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HAPPY WEEK: UMA VIAGEM A TERRA PROMETIDA

Como é bom começar um ano novo e pensar sobre todas as promessas que Deus tem para
nós….
O plano de Deus é perfeito, SEMPRE! Ele nos surpreende, nos ama e quer que sejamos seus filhos
amados, cuidados, abençoados.
Pense aí nas promessas que Deus tem para você…. Tenho algo a te dizer:  Deus não se esqueceu!

Vamos trazer à memória o que nos dá esperança… Para isso, convidamos a todos para uma
viagem à terra prometida, e assim vamos nos lembrar que Deus tem promessas e Ele faz o
impossível acontecer. Basta crer!
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Louvor tema para a Happy Week

Milagres no deserto - A minha vida é uma viagem
https://www.youtube.com/watch?v=fiOXLVpRgsw&list=PUa0Nja57-8BPQn3C2e-qhhw&index=35

LEIA E  MEDITE

Gênesis 12:1-3
Deus fez uma promessa a Abraão: ELE geraria uma grande nação e o povo  habitaria em um
lugar preparado pelo Senhor.
Abraão se apropriou dessa promessa e foi viver o plano de Deus.
O tempo passou, mas Deus não se esqueceu. A promessa se cumpriu, e através de Abraão uma
nação foi gerada: Israel.

“Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão”.
Mateus 24:35

Dinâmica Happy Week

Nossa Happy week será cheia de enigmas…

As crianças receberão logo no primeiro dia uma lupa com um mapa do
tesouro. A cada dia da Happy week, um enigma será desvendado, e
juntamente com ele a chave que dará acesso a Terra Prometida.
Mas muito cuidado!!! Pelo caminho terão muitos desafios, incluindo
GIGANTES!

Somente os fiéis conseguirão chegar até o final desse desafio.

1. Prepare uma lupa para cada criança. Você pode utilizar papel cartão e celofane colorido

2. Leve um mapa da Terra Prometida para cada criança. A cada aula um enigma será
desvendado. Chegará a terra prometida aqueles que não desistirem no meio do caminho
e forem fiéis.

https://www.youtube.com/watch?v=fiOXLVpRgsw&list=PUa0Nja57-8BPQn3C2e-qhhw&index=35
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DIA 1: OLHE PARA CIMA!

⇒ Base Bíblica: Êxodo 13:21,22

Estamos começando o primeiro dia da Happy Week!
Temos um desafio muito especial: desvendar todos os enigmas que nos levarão até o nosso
tesouro!

Hoje vocês vão receber um mapa do tesouro. Vamos precisar começar a nossa busca por pistas
para desvendar esse mistério…
Para isso vocês precisarão de lupas e muita atenção.
Vamos procurar a primeira pista!!!

(professor, coloque uma bússola escondida em uma caixa. A caixa deve ter uma plaquinha
escrito “Pista 1”. Após as crianças encontrarem a pista, faça um círculo e revele o conteúdo dessa
caixa.)

Olhem só crianças, temos aqui uma bússola. Quem sabe para que serve?
A bússola ajuda a dar direção. Quando uma pessoa vai fazer uma viagem
em um lugar onde não tem muitas placas e não funciona celular com GPS,
a bússola não falha, Ela sempre aponta para o norte, ajudando a pessoa a
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saber o caminho a seguir.

Na nossa aventura para encontrar a Terra Prometida seria muito bom sabermos o caminho
certo… mas como podemos ter certeza se estamos indo no caminho certo? Será que uma
bússola resolve tudo???
Sabe crianças, quando o povo de Deus saiu do Egito e foi procurar a Terra Prometida, não havia
bússola…
Então como eles poderiam se orientar e saber o caminho?
Deus falou para eles: OLHEM PARA CIMA!
E sabe o que tinha lá no céu? Vamos ver nesse vídeo, Isso nos ajudará a desvendar o primeiro
enigma da Happy Week:

https://www.youtube.com/watch?v=rB_TwdllpJ0

Vocês viram crianças, No céu tinha uma coluna de nuvens.
Essa nuvem gigante se movia na direção que eles
precisavam seguir. E a noite, essa nuvem era como fogo,
assim eles poderiam ver e também se aquecer.

