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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: 
Objetivo - não faça ou deseje aos outros o que não gostaria para si; 
Material: papel e caneta; Procedimento: forma-se um círculo, todos sentados, cada um escreve 
uma tarefa que gostaria que seu companheiro da direita realizasse, sem deixá-lo ver. Após todos terem
escrito, o que um desejou para o outro ocorre com ele mesmo, quem irá realizar a tarefa é a própria 
pessoa que escreveu “não faça ou deseje aos outros o que não gostaria para si”. Respeito ao próximo.

LOUVOR: Boas vindas; Meu Livro Companheiro; Quem é este povo? 

FALANDO A VERDADE: 
(Recursos visuais: imprimir imagens da internet) Você já ouviu falar a palavra Unidade do
Povo de Deus? Unidade significa ser junto, tornar se um, ter o mesmo pensamento. Exemplo disso
podemos observar um saco de batatas é união, são várias batatas juntas, porém cada uma com a sua
característica, tamanho, cor, forma…, um purê de batatas é uma unidade, já não existe diferença entre
elas. Vamos conhecer um exemplo de unidade, muito interessante e linda, que a Bíblia nos conta em
Êxodo 17 a partir do versículo 8. Certa vez, o povo de Israel teve que enfrentar uma guerra contra os
amalequitas. O rei Amaleque veio contra o povo de Deus, com todo o seu exército. Moisés falou a Jo-
sué que preparasse um exército e fosse para o campo de batalha, porque ele, Moisés, estaria lá, com a
vara de Deus, que significa autoridade, em sua mão. E assim Josué fez. Moisés, então, subiu o monte
com Arão e Hur, e o povo entrou em guerra no vale de Refidin. Enquanto Moisés estava com sua mão
levantada, o povo de Israel prevalecia, mas quando Moisés baixava sua mão, pois se cansava em estar
com o braço levantado, o povo de Israel perdia. Você pode imaginar essa cena? Feche seus olhos e ten -
te imaginar. Então, Arão e Hur, vendo o que acontecia, tiveram uma brilhante ideia: procuraram uma
pedra e trouxeram para Moisés sentar, e cada um deles segurou um braço de Moisés, até o final da
luta, e Israel saiu vitorioso.

A VERDADE É PARA VOCÊ:
O que aprendemos aqui sobre Unidade nessa lição? Na hora da dificuldade, precisamos segurar as
mãos uns dos outros. Juntos, somos mais fortes. Juntos, vencemos as guerras!
Arão e Hur entenderam que aquela guerra só poderia ser vencida com unidade. Como podemos colo-
car isso em prática na nossa vida? De várias formas. Podemos viver a unidade em casa, com papai e
mamãe, ajudando nas tarefas de casa, mesmo que varrer a casa ou lavar a louça seja ruim, ou você não
goste de carregar o lixo para fora, ou lavar os banheiros. Quando você faz essas e outras tarefas, você
está ajudando sua mãe e, assim como Arão e Hur, segurando seus braços. Você pode viver a Unidade
na Escola, quando você ajuda aquele colega, que tem mais dificuldade em aprender, explicando a ma-
téria para ele na hora do recreio ou depois da aula. Na igreja, quando você se dispõe a ajudar o pastor
ou professor da Escola Dominical a levarem a Palavra de Deus, quando no grupo de amigos você se
preocupa e dá atenção a todos igualmente. E, até mesmo quando você se comporta nos cultos, pres-
tando atenção à Palavra, sem estar conversando ou andando dentro da Igreja. Até quando você junta o
lixo que jogaram no chão, a garrafa de água, o papel ou o copo que deixaram dentro da Igreja você
está vivendo a unidade, pois está cuidando de seus irmãos e da Casa do Senhor. Quando você não aju-
da, não se importa, esse comportamento mostra que você ainda não entendeu o que é Unidade. Ecle -
siastes 4 fala da importância de andarmos juntos: “Melhor é serem dois do que um, porque têm me-
lhor paga do seu trabalho... E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de
três dobras não se quebra tão depressa.” (Eclesiastes 4:9,12)
Vamos exercitar a UNIDADE?
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ATIVIDADES  
Pinte somente as cenas que demonstram unidade entre os amigos e complete a carinha de feliz
ou triste diante das atitudes demonstradas:


