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1 - INTRODUÇÃO 

Conta-se a história de um pastor “ultra-espiritual”. Ele nunca se preocupava em preparar 
pregações ou estudos bíblicos. “Quando eu estiver no púlpito, o Senhor vai-me dar a mensagem.” 
Dizia. Então, um dia, já na plataforma, estava a orar “Senhor, dá-me a palavra que Tu queres que 
eu transmita à igreja!” . Nesse momento, o pregador escutou no seu coração “Diz ao Meu povo que 
tu não te preparaste para pregar!”  

Dá vontade de rir... mas imaginemos que, cada vez que algum de nós tivesse falta de 
preparação e planificação no seu ministério (seja ele qual for), Deus Se manifestava para mostrar a 
nossa negligência? Pior: que resultados eternos estamos a pôr em risco ao não assumir a 
responsabilidade de sermos bons mordomos dos talentos e vidas que Deus nos tem dado?  

O tema que me foi dado para abordar parece, especialmente numa cultura como a 
portuguesa tão apologista de fazer sem planear, aborrecido, monótono e até um travão à 
criatividade! Mas, será que é assim?! 

Comecemos por pensar nisto: o que é a Escola Dominical? Várias podiam ser as respostas a 
esta questão. Um sítio em que se Ensina a Palavra de Deus de acordo com as faixas etárias. Um 
departamento de ensino da Igreja. Um local para alcançar crianças. 

Bom, todas estas respostas podem estar certas... mas, na essência, diria que a Escola 
Dominical é um meio, uma estrutura que permite atingir determinados objectivos. 

Ou seja, a Escola Dominical não é um fim em si mesmo. Se o for, mesmo que 
inconscientemente, todos os nossos esforços serão para manter a Escola Dominical – com todas as 
suas componentes tradicionais, como se fossem “sagradas” – e não para atingir pessoas com o 
ensino, o amor e a graça de Deus. 

Este pode ser um grave erro: sacralizar a estrutura, o método, e não o alvo.  

Um outro erro que podemos cometer é cair num dos extremos: extra-organizada Vs hiper-
desorganizada. Por um lado, achamos que os planos, as avaliações, os currículos, as salas com os 
melhores equipamentos serão o segredo do sucesso numérico e qualitativo. Por outro lado, 
deixamos tudo ao “sabor do vento”, conforme “sentimos”, esperando inspiração no momento – sem 
quaisquer planos (como o pastor da primeira história).  

Ao mesmo tempo, é oportuno pensarmos que, na realidade nacional, as Escolas Dominicais 
estão integradas nas Igrejas e que, como tal, são parte delas. Há uma cooperação e uma ligação 
clara que muitas vezes não é aproveitada da melhor maneira.  

Além destes factores, temos que observar os dias que estamos a viver e as transformações 
culturais e sociais que são uma realidade. Entender a pós-modernidade e toda a sua actuação no 
modo de pensar e viver da sociedade ajuda-nos a entender que mudanças efectuar na própria 
estrutura da Escola Dominical. 
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2 - A ESCOLA DOMINICAL E A IGREJA 

 Antes de pensarmos na Escola Dominical propriamente dita, e em todos os ministério 
infantis, é importante abordarmos um aspecto mais global. 
 Sendo os ministérios juvenis parte da igreja, os seus projectos, alvos e equipas devem estar 
coordenadas com o todo. 

Em termos práticos, o que significa isto?  

HARMONIA – deve existir uma harmonia entre a liderança da igreja e a equipa que está 
responsável por qualquer ministério na igreja, incluindo a Escola Dominical, o Evangelismo de 
Crianças, etc. Isto não significa que sempre todos tenham a mesma opinião em todos os assuntos. 
Mas, se existem alvos, objectivos, todos devem contribuir para o bom ambiente e realização dos 
planos. É bom haver troca de opiniões, debate, mas é preciso todos andarem no mesmo rumo 
quando tomadas as devidas conclusões e decisões. 

 UMA EQUIPA TRANSVERSAL – se a igreja tem uma equipa que trata do som, da 
projecção, deve estar a funcionar em todos os eventos e reuniões da igreja – incluindo numa saída 
para evangelizar crianças ou na Escola Dominical regular. O mesmo se passa em relação à portaria, 
limpezas, imagem, internet, etc. A interacção entre as várias equipas da igreja e a equipa de cada 
ministério infantil permite que cada um esteja no seu lugar, concentrado na tarefa que Deus lhe tem 
entregue. Os responsáveis da Escola Dominical organizam e gerem as usas equipas de professores, 
dando todas as informações necessárias aos vários departamentos da igreja. 

No tocante à musica, ao louvor, deve ter-se em conta da especificidade do trabalho com 
mais novos. É preciso haver sensibilidade, mas se o departamento de música estiver bem 
organizado, procurando as pessoas certas, o tempo musical na Escola Dominical pode ser 
largamente beneficiado. 

RESPEITO – quando trabalhamos em equipa e entre equipas, é importantíssimo o respeito 
mútuo. Qualquer que seja o papel do outro, devemos respeitá-lo. Quanto à liderança da igreja, 
tenhamos em mente que nem sempre todas as decisões vão ser do nosso agrado. No entanto, 
devemos respeitar aquilo que é decidido. 

COMUNICAÇÃO – clareza, simplicidade e objectividade são características importantes 
de uma boa comunicação. É deveras importante haver uma comunicação com estas características 
entre a liderança da igreja e os vários responsáveis; entre e dentro das equipas. Quando a 
mensagem é ambígua, as consequências podem ser graves: algo que não é feito, pessoas que não são 
devidamente informadas de uma reunião, etc. Sms, telemóvel, reuniões, e-mails e tantas outras 
coisas servem para comunicar eficazmente. Tenhamos sempre em mente que ninguém adivinha o 
que vai na nossa cabeça... temos que passar a mensagem com clareza, simplicidade e objectividade. 

RENOVAÇÃO –  as crianças crescem e tornam-se adolescentes, depois jovens e finalmente 
adultos. A Escola Dominical é uma oportunidade de descobrir talentos para as mais variadas áreas. 
Ao realizarem pequenas tarefas, ou tarefas com pouca visibilidade, naturalmente iremos ver os 
talentos naturais e mesmo os ministérios sobressair. Com o tempo, aos poucos, é importante ir 
integrando em equipas como aprendizes... Deixar que o carácter e as capacidades sejam 
desenvolvidas em simultâneo. A igreja só tem a ganhar se envolver os seus jovens cedo no serviço do 
Mestre. 

RELEVO –  uma igreja que investe no ensino, é sabia. Mas uma igreja que o faz  pensando 
nas novas gerações, ainda é mais sábia. A liderança que investe no futuro, sem por de parte o 
passado está a semear segurança e continuidade. Esse é sempre o plano de Deus! 
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3 - PLANIFICAR: PORQUÊ? 

Quanto mais tempo gastamos a planear, menos tempo perdemos a fazer… e somos mais 
eficazes! Devemos preparar antecipadamente o plano anual de lições, orando e buscando a Deus 
mas também estando atentos às necessidades de cada faixa etária, de cada aluno e da comunidade 
local.  

Lembremos que a Escola Dominical não é um culto. É um espaço em que o ensino deve ser 
feito de forma sistemática. Os currículos, por exemplo, são excelentes auxiliares, pois permitem ter 
uma linha de orientação para que o ensino seja estruturado e haja uma base de trabalho contínuo. 
Cada professor deve compreender que as temáticas encadeadas que vai ministrar aos seus alunos 
devem ter por objectivo atingir as necessidades deles e não apenas os seus gostos pessoais ou da 
classe, mesmo que estas devam ser tidas em conta. 

O plano de trabalho não é uma barreira à criatividade nem uma estrutura inalterável mas 
constitui uma ferramenta de trabalho para guiar o decorrer das actividades anuais e ser adaptado 
quando necessário.  

Lembremo-nos ainda que professor prevenido vale por dois. A planificação permite-nos 
pensar e preparar a lição antecipadamente. Da mesma forma, a sala e os materiais necessários 
devem estar prontos com a devida antecipação. Podem acontecer acidentes pontuais, mas não 
constantemente. Se a Escola Dominical transmite desorganização constante e descuido frequente 
não pode exigir aos seus alunos fidelidade nos trabalhos de casa, no serviço cristão, entre outros.  

Precisamos ter o equilíbrio de usar planos, para atingir determinados objectivos, pondo em 
prática os talentos que Deus nos tem dado para fazer o Seu reino crescer e se fortalecer. Sem ter em 
vista as pessoas, a Escola dominical não tem sentido. 

Para organizar a Escola Dominical, precisamos pensar em 3 importantes áreas. “Deus 
escolhe as pessoas e destina-lhe tarefas específicas, a fim de que o Seu propósito seja realizado”.1 

 

4 - PESSOAS 

Antes de mais, as pessoas. A igreja tem líderes, mas precisa de equipas para alcançar 
pessoas. As pessoas são a “matéria prima”. Não faz sentido ser de outra maneira.  

“A liderança é algo necessário quando se quer cumprir um propósito qualquer (...) Existe (...) 
liderança cristã  porque Deus tem um propósito em vista. (...) Ele quer expressar o Seu amor e 
misericórdia a todas as pessoas à face da Terra, e Ele quer ser amado e adorado por elas (...) Quando 
falamos do plano de Deus, queremos dizer com isso que Deus tem uma maneira certa e específica de 
cumprir o Seu propósito, e Ele providenciará para que tal se cumpra. Um aspecto importante do 
plano de Deus é que a Sua obra seja realizada por pessoas guiadas e capacitadas pelo Espírito Santo. 
Deus escolhe as pessoas e destina-lhe tarefas específicas, a fim de que o Seu propósito seja 
realizado”.2 

Deus dá, à Sua igreja, pessoas específicas para realizarem determinadas tarefas. Podemos ler 
acerca de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo falou acerca desse facto quando 
escreveu à igreja em Éfeso (Efésios 4:11-16) e em Roma (Romanos 12:6-8). A capacidade de 
administrar, gerir pessoas e/ou bens, a área da beneficência entre outros são capacidades que a 
Igreja tem, mas é o Senhor que dá. Então, é preciso procurar essas pessoas para terem 

                                                

1 DAVIS Billie, Pessoas, Tarefas e Objectivos, Fanhões: 2005, MEIBAD, obra não publicada, p. 9 
2 idem 
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determinadas tarefas e responsabilidades na Escola Dominical – com oração, sensibilidade e dando 
tempo ao tempo. 

A equipa de Escola Dominical precisa ter características específicas. Cada componente dessa 
equipa deve ter características importantes. Lembremos a lista de qualidades que Paulo deixou 
registada em relação àqueles que ocupavam cargos de liderança (diáconos e presbíteros). Que 
diremos nós de professores que estão a liderar crianças, adolescentes, adultos? O exemplo, o 
carácter, todas as qualidades espirituais, morais e psicológicas são uma influência que deve ser 
vigiada por cada um, na sua relação com Deus.  

Pensemos em Jetro, o sogro de Moisés. Ao observar como o seu genro lidava com o povo, 
Jetro identificou algumas situações, as quais Moisés levou em conta ao estruturar a sua equipa de 
lideres (Êxodo 18:13-26). Antes de mais, ele identificou que Moisés não podia levar aquela carga 
sozinho. Depois, apresenta quatro formas de lidar com as pessoas: 

1. NORMAS – o povo deveria ser ensinado acerca de regras ou práticas novas; 

2. PROCEDIMENTOS – as pessoas deveriam saber como realizar cada tarefa; 

3. EXPECTATIVAS PESSOAIS – deve ter deveres específicos para cada um realizar; 

4. DELEGAR/ORGANIZAR – devem nomear-se líderes intermédios, organizando o 
trabalho juntamente com eles e delegando-lhes determinadas responsabilidades. 

Estes 4 pontos determinam um importante resultado. Antes de mais, Moisés ficou mais livre 
de tensões e pode ocupar-se com questões gerais e estratégicas. Em segundo lugar, o povo via as 
suas questões resolvidas com mais prontidão. Tudo isto, serviu para ajudar Moisés a atingir os seu 
maior objectivo: levar o povo até à Terra Prometida. 

De notar que, entre as várias pessoas que estão a trabalhar na equipa, há características de  
extrema importância – a começar pelos líderes de mini-equipas. Como tal, os super-intendentes 
ou responsáveis, quer de âmbito geral ou em pequenos grupos, devem ter: 

• EMPATIA – ter capacidade para ver as coisas no ponto de vista das outras pessoas. 
Lembremos aquilo que Jesus disse “E como vós quereis que os homens vos façam, da 
mesma maneira lhes fazei vós, também.” (Lucas 6:31); 

• TRABALHAR PARA ALCANÇAR ALVOS – saber criar objectivos, dentro do plano de 
Deus, e esforçar-se para concretizá-los (Efésios 3:1, 10-11; Filipenses 3:14); 

• COMPETÊNCIA  - cumpre bem as suas tarefas. Tem a capacidade necessária para realizar os 
seus objectivos e ajudar a sua equipa a atingi-los. Ele não trabalha para si, mas apoia as pessoas, 
ajudando-as a tomar as melhores decisões (Êxodo 35-36; Provérbios 22:29; Tiago 2:14-16);   

• ESTABILIDADE EMOCIONAL – é equilibrado. Não se zanga, nem se deixa levar pelas 
situações de pressão facilmente. Mantém a calma e a confiança. Reage com ânimo e coragem 
perante a falha de planos ou o surgimento de dificuldades (Salmo 27:14; Efésios 4:31; 1 Pedro 
4:7); 

• PARTICIPAR NA EQUIPA – Faz parte de um grupo e tem uma forte direcção para 
trabalhar, lutar e manter essa equipa unida. Gosta de trabalhar com outras pessoas. Não é um 
“solitário”. OU seja, é um membro que se relaciona com os outros membros do corpo, 
parafraseando a figura Paulo apresenta em 1 Coríntios 12 ou Efésios 4. Cada membro da 
equipa encontra sentido estando incluído no corpo, para o qual ele contribui também (Efésios 
4:16). Moisés por exemplo, procurou entre o povo as pessoas capazes para ajudar na construção 
e decoração do Tabernáculo, de acordo com plano de Deus. 
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Alcançar 

Discipular 

Servir 

• COMPARTILHA LIDERANÇA – Tem a capacidade de assumir o papel de líder 
intermediário, seguindo outros líderes com respeito e lealdade. Simultaneamente, tem outras 
pessoas que o auxiliam na gestão de determinados projectos ou tarefas. Para que estas relações 
sejam equilibradas, precisamos manter o respeito mútuo. “Sujeitando-vos uns aos outros 
no temor de Deus.” (Efésios 5:22); 

• COERENTE E DIGNO DE CONFIANÇA – As pessoas podem confiar no super-intendente 
ou responsável. Há uma comunicação clara e honesta com a sua equipa. Pondera quaisquer 
novos projectos apresentados, não mostrando entusiasmo que, sem estudo nem planificação, 
acaba por morrer e deixar as pessoas da equipa frustradas. A estabilidade na equipa é essencial 
para o bom funcionamento da Escola Dominical. Há problemas suficientes exteriores (Lucas 
9:62; Gálatas 5:1; Efésios 4:14).  

Falamos de líderes, mas todas estas características devem estar presentes na equipa – desde o 
voluntário adolescente até ao adulto que conta o número de crianças presentes na Escola 
Dominical, há 40 anos! 

 

 ESTRUTURA 

  Como organizar a nossa equipa? Tudo depende das nossas necessidades e dos talentos que 
temos disponíveis.  Mais à frente falaremos deste aspecto quando entrarmos na execução do 
planeamento dos objectivos 
   

 

5 - OBJECTIVOS CLAROS  

Existem 3 grandes objectivos na Escola Dominical. Estes são actuais, mesmo no Século 
XXI. Estes são para uma estrutura de Escola Dominical que abranja todas as idades. São objectivos 
bíblicos e divinos que nos devem orientar. 

 EVANGELIZAR (ALCANÇAR) 

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” (Mc 
16:15). A Escola Dominical é um lugar onde crianças, jovens e adultos têm uma apresentação do 
Evangelho de acordo com a sua faixa etária. Devemos proporcionar oportunidades para os alunos 
conhecerem e aceitarem Jesus como Salvador.  
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Existem diversas teorias acerca da idade na qual uma criança perde a sua inocência. Isso 
não nos deve impedir de falar da necessidade da salvação, muito pelo contrário. Quando as crianças 
passam a ter consciência do bem e do mal, também terão conhecimento da solução para o seu 
pecado. Professores e alunos são evangelistas a tempo inteiro onde estão e para onde vão. Falar de 
Jesus aos outros é um mandamento a ser transmitido não apenas por palavras mas pelo exemplo.  

 

DISCÍPULAR E FORMAR 

“Portanto, ide, ensinai todas as nações (...) ensinando-as a guardar  todas as 
coisas que eu vos tenho mandado;(...).” (Mt 28:19 e 20). Ao ensinar as doutrinas bíblicas, 
estamos a contribuir para o crescimento espiritual dos alunos e do seu carácter cristão. É também 
de suma importância responder aos assuntos e questões actuais que o cristão enfrenta. A Escola 
Dominical coopera com a família no crescimento espiritual dos seus alunos.  

No entanto, há que estar consciente da crescente responsabilidade da Escola Dominical na 
actualidade. O estilo de vida presente mesmo de famílias cristãs, por um lado, e a inexistência de 
apoio familiar de diversas vertentes leva muitos alunos a terem como único meio de influência cristã 
saudável o professor de Escola Dominical. Não devemos desresponsabilizar os pais, mas alertar para 
o perigo e consequências da negligência activa ou passiva na educação moral e espiritual dos seus 
filhos. 

 

TREINAR PARA SERVIR 

“E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, 
que sejam idóneos para também ensinarem os outros.” (2 Tm 2:2). Devemos levar cada 
aluno a ser um servo preparado para a Obra de Deus. Neste aspecto, precisamos desde cedo 
envolver as crianças e adolescentes no serviço cristão, proporcionando oportunidades de 
desenvolvimento de novos talentos. 

Pequenas tarefas de servos de palmo e meio são sementes a ser regadas, que crescem e 
podem transforma-se em serviço grande destaque ou trabalho de enorme influencia, nos bastidores. 
Sejamos e treinemos servos e servas de Deus que influenciam outros para a comunhão e o serviço 
cristão. 

 Em certos casos estes 3 grandes objectivos serão reforçados por um tema anual da igreja ou 
da Escola Dominical. Podemos variar na forma, mas a necessidade de ter alvos no que fazemos é 
essencial. 
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6 - ETAPAS NA PLANIFICAÇÃO 

Precisamos orar, obviamente, pedindo a direcção para tudo o que fazemos. Mas, chega o 
momento em que é preciso “descer do monte” e passar à acção. Como fazê-lo? Eis algumas dicas. 

Antes de mais, é necessário compreendermos o tempo certo para as coisas. Fazer um 
plano ANTES de cada ano é essencial. Nos vários projectos infantis e juvenis que tenho integrado, 
considero que sendo algo relativo à igreja local, o ideal é começar a pensar no plano anual de 
actividades de ministérios infantis/juvenis 5 a 6 meses antes, para que esteja pronto 2 a 3 meses 
antes de começar.  

Se existem vários ministérios infantis/juvenis, deve haver uma predefinição de momentos 
chave/eventos que vão determinar a estruturação do plano de Escola Dominical de cada 
congregação; Evangelismo de Crianças; etc. 

Só depois os professores podem articular com os seus programas. 

Há quem organize por ano lectivo ou por ano de calendário. Por trimestre ou semestre. O 
importante é que a igreja, a Escola Dominical e as classes tenham o seu plano bem estruturado, 
tendo em vista atingir os objectivos propostos. 

Vejamos que etapas, no momento da preparação do plano, devemos seguir: 

 

  

 

 

 

 

6.1 DE ONDE VIMOS?  

Em relação à história, é importante percebermos o que foi feito nos últimos 2/3 anos, as 
fases porque passámos, etc. Que eventos correram bem? Que coisas podiam ter sido melhoradas. 

Ter um arquivo com as avaliações dos projectos e planos dos anos anteriores ajuda-nos 
imenso nesta tarefa. 

 

6.2 ONDE ESTAMOS?  

Aqui vamos ser um pouco mais  detalhados. Olhar para os últimos 6 a 12 meses.  

Reciclar ideias do passado ajuda-nos a manter consistência e a aproveitar melhor outras 
ideias para colmatar os projectos, formas e conteúdos que não foram tão perfeitos. 

Ao pensarmos onde estamos, avaliamos a realidade e definimos a situação actual das 
pessoas, estruturas e actividades. (ver ficha de avaliação) 

 

 
OBJECTIVOS 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ONDE ESTAMOS? AVALIAR + DEFINIR A REALIDADE 

  Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 

Exemplo: 

Evangelis
mo 

- Campanhas do 
passado tiveram 
excelente aceitação 
(4000 convertidos!!!) 

-  População receptiva 

 

 

- Não há campanhas desde 
2006 

- Ligação à área social = 
abusos 

- acompanhamento pós-
campanha deficiente 

 

Rever tipo de 
campanha 

 

Frustração 

Desmotivação A
L
C
A
N
Ç
A
R Acção 

Social 

 

 

   

Integrar> 
Igreja 

 

 

 

 

 

   

Ensino 

 

 

 

   

Oração 

 

 

 

   

Louvor 

 

 

 

   

Aconselha-
mento 

 

 

   

Visitação 
 

 

   

Pais 
 

 

   

D
I
S
C
I
P
U
L
A
R 

Comunhão 
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SERVIR Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 

Liderança 

 

 

Professores  

 

 

Ev. Crianças 

 

 

 

 

 

 

Louvor 

 

 

 

Projecção  

 

 

 

Secretariado 

 

 

Porteiro/ 

Tesoureiros 
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6.3 O QUE VEMOS?  

Como vemos o futuro? Quais as ideias que nos apaixonam? O que Deus tem posto no nosso 
coração quanto a este trabalho? A nossa oração e intimidade com Deus “no monte” vai-nos ajudar 
a saber o caminho a seguir “no vale”. 

A articulação dos planos gerais de igreja com do departamento juvenil, vão gerar uma visão 
acerca do futuro do trabalho. Não querer fazer tudo e uma só vez, mas ir construindo e avaliando... 

O que sentimos que Deus quer fazer nos próximos anos? 

o 1 ano – curto prazo – plano detalhado; 

o 3 anos – meio prazo – ideias em oração/estudo; 

o 5 anos – longo prazo – agora lançamos os alicerces. 

 

 

6. 4 COMO LÁ CHEGAR?  

É preciso agora definir uma estratégia, um plano de acção concreto. Juntamos os objectivos 
gerais da Escola Dominical, com os da igreja, tendo em vista o que já usámos no passado como 
estratégias. 

Depois de definir os grandes objectivos, chega a hora de trabalhar cada um concretamente. 
Para tal temos um planeamento de objectivos.  

Apresentaremos vários exemplo de como planificar acções na ED. 

  

GRANDES OBJECTIVOS 2009 (exemplo) 

• Alcançar – mais 25 crianças na Escola Dominical em Fornos; famílias não crentes das 
crianças de S. Martinho; novos campos de missão infantil; Famílias monoparentais de 
Mantuga; 

• Discipular/integrar – baptismo adolescentes; famílias crentes mais envolvidas com ED; 
envolvimento espiritual das crianças quando saem do culto infantil; 

• Servir –desenvolver o espírito missionário (todas as idades); envolver adolescentes em 
trabalhos físicos/práticos; equipa de projecção na ED; equipa de transportes e limpeza do 
Evangelismo exterior.
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PLANEAMENTO DE OBJECTIVOS 

OBJECTIVO Criar mais impacto na comunidade, através dos ministérios infantis/juvenis 

Porquê? Relacionamento positivo com população e entidades 

Propósito Alcançar 

PLANEAMENTO/TAREFAS 

Programa/Plano Famílias Felizes 

Duração 1 semana: 1º-3º dia – Crianças felizes; 4º dia – teens /jovens felizes; 5º-pais 
felizes; 6º dia – famílias felizes. 

Orçamento 30000000000000 €  

Material 

Equipamento 

Som; Instrumentos; Cartazes e folhetos; Cartas RPs, mails; Data-show, 
computador; Papel de cenário, tintas e pincéis; lanche;  

Instalações Pavilhão Atlântico (6º dia) ; Ringue (1º e 2º dia); Pavilhão Associação (3º e 4º dia); 
Feira (divulgação dia Zero); Junta de freguesia (5º dia) 

Formação 

Equipa de apoio (som; cenários; recepção; porteiros; seguranças exterior) 

Equipa de acompanhamento (“conselheiros”; monitores) 

Convidados – oradores/artistas/médicos/ etc 

Tarefas/Equipa Quem faz o quê 

Nº Pessoas Apoio – 10; Acompanhamento – 20; convidados – 10; coordenadores - 3 

PRAZOS 

Enunciado 20 Janeiro – chuva de ideias – esboço geral 

Reunião1 10 Fevereiro – Confirmações oficiais > plano detalhado de trabalho 

Reunião2 10 Março – Ponto de situação 

Realização 18 – 24 Março 

AVALIAÇÃO 

Quando? Novembro 

Como? 

Nº de pessoas que frequentam regularmente a igreja após o evento 

Apoio da junta no evento e /ou noutros eventos 

Pavilhão atlântico de borla para nós ficarmos felizes 
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7 – PARA ALÉM DA PLANIFICAÇÃO 

Vários são os instrumentos que nos podem ajudar a executar um bom trabalho de escola 
dominical – quer em termo de estratégias/gestão, quer em termos de ensino, metodologias, etc. 
Aqui fica uma lista de alguns desses instrumentos: 

• Procedimentos (exemplo: como funciona semanalmente a articulação entre 
dirigentes/músicos/projecção de coros) ; 

• Contactos actualizados dos responsáveis por cada sector e, em cada sector, das 
respectivas equipas; 

• Plano de cada lição; 
• Mapa de assiduidade dos alunos; 
• Ficha individual do aluno (ficheiro de alunos com o seu histórico); 
• Arquivo de recursos (em dossier e em computador), ordenado por faixa etária e tema 

– tanto do nosso material como do material que outras pessoas nos facultam; 
• Investir numa boa biblioteca; 
• Estar inscrito em sites de Escola Dominical/ministérios infantis e juvenis. 

Relembro aqui que a nossa atitude, responsabilidade, dedicação, zelo e pontualidade são 
factores preponderantes para que sejamos servos dignos desta tarefa tremenda que o Senhor nos dá 
– levar outros a Cristo, cuidar deles, formá-los e vê-los amadurecer servindo o Senhor.  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 
“A Escola Dominical” António Gilberto, CPAD; 

“Bíblia de Recursos para Ministérios com Crianças”, Hagnos/APEC; 

“Descubra onde você está?” Greg L. Hawkins & Cally Parkinson, Vida; 

“Ensinando para transformar vidas” Howard Hendricks, Betânia; 

“Pais Brilhantes, Professores Fascinantes” Augusto Cury, Sextante;  

“Pessoas, Tarefas e Objectivos” Billie Davis, MEIBAD, obra não publicada 

“Primeiros passos para professores”, William Martin, Vida; 

“Sebenta de Escola Dominical”, Carlos Baptista, IBAD, Obra não publicada; 
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COMO ESTRUTURAR UMA LIÇÃO? 

Exemplo Lição Adolescentes 

 

Tema Heróis do Livro de Juízes – A Chamada de um Herói – Gideão 1 

Texto Base Juízes 6:11 a 14 

Texto Áureo Juízes 6:12 

Verdade Prática 

(objectivo ou alvo) 
Deus chama pessoas de todas as idades. 

Método 

Quebra Gelo 

• Recursos: 2 Telemóveis; alguém fora da sala de aulas que liga para o 
professor. 

• Funcionamento: 
o No início da aula o professor é interrompido pelo telemóvel 2 

ou 3 vezes e vai recusando as chamadas 
o Entretanto pede desculpa aos alunos e atente. 
o Sai, dizendo que era uma chamada importante e que tinha 

que ir resolver um assunto urgente 
o Volta 1 minuto depois 
o Lê o Texto Base 
o Explica que Deus chamou Gideão para uma tarefa muito 

importante 
o Deus insistiu com Gideão = insistência das chamadas do 

telemóvel 

Desenvolvimento 

• Gideão é chamado por um anjo v11 e 12 
o Deus pode chamar de diversas formas (ex: Samuel 1Sm 

3:10; Discípulos Lc 6:13; Paulo At 9) 
• As desculpas de Gideão 

o O Senhor abandona Israel v13 
o A sua incapacidade v15 
o Muitas pessoas são chamadas por Deus e usam as suas 

fraquezas como desculpas (ex: Moisés ex 3:1 a 4:17; 
Jeremias Jr 1:4 a 6) 

• A confirmação da chamada 
o Por palavras v16 
o Com a unção do Espírito Santo v34 
o Por sinais v36 a 40 
o Deus vai confirmando a nossa chamada progressivamente 

(ex: percurso de David até ao trono) 

Aplicação Deus nos quer usar, independentemente da nossa idade e daquilo que 
nós somos. 

Glossário Este espaço serve para explicação de palavras difíceis 

 


