
 

Tema: Jesus está online  

10 clicks para se conectar 

Versículo - Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4-8ª 

 

Sugestão: 

Essa semana será muito especial e divertida. Você deve divulgar e motivar as crianças a não faltarem e trazer seus amigos. 

Se na sua igreja tiver oportunidade de fazer durante o dia, aproveite e faça um evangelismo. Se não for possível faça cada dia da semana a 

noite no horário do culto. 

 

Ministração: 

A ministração será rápida, o tema chama a atenção das crianças a cada dia você vai revelar (2 passos) veja a imagem do telefone. 

Não poderá faltar a leitura da bíblia ( peça para as crianças levarem), oração e louvor.  

1. Faça um telefone bem grande como na imagem e cole os passos de cada dia.  
2. Decore a sala com imagem de APPs, emoticons... 

https://www.pensador.com/autor/tiago_4_8/


 

  

Vamos lá!  

JESUS ESTA ONLINE 



Data Tema Brincadeiras / Atividades 
 

2ª feira -  22/07  
1, Descubra a senha do Wifi ( FÉ) 

Primeiro temos que ter fé. 
( Hebreus 11.6) 

 
2, Mande um áudio 
( Oração – fale com Ele) 
A oração é forma que conversamos com 
Deus . ( Orai sem cessar 1 Ts. 5.17 
 

Corrida de bexiga - separe as crianças em duplas e veja quem consegue ganhar 
a corrida sem deixar a bexiga estourar ou cair. 

Bexiga na colher - substituir o ovo na colher por uma mini bexiga com água! (Se 
tiver um espaço externo) 

Boca do palhaço – a criança irá se divertir acertando a boca do palhaço 

 

   

3ª feira -  23/07 3, Imediatamente Ele irá visualizar. 
( Aguarde a resposta mantendo se 
conectado). Ministe que Deus sempre 
nos ouve, mas tem o tempo Dele nos 
responder. ( Jeremias 33.3) 

 
4, Veja as postagem que Ele já deixou 
 (leia a bíblia).  
 

Boliche -  criança adora derrubar as coisas, deixem aproveitem. 
 
Joga da s argolas –  as crianças devem acertar as argolas nas garrafas. 
 
 
Pescaria  - voce pode fazer peixinhos de EVA, providenciar as varinhas e boa 
pescaria. 

   

4ª feira -  24/07 5, Compartilhe o que mais chamou sua 
atenção. ( Mc 16,15) 
 
6, Atenção Jesus respondendo o seu 
áudio – voce precisa estar atento para 
ouvir a voz de Jesus. ( Jeremias 33.3) 
 
 

Corrida de sacos é uma corrida feita dentro dos sacos, o que torna a 
brincadeira mais difícil, pois também exige força. Porém, é muito divertida, as 
crianças se divertem. 
 
. Dança da Cadeira: As pessoas precisam dançar ao redor das cadeiras e, 
quando a música parar, elas tem que sentar.  

Pingue - pongue com bexiga -  raquetes e no lugar da bola será bexiga. 



5ª feira – 25/07 7, Continue conectado para ouvir as 
respostas – ( tendo fé, e sempre falando 
com Ele). ( Jeremias 29,13) 
 
8, Se liga – Jesus fez uma nova postagem 
( leia a bíblia).  
 

Cabo de guerra – com uma corda divida a turma em duas equipes e vamos 
brincar. 
 
Pula corda – com a corda as crianças podem brincar de pular, de passar por 
baixo, por cima. Use a criatividade e boa diversão. 
 

 Jogo de Acertar com Pontos – conforme a imagem, 
quanto mais longe, mais ponto acerta. Pode fazer com 
garrafas pet, potinhos, pratinhos...  Jogo de Acertar com 
Pontos.  

   

6ª feira – 26/07 9, Acesse seu App de musicas, ( pare 
para louvar e agradecer a Deus).  Salmos 
8.2) 
 
10, Salve a senha e deixe que conecte 
automaticamente. 
 

Dança da laranja, é feita com pares. Cada par receber uma laranja ou bolinha, 
que é colocada na testa dos dois. Quando começar a música, os pares devem 
colocar as mãos para trás e dançar segurando a laranja na testa, sem deixar a 
laranja cair. 
 
Brincadeiras com bamboles – gincana com bamboles. 

Bolinhas de sabão – deixe um tempo para se divertirem com as bolinhas de 
sabao. 

   

Domingo 
28/07 

Lembre todos os passos para se 
conectar. 

Vamos relembrar todos os  passos que aprendemos durante a semana.  
Repita as brincadeiras que eles mais gostaram. 
Hoje temos unção volta às aulas. 
E festaaaa!!!  Podemos uma fazer um arrail no kids. 



 

 


