
Ponto Principal:

PRIMEIRO DIA:
Focus no Que 
Você Pode Ver

Binóculos

“Os binóculos nos 
ajudam a ver. Somos 
lembrados de Deus 
quando vemos os 

animais, as plantas, os 
oceanos e as pessoas 

que Ele criou!

FOCUS no que você pode ver. 
Pergunte, o que você pode ver agora o que Deus criou? Quando nos 
concentramos em Deus, podemos ter experiências Nele de novas 
maneiras. E quando focamos nas coisas, vemos o que Ele criou - o 
mundo e tudo nele - podemos aprender coisas surpreendentes sobre 
Ele. Quando vemos o que Deus criou, isso pode nos ajudar a confiar 
mais em Deus, porque vemos quão poderoso e criativo, pensativo e 
gentil, Ele é. Quando vemos as coisas que Ele fez, elas nos apontam 
para Ele. É importante focar (FOCUS) no que você pode ver. "

O QUE OBTER:
• 2 rolos de papel higiênico ou 1 rolo de
papel toalha cortado ao meio por criança
• Grampeador, fita ou cola
• Fio de 3 pés por criança
• Furador
• Marcadores, adesivos, papel de construção ou tinta para decorar ... o que
você tiver em casa

O QUE FAZER: 
Se você deseja cobrir seus binóculos 
em papel de construção, faça isso antes 
de conectar os rolos. Entregue a cada 
criança 2 rolos. Peça-lhes para decorar 
os rolos com quaisquer materiais que 
você tiver em casa. Quando terminar, 
conecte os dois rolos com um grampeador, 
fita ou cola. (a cola precisará de um dia para secar) Faça furos nos lados 
de cada rolo. Puxe um lado da corda através de cada orifício e dê um nó 
para prender.

Atividade: 

Romanos 1:20 “Desde o princípio da criação, as qualidades 
invisíveis de Deus, tanto o Seu poder eterno como a Sua 
natureza divina, são claramente percebidas pelas coisas 
ue Ele fez. Portanto os homens não têm qualquer desculpa.”

Diga Isso:


