
1. Como se chamam as três partes que constituem o ser 
humano?
à espírito, alma e corpo 

2. O corpo também necessita boa influência. Tome um copo 
de água.

3. Abra o versículo de Gênesis 2, 7. 
à E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e 
soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o homem 
foi feito alma vivente.

4. Cada membro do grupo menciona algo que é uma má 
influência para ele/ela. 

5. Um de vocês recebe uma palavra do juíz que deve ser 
explicada aos demais sem dizer a palavra ou fazer mímica. 
Os outros deverão adivinhar a expressão. 
à Palavra: Espírito

6. O nosso corpo necessita movimento. Jogue a bola 4 vezes 
ao redor do círculo.

7. Qual parte do ser humano foi essa? 
à alma

8. As pessoas tem um lugar especial na criação de Deus 
porque Ele quer compartilhar toda a sua 
________?________ conosco nos céus. 

à glória

9. Nosso corpo também necessita uma boa influência. Tome 
um copo de água.

10. Um de vocês receberá uma palavra do juiz que deve ser 
explicada sem dizer a palavra ou fazer mímica. Os demais 
devem conseguir adivinhar a palavra. 
à palavra: corpo

11. Abra o versículo: Efésios 1, 4-5
à Como também nos elegeu nele antes da fundação 
do mundo, para que fôssemos santos e irreprensíveis 
diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de 
adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o 
beneplácito da sua vontade. 

12. Surpreenda-se J.

13. Pessoas que tem a Jesus como seu melhor amigo e que 
mesmas viveram uma vida vitoriosa são com certeza uma 
boa influência. Todos podem mencionar exemplos assim?

14. Um de vocês recebe uma palavra do juiz e deve mimicar 
ela para os outros. Os demais devem conseguir adivinhar a 
palavra. 
à expressão: boa influência.

15. Qual parte do ser humano foi essa?
à espírito
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16. ________?________ Deixou toda a sua glória no céu e 

desceu para nos salvar.
à Jesus

17. Nosso corpo necessita um pouco de movimento. Façam 
50 polichinelos juntos.

18. Um de vocês recebe uma expressão do juiz e deve 
mimicar para os demais. Os demais devem conseguir 
adivinhar a expressão. 
à Expressão: Má influência

19. Abra o versículo: Efésios 1, 17
à Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito 
de sabedoria e de revelação.

19. Um de vocês recebe uma palavra do juiz que deve ser 
explicada aos demais sem dizer a palavra ou fazer 
mímica. Os demais deverão adivinhar a palavra. 
à palavra: alma

21. A alma também pode ser explicada como nossa 
________?________ .
à personalidade.

22. Cada integrante do grupo menciona algo que é uma boa 
influência para ele/ela. 

23. Nosso corpo necessita um pouco de movimento. 
Executem 20 flexões juntos. 

24. Daquilo que nos deixamos influenciar, nos enchemos, 
exatamente como um balão que se infla, fica cheio de ar. 
Infle um balão o mais rápido e grande possível. 

25. Qual parte do ser humano foi essa? 
à corpo

26. O espírito e a alma são eternos. O que significa isto? 
à Eterno significa para sempre, infinitamente, ... Nós 
como pessoas na verdade não conseguimos 
compreender o que realmente significa. 

27. Uma boa influência torna feliz. Dê um grito forte de 
alegria!

28. Também nosso corpo necessita boa influência. Tome um 
copo com água.

29. Com quais pessoas Deus não pode compartilhar a sua 
glória? 
à Deus não pode compartilhar a sua glória com 
pessoas que amam as suas paixões mais do que a 
Deus. 

30. Encontre um versículo na bíblia, que tem tido uma boa 
influência sobre vocês. 

31. O nosso corpo necessita movimento. Executem 20 
abdominais juntos. 

32. Todos contam algo que aprenderam hoje que virá a ser 
de ajuda para eles no dia-a-dia. 
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