eles diziam que se calasse, que não 

fizessem escândalos, mas cada vez mais eles gritavam não se importavam com o que as pessoas diziam só o que realmente importava era 

que Jesus os visse, porque sabiam, tinham a certeza de que seriam curados. O coração deles confiava tanto, acreditavam tanto que nada 

importava. Era a chance de suas vidas de saírem daquele sofrimento e finalmente descansar daquele sofrimento. Até que o que parecia 

impossível aconteceu, Jesus os viu. Sabe por quê? Porque não importa onde você esteja, o que esteja passando, quem esta diante de você, 

se você clamar Ele te ouve. E então Jesus se aproximou deles e perguntou o que eles desejavam o que queriam que ele fizesse. Imagina 

Jesus chegando até você e perguntando o que você quer que Ele faça incrível Né? E eles com toda a certeza, com toda alegria no coração 

disseram: Queremos ver, que nossos olhos sejam abertos. E Jesus com todo amor do mundo, tocou nos olhos deles e imediatamente 

passaram a enxergar. Que alegria!!!! Agora sim podiam ver. Falaremos mais durante toda a semana sobre esses homens de Fé. 

USANDO A CRIATIVIDADE: Vamos criar uma mascar de dormir junto com as crianças? Para isso você precisa levar elas já recortadas e 

com as fitinhas presas. Deixando para eles somente a parte da decoração. Caso não tenha como confeccionar com eles, já as leve prontas 

para que eles recebam no final da aula.  

Abaixo tem o molde da mascara, que você pode fazer em TNT colorido. Nas laterais coloque fitas de cetim de preferência costuradas, caso 

não consiga, use cola quente. A decoração fica por sua conta, use a criatividade.  



 

   Sugestão 

SUGESTÕES PARA A SEMANA: 

Segunda - feira: Lançar sobre ele toda a ansiedade é descansar em Deus. I Pedro 5:7. (Os cegos não estavam ansiosos, eles acreditavam 

que voltariam a enxergar. Não deixe que a ansiedade atrapalhe você de receber a benção).  

Quarta – feira: Confiar é descansar em Deus. Salmos 125:1 e 2.( Os cegos confiaram que seriam ouvidos, mesmo com as pessoas que 

estavam ao lado deles dizendo que se calassem, feche seus ouvidos para palavras negativas, confie sempre). 

Sexta – feira: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso 

para as suas almas. Mateus 11: 29. (Eles encontraram descanso e passaram a seguir Jesus).  

LANCHE:  

 No domingo prepare um café da manhã, da tarde ou da noite para as crianças. Uma mesa bem recheada de tudo que eles gostam e 

que possam comer. (Tome o cuidado de saber com as mamães se a criança é alérgica a algum alimento, com lactose, por exemplo). 

Coloque bolo, pão, iogurte, suco, etc. Deixe que eles tenham um super café. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_11_29/


 

 Na segunda-feira: noite da pizza. Você pode optar por fazer a pizza grande (inteira), ou mini pizza. Cuidado com os sabores prefira as 

simples com a de mussarela por exemplo. 

 Na quarta-feira: noite da sopa. A sopa fica a critério de cada gosto, mas lembre-se, nada de temperos fortes, normalmente as 

crianças não gostam de sopas cheias de ingredientes, nesse caso, macarrão, batatinha e cenoura é o suficiente. 

 Na sexta-feira: noite do chocolate quente: Prepare um chocolate bem gostoso com algumas bolachinhas.  

 

 