Puxa, Deus sempre tem DIREÇÃO para nós!

Não ficaremos perdidos, sem direção não. Sempre teremos
o Senhor com a gente, nos ajudando e nos mostrando o
caminho certo a seguir.

Agora eu quero que todos peguem os seus mapas e vamos
desvendar o enigma da nuvem. Qual é a palavra secreta
que vai nos ajudar a chegar na terra prometida? DIREÇÃO!!! Isso mesmo.
Deus sempre nos mostra o caminho certo. Podemos agradecer a Ele por isso.

Oração: Senhor Jesus, eu te agradeço por cuidar de mim e por não me deixar nunca ficar
perdido. Eu vou seguir a sua direção, porque sei que o senhor tem o melhor para mim. Em nome
de Jesus. Amém!

ATIVIDADE DIA 1 HAPPY WEEK: BRINCADEIRAS!
Nesse dia vamos fazer um circuito de brincadeiras que estão relacionadas a seguir a direção.

Desafio do caminho:
Como fazer?
Utilize durex colorido ou fita crepe para fazer o caminho e
papel ou plástico colorido para delimitar o final do
percurso. Note na imagem que foram usadas imagens
geométricas também.

Como brincar?
Na brincadeira de percorrer o caminho, os menores
poderão ir caminhando, os maiores poderão ir de um pé só

ou pulando. Você pode colocar desafios para as crianças percorrerem o caminho sem cair ou
errar. Colocar uma bexiga no meio das pernas sem deixar cair por ser muito divertido.

https://www.youtube.com/watch?v=rB_TwdllpJ0
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Trilha dos pés
Como fazer?
Utilize papel craft para montar a trilha e papéis coloridos ou tinta para criar
as marcações de mãos e pés. O desafio será a criança conseguir passar
pelo caminho corretamente.
Você pode considerar um desafio extra para os mais velhos, tendo uma
rodada de só poder tocar na cor escolhida pelo professor. Isso elevará o
nível de dificuldade da brincadeira.

Outras brincadeiras sugeridas: Amarelinha, cabra cega, corrida de saco, corrida com bexigas

DIA 2: COMO ATRAVESSAR UM MAR?

⇒ Base Bíblica: Êxodo 14

Crianças, vocês estão preparadas para a aventura de hoje?
Vamos pegar os nossos mapas… para onde devemos ir???
Parece que existe um mar bem à nossa frente…. mas calma!!!
Antes vamos sentar aqui e entender o que aconteceu com os
nossos amigos que estavam procurando a terra prometida….

Havia um mar muito grande, mas muito grande mesmo no meio do caminho. Puxa, será que a
nuvem se enganou e levou eles para o caminho errado?
Ah, com certeza a nuvem não estava errada… Algo especial estava para acontecer…

Mas o povo de Deus percebeu que os soldados do Egito estavam correndo atrás deles. Queriam
prender eles, levar eles como escravos de novo! Impedir eles de chegar na terra prometida… Será
que tudo estava acabado?
Então, algo incrível aconteceu: o mar se abriu para o povo de Deus passar! E assim Deus livrou o
povo dele dos soldados malvados e fez o impossível acontecer. Era um poderoso LIVRAMENTO
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Hoje vamos passar pelo mar e receber livramentos, de todas as coisas ruins, doenças, maldade.
Deus vai nos livrar.
Depois que todos passarem pelo mar, vamos agradecer e descobrir qual é o enigma do mar, o
que temos a aprender com essa aventura.

Oração: Senhor, eu te agradeço por me livrar e me proteger. Nenhum mal pode me tocar,
porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, Amém.

Sugestões para preparar a dinâmica da travessia do mar:
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ATIVIDADE DIA 2 HAPPY WEEK: OFICINA DE ARTES
Vamos fazer uma oficina de atividade manual. A seguir alguns modelos

Você pode preparar uma atividade interativa, onde a criança puxa a tarja branca e o mar se
abre

Você pode fazer essa
atividade utilizando
tinta guache, lápis de
cor, giz ou papéis
coloridos.

Para que seja possível abrir o mar, você precisará colar
a tarja branca no verso de cada parte que representa
o mar. Observe que a parte colada fica na região
central do cartão, assim ao puxar, o mar poderá se
abrir
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DIA 3: ACABOU A COMIDA! E AGORA?

⇒ Base Bíblica: Êxodo 16:1-10

Ai ai ai… essa aventura está dando uma fome….
Puxa, será que o povo de Deus teve fome lá no meio do deserto enquanto estavam procurando a
terra prometida?
O que será que eles comeram no deserto?
Crianças, no deserto não têm comida… Eles olhavam para um lado, para o outro e nada era
comestível…
Então eles falaram: “Moisés, o que vamos comer? Estamos com muita, muita fome! Será que
vamos morrer de fome aqui no deserto?”
Moisés então, deu um recado de Deus para o povo. Ele disse que do céu viria o SUPRIMENTO. Eles
poderiam confiar que Deus enviaria comida para eles.
Então crianças, algo surpreendente aconteceu. Todas as manhãs começou a cair pão do céu.
Isso mesmo, pão fresquinho, bem gostoso, logo cedo para todos poderem comer….
Hum… que delicia!
Deus é um Deus de SUPRIMENTO. Isso significa que Ele cuida de nós, e nunca deixa faltar nada!
Então qual será o enigma de hoje, dessa aventura no deserto? Vejam no mapa… tem um
pãozinho bem quentinho por aí… e o enigma é SUPRIMENTO! Isso mesmo, Deus tem suprimento
para nós também!

Oração: “Senhor, eu te agradeço por cuidar de mim, e por sempre me dar o suprimento que eu
preciso. Eu confio em ti Senhor, sempre. Em nome de Jesus. Amém”

ATIVIDADE DIA 3 HAPPY WEEK: MASTERCHEF KIDS

E já que falamos tanto de pãozinho nessa viagem, hoje
vamos fazer uma OFICINA CULINÁRIA.
Preparem-se Master Chefs. Vamos preparar o lanchinho
mais criativo dos últimos tempos!!!!

Professor, escolha um lanchinho muito criativo. Veja as
sugestões a seguir. Você pode fazer essa atividade em um
culto on line também. Caso a atividade seja presencial, leve
os kits individualizados, para cada criança preparar o seu
lanche e ter contato apenas com o seu kit de ingredientes.
Máscaras, luvas e toucas são necessários para que a
atividade seja muito limpa e livre de contaminação.



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JANEIRO 2022

CAMPANHA: HAPPY WEEK

Sugestões de lanchinhos criativos
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DIA 4: NÃO CONTAVA COM ESSES GIGANTES!

⇒ Base Bíblica: Números 13

Nossa crianças, a aventura rumo a terra prometida continua… já vimos uma nuvem no céu
direcionando o caminho e uma coluna de fogo na noite fria do deserto, tivemos um mar no meio
do caminho que se abriu, e vimos comida cair do céu.
A terra prometida está se aproximando… O que será que vai acontecer?
Vamos todos, peguem os seus mapas… Vamos procurar alguma pista

(Leve as crianças até o pé de lata)

Vejam! Aqui temos uma pista… (coloque o pé de lata e continue a ministração encenando como
gigante)

Deus deu uma direção para o povo, a terra prometida estava logo ali pertinho.
Então Moisés mandou 12 homens espiar a terra e depois contar tudo o que tinha por lá.

Esses homens foram e ficaram 40 dias olhando, olhando e sabe o que descobriram? Que a terra
estava cheia de gigantes!!!
Eles até trouxeram uma fruta gigante para mostrar que a terra era muito boa e próspera, mas
ficaram com muito, muito medo.
O povo todo se desesperou, ficou com raiva de Deus. Falaram que Deus tinha levado eles até lá
para os gigantes matarem eles.

