
Caça ao Tesouro
1ª pista. Entregue às crianças 
ou jogue “quente ou frio” para 

que encontrem.

Leia Mateus 6: 21

Leia Lucas 18: 27

Leia João 14: 23Vem e Segue-Me - Primária: Escolha 
alguns exemplos simples e tocantes do 

Novo Testamento, escreva cada um 
deles em um pedaço de papel e esconda 

os papéis. Crie pistas que levarão as 
crianças a um “tesouro escondido” 

dentro da sala de aula, ou do edifício da 
Igreja, para encontrarem essas 

escrituras. Depois que encontrarem as 
escrituras, conversem sobre o 

significado de cada uma e sobre o 
motivo de elas serem como um tesouro.

O que você mais valoriza?
Pense por um minuto, e 

não demore, busque pelo 
Salvador no lugar por

onde você entrou.

Prenda uma figura do 
Salvador na porta e 

coloque a pista junto. 

O que fazemos quando 
amamos o Salvador? Leia a 

escritura e veja o que 
temos que fazer. Procure 
no lugar que possui Sua 

palavra.

Coloque nas escrituras. Você 
pode esconder a escritura e 

jogar “quente ou frio” para que 
encontrem.

Pode parecer difícil ler as 
escrituras todos os 

dias...mas o que a escritura 
diz? Olhe em um lugar que  

é difícil chegar.
Peça dicas.
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Leia João 16: 33

Vem e Segue-Me - Primária: Escolha 
alguns exemplos simples e tocantes do 

Novo Testamento, escreva cada um 
deles em um pedaço de papel e esconda 

os papéis. Crie pistas que levarão as 
crianças a um “tesouro escondido” 

dentro da sala de aula, ou do edifício da 
Igreja, para encontrarem essas 

escrituras. Depois que encontrarem as 
escrituras, conversem sobre o 

significado de cada uma e sobre o 
motivo de elas serem como um tesouro.

Embaixo de um 
lugar difícil de 

alcançar.

Leia Tiago 1: 17

Leia Mateus 23: 2

Pode ser difícil tomar decisões, 
mas em quem podemos confiar 
quando estamos confusos ou 
com dúvida? A próxima pista 

está com alguém que você 
confia. 

Entregue a uma líder da 
Primária ou ao bispo (peça 
que ele acompanhe a aula).

O que a
escritura ensina?
Aí está sua pista.

Coloque perto da luz.

Sua caça ao tesouro 
está quase completa, 
leia a escritura para 
encontrar o prêmio.

Mateus 23: 2 diz: “Dizendo: Na 
acadeira de Moisés estão 
assentados os escribas e 

fariseus.” Você pode esconder o 
prêmio em um saco/sacola ou 

bolsa embaixo da cadeira.