Mas teve 2 homens que espiaram a terra que tiveram uma visão diferente. Eles tinham um olhar
de FÉ. Eles conseguiram ver o que ninguém viu… Viram que Deus poderia dar aquele lugar incrível
para eles viverem e eles seriam muito abençoados.
Esses 2 homens se chamavam Josué e Calebe. Porque eles tiveram fé, eles puderam entrar na
terra prometida, e viver o melhor de Deus.
Os homens que não tiveram fé, não acreditaram no plano de Deus não entraram na terra
prometida…

Para chegar na terra prometida é preciso ter fé, acreditar, confiar em Deus.
Então qual será o enigma dessa aventura?
Quem falou FÉ acertou!!!!

Oração: Senhor, hoje eu quero te pedir, enche o meu coração de fé. Eu quero viver as suas
promessas, o seu melhor. Não deixa o medo entrar no meu coração Senhor. Em nome de Jesus,
Amém
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ATIVIDADE DIA 4 HAPPY WEEK: PÉ DE LATA

Hoje vamos brincar de pé de lata.
Você pode levar vários pés de lata prontos para as crianças
decorarem, brincarem e levarem para casa ou preparar
alguns brincar com as crianças. Você pode fazer a trilha dos
gigantes, onde as crianças devem seguir um caminho
estabelecido usando o pé de lata.
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DIA 5: JERICÓ FOI VENCIDA. NOVO TEMPO COMEÇANDO…

⇒ Base Bíblica: Juízes 6

Chegamos ao final da nossa Happy Week!
Hoje é dia de festa, de celebração.
Vamos celebrar muitas conquistas porque Deus tem vitórias para o seu povo.

o povo de Deus conseguiu entrar na terra prometida.
A primeira grande conquista foi em Jericó. Era uma cidade muito poderosa, mas difícil de entrar
porque tinha um muro muito forte. Tinha até casa em cima do muro….
Então Deus falou: louvem e toquem as trombetas, porque o muro vai cair e vocês vão entrar e
conquistar a cidade.

E assim aconteceu. Eles louvaram, adoraram a Deus, e as muralhas caíram.
E um novo tempo começou para o povo de Deus.

Qual será o enigma dessa aventura?
A vitória! Isso mesmo, o povo de Deus venceu!

Vamos todos pegar as trombetas e celebrar porque somos vencedores em Jesus

Oração: Senhor, eu te agradeço por ter me escolhido para ser vencedor em Jesus. Eu vou te
louvar, te adorar, e declarar que Jesus é o meu Senhor. Amém

ATIVIDADES DIA 5 HAPPY WEEK: FESTA DA CELEBRAÇÃO!
Vamos fazer uma festa de louvor neste dia. Faça trombetas para cada criança e prepare uma
celebração muito animada. Será o encerramento da happy week com muita animação!
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Dicas decoração encerramento Happy Week:
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ESTRATÉGIAS HAPPY WEEK

Colocamos aqui algumas recomendações importantes para a realização da Happy Week
● A Happy Week poderá ser realizada on line ou presencial
● Nas atividades presenciais, utilize todos os protocolos do SAFE KIDS, o que inclui uso de

máscara em 100% do tempo, álcool em gel disponível e distanciamento
● Divulgue as atividades nas redes sociais e na igreja, incentive as crianças a convidarem

amiguinhos de fora. Use esse evento para evangelismo
● Que tal dar uma Bíblia para quem vier pela primeira vez na igreja? Vamos ensinar a turma

que evangelizar é o que Deus espera de nós.

Deus abençoe cada um. Que seja uma semana de muita alegria em cada igreja!

LEMBRANCINHA HAPPY WEEK

No último dia da Happy Week as crianças serão presenteadas com um tesouro.
O maior tesouro que podemos ter é a palavra de Deus e saber que ele tem promessas para nós.
Por isso as crianças receberão uma caixinha com promessas e moedinhas de chocolate.
No anexo da Happy Week você professor encontrará versículos com promessas que Deus tem
para nós. Recorte esses versículos e inclua no baú do tesouro junto com os chocolates
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Dicas de como fazer o baú:


