
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
UMA PALAVRA MINISTERIAL: 

 

No Ano das Realizações, o Espírito Santo nos tem fortalecido e Preparado em  
Aliança com Deus, capacitando-nos por sua Graça, a fim de   
vermos Ressuscitar  neste tempo:  vidas,  famílias, sonhos,   

objetivos  e  ministérios, fazendo valer nosso Chamado  em nos tornar 
 Agentes  Transformadores , servos de Deus pesquisadores, reflexivos e sensíveis avaliadores  

da própria vida prática, afim de remoldar  nosso viver reconstruindo 
nossa caminhada  Reedificando na Rocha, 

sempre dependentes do Derramar do Azeite, 
Unção que nos habilita a reinar, com capacidades de levar a Luz (Palavra de Deus), 

através de cada aula preparada com esforço e dedicação. Salvando crianças Em Nome de Jesus. 
Certamente há recompensa. 

AMO VOCÊS. 
 

Tia Ju  - Jucimara  

 
 
 

 

Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte 
o óleo sobre a tua cabeça. (Eclesiastes 9:8) 
 Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por isso Deus, o 
teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus 
companheiros. (Hebreus 1.9) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ec/9/8


LIVRO DO MÊS 
Métodos para o Ensino Infantil 

Ester Maris 
 

 
Qual o perfil do educador cristão? 

 
Não é muito diferente de outros educadores; não é diferente das 
qualificações necessárias ao professional da educação. Podemos 
citar entre outras, as que seguem: 

 
1 – TER EQUILÍRIO PESSOAL E EXPERIÊNCIA ANTERIOR  
Esta referida experiência anterior é desejável, mas não essencial. Toda 

mãe, pai, tio ou tia, uma vez que tenha o coração disposto está apto, 

desde que invista tempo em buscar conhecimento. 

 

2 – IDENTIFICAR-SE COM A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

MINISTERIAL. 

Ou Departamento Infantil da Igreja local ou da Instituição de Ensino 

onde estará ensinando. 

 

3 – TER PROJETO PESSOAL DE AUTO  FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Ainda que em outras áreas de interesse. Como estamos cientes “o saber 

ocupa espaço”, então todo conhecimento é bem-vindo. 

 

4 – TER CAPACIDADE DE TRABALHO EM EQUIPE. 

Isso é fundamental. Preste contas. Seja submisso à Liderança maior. Seu 

trabalho será mais prazeroso e produtivo. 

 

5 – TER CAPACIDADE DE CONSTRUIR UMA RELAÇÃO DE 

QUALIDADE COM OS ALUNOS. 

Vem aplausos do céu quando nosso relacionamento com os pequenos é 

verdadeiro. Quando ensinamos coisas concernentes à Palavra de Deus, 

nós o fazemos para uma causa, um bem maior, que é ganhar almas para 

Jesus. A vida eterna é o prêmio, então este é um trabalho sério e que traz 

retornos garantidos. 

 

6 – TER CAPACIDADE DE GERENCIAR A SALA DE AULA. 

Garantindo um clima propício à aprendizagem, ter fortes compromissos 

com as dificuldades dos alunos e desenvolver empatia com a faixa etária. 

 

7 -  ESTABELECER VÍNCULOS AFETIVOS E DE TRABALHO. 

Buscando coerência entre o discurso e a prática. 

 

8 – SABE ENSINAR DE MODO COERENTE 

Ter carisma pessoal, comunicar-se com clareza, demonstrar preocupação 

com as questões emocionais e espirituais; saber agrupar os alunos, 

interagir com as características individuais e favorecer a produtividade 

entre eles. 

 

9 – MANTER SEUS COMPROMISSOS FUNCIONAIS. 

Como: assiduidade, pontualidade, compromisso com os prazos de 

tarefas, disponibilidade de tempo para reuniões, disposição para 

documentar seus trabalhos, saber elaborar planos de estudo e relatórios. 

 

10 -  SER CORDIAL COM OS PAIS DOS ALUNOS. 

E manter uma parceria constante, visando o melhor desenvolvimento do 

aluno. 

 Você se identificou com as características acima? Então, 

Parabéns! Você está habilitado a ser um verdadeiro educador cristão. O 

relacionamento com Deus (vertical) será intensificado, pois trabalhar 

com crianças é ganhar uma vida inteira para Jesus. O relacionamento 

com os familiares, com a igreja e com os outros (horizontal) também 

será aprimorado, pois o seu lado afetivo e emocional será melhor 

desenvolvido. 

 

Outras importantes e relevantes características que podem aperfeiçoar 

ainda mais o educador cristão são: 

1- Escolher o trabalho com crianças por amor. 

2- Ensinar com carinho e com verdadeira dedicação. 

3- Trabalhar conhecimentos e métodos antigos com as novas 

tecnologias. 

4- O professor deve ter em mente que desde a primeira infância até 

o final da vida o aluno aprende porque alguém despertou a 

curiosidade dele, o incentivou a procurar respostas. 

 



*** ATENÇÃO ***  
É NOSSA RESPONSABILIDADE TRAZER O PEQUENINO AO 
CONHECIMENTO DA BÍBLIA, SUA DIVISÃO, SEUS LIVROS.  

MANEJANDO BEM A PALAVRA DA VERDADE E TORNANDO-OS 

ESTUDANTES DA PALAVRA DE DEUS. 
 

PLANO DE AULA PARA OS  MESES  DE  JUNHO, JULHO, 
AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. 

 
NOME: _____________________________________________ 
DATA: ______/_____/_____ HORÁRIO _____________________ 

 
TEMA DA LIÇÃO BÍBLICA: _____________________________ 
 _______________________________________________________ 

 
REFERÊNCIA BÍBLICA: _________________________________ 

VERSÍCULO CENTRAL: _________________________ 
FAIXA ETÁRIA: ________________________________ 

 
ESTRATÉGIA 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________ 
ATIVIDADE 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

________________________________________ 
DESENVOLVIMENTO 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________ 
 

 
 

 
 

 
EQUIPE DO TRIMESTRE 

 
 
 

ALESSANDRA MARTINS 
ALESSANDRA BERNARDES 
CATIANE MACEDO 
FERNANDA MEDEIROS 
JUCIMARA OLIVEIRA 
KALYANE FONTENELE 
KARINA VIANA 
ROSIANE WATANABE 
SANDRA CURCINO 
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DEVOÇÃO 

  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  qquuee  oo  ccuullttoo  iinnffaannttiill  éé  uumm  

mmoommeennttoo  ddee  aaddoorraaççããoo  aa  DDeeuuss..  
 

  

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  DEUS QUER ATENÇÃO 
Escolha uma pessoa do grupo (a dirigente do grupo infantil é uma 
ótima pessoa).  Inicie  a dinâmica dizendo à pessoa escolhida que 
gosta muito dela e vai dizer por quê. No entanto, ao começar a 
proferir os elogios, não olhe diretamente para a pessoa: mexa nos 
papéis, mexa com outras pessoas da sala... para que as crianças 
percebam que essa não é uma atitude aceitável. 
O que você quer dizer com esta dinâmica? 
Com Deus não é diferente. Se estou adorando a Ele, não posso 
estar distraída com outras coisas. Deus quer e merece toda a 
minha atenção. Só assim Ele aceitará nossa adoração: quando ela 
for realmente sincera!!! 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    ““Adore o Senhor, o seu Deus 
e só a ele preste culto.‖ (Lucas 4.8)  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Não terás outros deuses diante de 
mim. Deuteronômio 5.7 / I Reis 18 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  A palavra do tema da aula de hoje é 
Devoção. O que significa DEVOÇÃO? (SUGESTÃO: leve um 
dicionário para a sala e peça que uma das crianças encontre a 
palavra). Significa: DDeeddiiccaaccããoo..  QQuuaannddoo  nnooss  ddeeddiiccaammooss  aaoo  SSeennhhoorr  

eessttaammooss  pprreessttaannddoo  uumm  CCuullttoo,,  uummaa  aaddoorraaççããoo  aa  EEllee..  EE  ddeevveemmooss  

aaddoorraarr  aa  DDeeuuss  ttooddooss  ooss  ddiiaass..  HHáá      ssoommeennttee  uumm  úúnniiccoo  DDeeuuss  qquuee  éé  

vveerrddaaddeeiirroo  ee  ffiieell,,  mmaass  aallgguummaass  ppeessssooaass  aaddoorraamm  ffaallssooss  ddeeuusseess,,  

aaccrreeddiittaamm  qquuee  eesssseess  ddeeuusseess  ppooddeemm  aajjuuddáá--llaass  qquuaannddoo  pprreecciissaamm..  

FFooii  iissssoo  oo  qquuee  aaccoonntteecceeuu  hháá  mmuuiittoo  tteemmppoo  aattrrááss......  Elias era um 

profeta, um homem que conversava com Deus todos os dias. Para 
Elias era muito importante o momento de orar e adorar a Deus. 
Nós também devemos conversar com Deus todos os dias. Nos 
tempos em que viveu o profeta Elias, os israelitas – o povo de 
Deus – começou a ser enganado. Eles começaram a acreditar em 
outros deuses e adorar a eles. O rei Acabe e sua  esposa Jezabel 
adoravam um falso deus chamado Baal e muitas pessoas imitavam 
o que o rei fazia.  Essas pessoas erraram porque copiaram o erro 
dos reis; nós não devemos fazer o que é errado, porque alguns dos 
nossos colegas estão fazendo.  

Elias desejava que toda a nação de Israel voltasse a adorar ao 
único Deus verdadeiro. Por isso, ele mandou chamar o rei Acabe e 
lhe disse: – Chame todas as pessoas de Israel e todos os profetas 
de Baal para se encontrar comigo no monte Carmelo. O rei Acabe 
fez tudo como Elias pediu e todo o povo se reuniu no monte 
Carmelo para ouvir as palavras do profeta Elias. 

Quando todos chegaram o profeta Elias disse ao povo: – Vocês 
não podem ficar divididos entre Deus e Baal. Vocês devem adorar 
apenas um. Hoje faremos um desafio para que todos saibam quem 
é o verdadeiro Deus. 

O desafio era muito simples, Elias continuou explicando: 

– Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 
450 profetas. Tragam dois novilhos. Escolham um, cortem em 
pedaços e coloquem sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu 
prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também 
não acenderei fogo. Então vocês invocarão o nome do seu deus, e 
eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo 
esse será o DEUS VERDADEIRO.Os profetas de Baal clamaram 
alto durante muito tempo e não havia resposta. Eles ficaram 
cansados de tanto clamar, mas Baal não respondia. Até que eles 
desistiram… 



Quando chegou a vez de Elias, ele pediu que algumas 

pessoas o ajudassem a organizar o altar; quando tudo estava em 

ordem Elias levantou as mãos para os céus e orou: 

– Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique 
conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que 
fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, 
responde-me para que este povo saiba que tu és Deus, e que 
fazes o coração deles voltar para ti. Quando Elias terminou de orar, 
Deus mandou fogo do céu no mesmo instante. E todos souberam 
que só existe um Deus!! 

SUGESTÃO: Midinho - Episódio “O desafio de Elias” (Volume 

8 – Antigo Testamento) 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Se você conhecer pessoas que ainda não adoram a 
Deus, conte para elas como Deus é bom e sempre ouve as nossas 
orações. 

  

AA  ccrriiaannççaa,,  dduurraannttee  oo  mmoommeennttoo  qquuee  ffiiccaa  nnaa  eessccoollaa  ddoommiinniiccaall  iinnffaannttiill,,  

ddeevvee  sseerr  sseemmpprree  iinncceennttiivvaaddaa  ppaarraa  qquuee  oorree,,  lleeiiaa  aa  bbííbblliiaa,,  lloouuvvee,,  

ooffeerrttee,,  aaddoorraannddoo  aassssiimm  aaoo  úúnniiccoo  ee  vveerrddaaddeeiirroo  DDeeuuss.. 

EE  qquuee  ssuuaa  vviiddaa,,  ttuuddoo  aaqquuiilloo  qquuee  ffiizzeerr,,  ddeevvee  aaddoorraarr  aa  DDeeuuss!!  
 

Oração – a criança fala com Deus. 
Louvor – a criança expressa gratidão e amor ao Criador. 
Leitura da Bíblia – é o manual para a vida da criança 
Oferta – a criança que cultua a Deus com suas primícias enquanto 
criança não terá dificuldade de cultuar em sua vida adulta. 
Pregação da Palavra – as crianças recebem o alimento espiritual. 
Apresentações Especiais – as crianças ministram ao Senhor com 
dons e talentos (serviço). 
 

  

  

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::      

  

11--  CCoomm  oo  mmooddeelloo  ddee  uummaa  mmããoo  ((ppooddee  sseerr  aa  pprróópprriiaa  mmããoo  ddaa  ccrriiaannççaa))  

ccoollee  ccoommoo  nnoo  mmoollddee  ((AANNEEXXOO  11))  ee  eessccrreevvaa  nnaa  ppaarrttee  ddee  ddeennttrroo::    

――AAddoorraarr  SSoommeennttee  aa  DDeeuuss!!‖‖  
 

22--  Leve para sala uma figura de um menino e uma menina 
recortados (como um quebra-cabeça) (ANEXOS 2, 3 E 4). Ensine a 
canção, ou recite em forma de poema, e depois forme um grupo 
com as meninas e outro com os meninos. Peça que montem o 
corpinho em uma cartolina ou na lousa ou parede. Explique que 
tudo que há em nós deve adorar a Deus. Se preferir, poderá fazer 
as outras partes da canção para que montem também. 
 

"Meu corpo é a casa de Deus 

Em mim Ele veio morar 

Tudo que penso 

Tudo que faço 

Deve a Ele agradar" 
 

 

  
2266//0066  AA  0022//0077  

AAMMOORR  
  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que ama a Deus ao amar 
as pessoas. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  NOME E SOBRENOME – (retirado do livro 101 
idéias criativas para professores).  
Reúna os participantes em círculo e comece dando o seu nome, 
seguido de um adjetivo (qualidade) que principie com a primeira 
letra do nome e que de alguma forma descreva a sua pessoa (por 
exemplo, Fernando Feliz, Cristina Criativa, Bernardo Bonito, etc). A 
pessoa ao lado repete o ―nome e sobrenome‖ das primeiras 



pessoas e acrescenta o dela. A atividade prossegue ao redor do 
círculo com cada pessoa tentando lembrar o ―nome e sobrenome‖ 
daquelas que a antecederam, para depois acrescentar o seu 
próprio.  
  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Quem não ama não conhece 
a Deus, porque Deus é amor.‖ (I João 4.8) 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    João 21.15-17; I Coríntios 13.4-7 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::    Falar de amor parece muito fácil, mas 
quando Jesus fez essa simples pergunta para Pedro, ele ficou 
confuso, pois dizia que sim, e o Mestre voltava a perguntar a 
mesma coisa. Quantas vezes dizemos que amamos, mas não 
entendemos a extensão, tamanho e profundidade do que isso 
significa. Os estudiosos dizem que a Bíblia possui diversas 
definições de amor que estão ligadas ao tipo e profundidade desse 
amor. Podemos entender que o amor que Pedro tinha por Jesus 
era ―menor‖ que o esperado por Jesus, mas Jesus não desistiu do 
amor de Pedro, mesmo que incompleto, ou imperfeito. Como seres 
humanos precisamos aperfeiçoar nosso amor com os outros para 
alcançarmos o amor que Deus quer que tenhamos: Ágape, 
incondicional, sacrificial. Amar não se limita a dizer belas palavras, 
ou ser afetuoso com alguém, mas Jesus ensina que amar significa 
AGIR: Apascenta as minhas ovelhas. Pedro tinha uma missão, um 
cuidado, um trabalho a realizar que iria requerer dele atitude de 
amor. A Bíblia descreve o amor da seguinte maneira: ―O amor é 
sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se 
vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, 
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita 
mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a 
verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta‖. Essa 
parte é para levar você professora a reflexão sobre o amor, pois 
esta aula será desafiadora e constante, pois não se ensina a amar 
com apenas uma aula. 

Nesta aula faça três envelopes com os números de 1 a 3 em cada 
um deles, recorte 3 corações e faça dois personagens: Jesus e 
Pedro, e junte algumas ovelhas. (ANEXOS 5 E 6) 

Ao contar a história mostre o primeiro envelope e retire o coração, 
simbolizando o amor de Pedro por Jesus, e em seguida retire a 
ovelha explicando como Jesus queria que Pedro o amasse. 
Continue até o terceiro envelope. E vá comentando sobre atitudes 
de amor. 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::    Quando entendemos o que é o amor podemos 
colocá-lo em prática e isso nos leva mais perto de Deus, pois 
quando amamos as pessoas da maneira que Deus espera, 
também somos amados por Ele. Ensinar a amar pode ser mais 
desafiador do que se pensa, pois além de virtude, fruto do Espírito 
é uma característica de Deus e requer renúncia. Converse com as 
crianças como elas podem expressar e ter atitudes de amor em 
seu dia a dia. Como elas podem ser apascentadoras de ovelhas? 

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Essa é uma excelente oportunidade 
de utilizar o LIVRO SEM PALAVRAS para falar do Amor de Deus 
por toda a humanidade. Ao recebermos o amor de Deus em nós 
também somos capacitados a amar de forma incondicional. Você 
ama seus alunos? Já os levou a Cristo? Eles já declararam o seu 
amor a Jesus? Seguem ideias que podem ser utilizadas nesse 
momento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

  
0033//0077  AA  0099//0077  

GGRRAATTIIDDÃÃOO  

  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a sempre ter motivos para 
agradecer.  

  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::    

11--  PPrreeppaarree  ccoomm  aanntteecceeddêênncciiaa  ccaarrttõõeess  ccoomm  uumm  aaggrraaddeecciimmeennttoo  ppaarraa  

ccaaddaa  ccrriiaannççaa..  AAnntteess  ddee  ddaarr  iinniicciioo  aa  aauullaa  eennttrreegguuee  aa  eelleess  ee  ppeeççaa  qquuee  

ccaaddaa  uumm  lleeiiaa  oo  sseeuu..    

22--  DDiissttrriibbuuaa  llááppiiss  ee  ppaappeell  aa  eelleess  ee  aaggoorraa  ooss  eessttiimmuullee  aa  eessccrreevveerr  

bbiillhheetteess  ddee  aaggrraaddeecciimmeennttoo  aaooss  sseeuuss  aammiiggooss,,  aaooss  sseeuuss  ffaammiilliiaarreess,,  

sseemmpprree  mmoossttrraannddoo  qquuee  ddeevveemmooss  tteerr  uumm  eessppíírriittoo  ggrraattoo..  AAggrraaddeecceerr  àà  

mmaammããee,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ppeelloo  aallmmooççoo  ggoossttoossoo  qquuee  eellaa  ffaazz,,  aaoo  ppaappaaii  

ppoorr  ttrraazzeerr  oo  aalliimmeennttoo  ddee  ccaaddaa  ddiiaa,,  eennttrree  oouuttrrooss..  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Sejam agradecidos.‖ 
(Colossenses 4.2)  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  LLuuccaass  1177..1111  aaoo  1199  ––  ――OOss  ddeezz  lleepprroossooss‖‖.. 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  TTeerr  uumm  eessppíírriittoo  ggrraattoo  éé  mmuuiittoo  iimmppoorrttaannttee..  

VVooccêê  ssaabbiiaa  qquuee  aass  ppeessssooaass  nnoorrmmaallmmeennttee  ppeeddeemm  mmuuiittaass  ccooiissaass  aaooss  

ppaaiiss,,  aaooss  aammiiggooss  ee  aa  DDeeuuss,,  mmaass  qquuee  ddiiffiicciillmmeennttee  aass  ppeessssooaass  

aaggrraaddeecceemm??  QQuuaannddoo  ggaannhhaammooss  aallgguummaa  ccooiissaa  ddee  aallgguuéémm,,  nnoossssaa  

mmããee  llooggoo  ddiizz::  ‖‖CCoommoo  éé  qquuee  ssee  ffaallaa  ffiillhhoo  ((aa))??‖‖  PPoorr  qquuee  eellaa  ddiizz  

aassssiimm??  PPoorrqquuee  éé  mmuuiittoo  iimmppoorrttaannttee  nnóóss  sseerrmmooss  ggrraattooss  ppeellaass  ccooiissaass,,  

iissssoo  aaggrraaddaa  aa  DDeeuuss..  AAggrraaddeecceerr  ppeelloo  ddiiaa  qquuee  nnaassccee,,  ppeelloo  aarr  qquuee  

rreessppiirraammooss,,  ppeelloo  ppããoo  ddee  ccaaddaa  ddiiaa,,  eettcc..    

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  NNaa  BBííbblliiaa  lleemmooss  uummaa  hhiissttóórriiaa  mmuuiittoo  lliinnddaa  ee  ddee  

eexxttrreemmaa  iimmppoorrttâânncciiaa  ppaarraa  aapprreennddeerrmmooss  ssoobbrree  GGrraattiiddããoo..  JJeessuuss  

eessttaavvaa  iinnddoo  aa  JJeerruussaalléémm  ee  ppaassssoouu  ppoorr  ddeennttrroo  ddee  oouuttrraass  dduuaass  

cciiddaaddeess  cchhaammaaddaass  SSaammaarriiaa  ee  GGaalliillééiiaa..  AAssssiimm  qquuee  ppaassssoouu  ppoorr  uummaa  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gebWgOXMAhUDhJAKHScBB74QjRwIBw&url=https://bebeporacaso.wordpress.com/2015/04/06/devocional-infantil-livro-sem-palavras/&psig=AFQjCNERFkJgw9slDzFa39pGI6uuEFSmAg&ust=1463708331204175


aallddeeiiaa,,  ddeezz  lleepprroossooss  ffoorraamm  aattéé  eellee  ggrriittaannddoo  eemm  aallttaa  vvoozz::  ――JJeessuuss,,  

MMeessttrree,,  tteemm  mmiisseerriiccóórrddiiaa  ddee  nnóóss!!‖‖..  IImmaaggiinneemm  ssóó  qquuee  ssiittuuaaççããoo..  

AAqquueelleess  hhoommeennss  eessttaavvaamm  iissoollaaddooss  nnaaqquueellaa  aallddeeiiaa,,  aaffaassttaaddooss  ddee  

ttooddaass  aass  ppeessssooaass  qquuee  eelleess  aammaavvaamm,,  ppoorrqquuee  nnããoo  ppooddiiaamm  ffiiccaarr  ppeerrttoo  

ddee  nniinngguuéémm,,  ppooiiss  aa  ssuuaa  ddooeennççaa  eerraa  ccoonnttaaggiioossaa,,  oouu  sseejjaa,,  eerraa  uummaa  

ddooeennççaa  qquuee  ppooddiiaa  ppaassssaarr  ppaarraa  oouuttrraass  ppeessssooaass..  AAhh,,  qquuee  ttrriissttee,,  nnããoo  

éé  mmeessmmoo??  VViivveerr  ffoorraa  ddee  ssuuaa  ccaassaa  ee  lloonnggee  ddee  ssuuaa  ffaammíílliiaa  aattéé  qquuee  

ffiiccaasssseemm  ccuurraaddooss,,  oouu  mmoorrrreesssseemm  eemm  ssuuaa  eennffeerrmmiiddaaddee..  MMaass  

aaqquueelleess  hhoommeennss  pprroovvaavveellmmeennttee  hhaavviiaamm  oouuvviiddoo  aallgguuéémm  ddiizzeerr  qquuee  

JJeessuuss  ffaazziiaa  mmiillaaggrreess,,  ee  qquuee  eessssee  mmeessmmoo  JJeessuuss  eessttaavvaa  ppaassssaannddoo  

ppoorr  aallii,,  bbeemm  ppeerrttiinnhhoo  ddeelleess..  QQuuee  ggrraannddee  ooppoorrttuunniiddaaddee,,  nnããoo  éé  

mmeessmmoo??  EE  aassssiimm  qquuee  oo  eennccoonnttrraarraamm  jjáá  ffoorraamm  llooggoo  ppeeddiinnddoo  qquuee  oo  

SSeennhhoorr  ooss  ccuurraassssee,,  ee  JJeessuuss  ooss  ccuurroouu,,  nnããoo  pprreecciissoouu  ttooccaarr  nneelleess,,  

nneemm  ddee  nnaaddaa,,  EEllee  ssóó  oollhhoouu  ppaarraa  eelleess,,  ee  ddiissssee  qquuee  ffoosssseemm  ssee  

aapprreesseennttaarr  ddiiaannttee  ddooss  ssaacceerrddootteess..  HHuumm......oouuttrroo  pprroobblleemmããoo,,    jjáá  

ppeennssoouu  ssee  eelleess  ccoommeeççaasssseemm  aa  ppeerrgguunnttaarr  ccoommoo  eelleess  iirriiaamm  ffaazzeerr  

aaqquuiilloo,,  ppaassssaarr  ppoorr  oouuttrraass  ppeessssooaass  ppaarraa  cchheeggaarr  ddiiaannttee  ddooss  

ssaacceerrddootteess,,  ee  sseerráá  qquuee  eelleess  sseerriiaamm  rreecceebbiiddooss??  MMaass  GGrraaççaass  aa  DDeeuuss  

eelleess  nnããoo  ffaallaarraamm  nnaaddaa,,  aappeennaass  oobbeeddeecceerraamm  aa  JJeessuuss,,  ffoorraamm..  EE  

qquuaannddoo  iiaamm  ppeelloo  ccaammiinnhhoo  ccoommeeççaarraamm  aa  oobbsseerrvvaarr  qquuee  jjáá  nnããoo  

eessttaavvaamm  mmaaiiss  ssuujjooss,,  qquuee  aa  lleepprraa  jjáá  hhaavviiaa  ssaaííddoo  ddee  sseeuuss  ccoorrppooss,,  ee  

ccoomm  ggrraannddee  aalleeggrriiaa  ffoorraamm  eemmbboorraa..  AAqquueellaa  ddooeennççaa  qquuee  ooss  

iimmppeeddiiaamm  ddee  tteerr  uummaa  vviiddaa  nnoorrmmaall,,  aaggoorraa  jjáá  nnããoo  mmaaiiss  eexxiissttiiaa,,  aaggoorraa  

eessttaavvaamm  lliimmppooss..  DDooss  ddeezz,,  aappeennaass  UUMM  vvoollttoouu  ppaarraa  aaggrraaddeecceerr  aa  

JJeessuuss  ppeellaa  bbêênnççããoo  qquuee  hhaavviiaa  rreecceebbiiddoo,,  ee  ooss  oouuttrrooss??  FFoorraamm  

eemmbboorraa..  JJeessuuss  aaiinnddaa  ppeerrgguunnttoouu::  ――NNããoo  eerraamm  ddeezz  ooss  qquuee  ffoorraamm  

lliimmppooss??‖‖  AAppeennaass  uumm  vvoollttoouu  ppaarraa  aaggrraaddeecceerr..  EE  vvooccêê  tteemm  aaggrraaddeecciiddoo  

aa  DDeeuuss  ppoorr  ttuuddoo  oo  qquuee  vvooccêê  tteemm  ppoorr  ttuuddoo  oo  qquuee  DDeeuuss  ttee  ddeeuu,,  ppeellaa  

ssuuaa  ssaaúúddee,,  ppeellaass  ppeeqquueennaass  ccooiissaass??  RReefflliittaa!!    
 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  
Midinho – Episódio “A cura dos dez leprosos” (Volume 17 – 
Novo Testamento).  
 
Louvor: ―Eu quero agradecer‖  (Cristina Mel). 
 
Duas sugestões para contar a história: Os dez leprosos de palitos 
de sorvete (ANEXO 7), que de um lado estão com lepra e do outro 

estão limpos. Mude-os de posição quando ficarem limpos ou utilize 
atividade de dobradura para contar a história (ANEXO 8). 
 
 

 
10/07 A 16/07 
PRUDÊNCIA 

 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ssaaiibbaa  ddiiffeerreenncciiaarr  oo  qquuee  éé  bboomm  ddoo  qquuee  éé  

rruuiimm..  

  

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Leve para a sala bloquinhos de montar e copos 
descartáveis. Divida as crianças em dois grupos e peça para uma 
montar uma casa, prédio ou castelo usando os bloquinhos e o 
outro grupo usando os copos descartáveis. Vez ou outra passe 
pelos grupos e assopre as construções que fizeram... 
Em seguida inverta os grupos, quem montou com copos vai montar 
com os bloquinhos e vice-versa. 
Finalize conversando sobre quais dificuldades encontraram em 
construir com os copos descartáveis, por que não ficavam muito 
em tempo em pé... 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Todo prudente procede com 
conhecimento‖. (Provérbios 13.16) 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Mateus 7.24-27. 
 
 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: A nossa vida é como uma casa... 
 
 Certa vez dois homens  procuravam um lugar para construir a sua 
casa. O nome do primeiro era senhor Prudente e o nome do 
segundo homem era senhor Insensato. 
 



Um dia, o senhor Insensato avistou um lugar lindíssimo. Tinha 
uma vista maravilhosa, um mar muito lindo com ondas que iam 
para lá e para cá. O céu era azulado e as gaivotas voavam sobre 
aquele imenso azul.  

Ao ver aquele lugar tão lindo, o senhor Insensato decidiu que iria 
construir a sua casa naquela areia bem branquinha, dizendo: 
- É aqui mesmo que eu vou construir a minha casa! E você, amigo 
Prudente? Vai ficar andando muito por ai? Vai se cansar à toa. Eu 
já achei o meu lugarzinho... Vou construir aqui na areia, que fica 
bem pertinho do mar, assim, fica até mais fácil de ir à praia. 
Quando eu quiser pescar, eu lanço o anzol daqui de dentro de 
casa... 
 
O senhor Prudente, que não gostava muito de falar, tentou dar um 
conselho: 
 
- Sabe, senhor Insensato, eu acho que esse lugar não é muito 
firme para construir uma casa. As ondas do mar podem vir e levar 
a sua casa, porque a areia é algo que se esparrama facilmente. 
 
Mas o senhor Insensato nem ouviu o que o senhor Prudente 
disse, ele queria era construir a casa dele. 
O senhor Prudente continuou a procurar um lugar e logo adiante 
achou um belo lugar para construir a sua casa. O solo era bem 
firme, na verdade, era uma grande rocha, que parecia estar muito 
firme. E ali começou a sua construção. 
 
Um dia, quando os dois já tinham construído as suas casas, o 
tempo começou a mudar. E as nuvens chegaram. Essas nuvens 
iriam definir quem tinha uma casa bem firme ou não. 
 A primeira  nuvem foi a da mentira.  

  

O senhor Insensato nem ligou, afinal de contas ele gostava de 

contar umas mentirinhas de vez em quando. E assim a casa do 
senhor Insensato ficou ligeiramente torta. 
 
O senhor Prudente ficou atento e preferiu a verdade, afinal de 
contas, ele sabia que o diabo era o pai da mentira. Ele sabia que a 
mentira poderia provocar coisas ruins. 
A segunda  nuvem foi a dos problemas. 

   
O senhor Insensato ficou desesperado, começou a reclamar sem 
parar, dizendo que Deus não era bom, que a vida dele era muito 
ruim, e nem quis mais saber de trabalhar, reclamava o dia inteiro. 
E a casa dele entortou mais um pouquinho. 
 
O senhor Prudente, ao ver a nuvem de problemas se assustou um 
pouco, mas tomou a decisão de confiar sempre em Deus e buscar 
Dele uma solução para o seu problema. 
A terceira nuvem foi a da falta de amor...  

   
O senhor Insensato, que já estava revoltado com os seus 
problemas e também estava afundado cada vez mais na mentira, 
resolveu ficar com raiva de todo mundo achando que ninguém o 
amava. Achou que o amor não existia mais. E a casa dele ficou 
bem torta dessa vez. 
 
O senhor Prudente, ao notar a nuvem de falta de amor, pensou: -  
Puxa! Realmente falta amor no mundo, mas se a gente tentar 
semear o amor no coração das pessoas, essa nuvem pode ir 
embora. Se estiver faltando amor, eu vou falar do amor de Jesus, 
porque esse é o amor verdadeiro. 
E assim, depois de tantas nuvens, caiu uma chuvarada, e o mar 
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ficou bravo, o vento soprou forte e a casa do Insensato não 
resistiu e caiu, ficando somente os destroços soltos na areia. 
 
Mas o que será que aconteceu com a casa do senhor Prudente? 
 
Bom... os ventos sopraram nela com muita força, uma torrente de 
água também caiu sobre ela, mas ela permaneceu ali quietinha. 
Nada aconteceu àquela casa, porque ela estava firmada na rocha 
e não na areia. 

FONTE: 
http://www.montesiao.pro.br/estudos/crianca/dicas/hist_casarocha.html 
 

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::    JJeessuuss  ccoonnttoouu  aa  ppaarráábboollaa  ddaass  dduuaass  ccaassaass  aa  ffiimm  ddee  

nnooss  eexxpplliiccaarr  oo  qquuee  aaccoonntteeccee  ccoomm  aass  ppeessssooaass  qquuee  OO  eessccuuttaamm  ee  LLhhee  

oobbeeddeecceemm  ee,,  ppoorr  oouuttrroo  llaaddoo,,  oo  qquuee  aaccoonntteeccee  ccoomm  ooss  qquuee  nnããoo  

sseegguueemm  SSuuaass  iinnssttrruuççõõeess..  EEllee  ddiizz  qquuee  nnoossssaa  vviiddaa  éé  ccoommoo  uummaa  ccaassaa::  

qquuaannddoo  éé  eeddiiffiiccaaddaa  ssoobbrree  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  ttoorrnnaa--ssee  iinnddeessttrruuttíívveell..  

SSiimm!!  JJeessuuss  éé  aa  rroocchhaa  ffiirrmmee  ssoobbrree  aa  qquuaall  ppooddeemmooss  ddeeppoossiittaarr  nnoossssaa  

vviiddaa  ccoomm  ttoottaall  sseegguurraannççaa..  
Onde você quer construir a sua casa (vida): na rocha ou na areia? 
Isso só depende de você! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    PPaarraa  ccoonnttaarr  aa  hhiissttóórriiaa,,  vvooccêê  ppooddeerráá  

uussaarr  eessttee  rreeccuurrssoo  vviissuuaall..  VVooccêê  vvaaii  pprreecciissaarr  ddee::  uummaa  ffoorrmmaa  oouu  bbaacciiaa;;  

mmoollddee  ddee  dduuaass  ccaassaass;;  ppeeddrraass,,  aarreeiiaa  ((oouu  aaççúúccaarr,,  ffaarriinnhhaa  ddee  mmiillhhoo......));;  

uumm  bboorrrriiffaaddoorr  oouu  uumm  ccooppoo  ccoomm  áágguuaa..  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
17/07 A 23/07 

PERDÃO 
 
                                   
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  qquuee  JJeessuuss  aa  ppeerrddoooouu  ee  

qquuee  eellaa  ttaammbbéémm  pprreecciissaa  ppeerrddooaarr  aaqquueelleess  qquuee  aa  ooffeennddeemm.. 

  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  A importância do perdão. 
 
Objetivo: Reconhecer a importância e a necessidade de 
perdoarmos a quem nos ofende. 
 
Material: Pedrinhas médias ou bolinhas médias de papel 
amassado. 
 
Procedimento: Entregue uma pedrinha a cada aluno. Explique 
que a pedrinha foi atirada neles por alguém e decidiram guardar a 
pedra para devolvê-la quando tiverem oportunidade.  
Deverão ficar com ela nas mãos, não soltar para nada, enquanto 
não devolver... 
A seguir peça aos participantes que realizem atividades diversas: 
 - bater palmas; 
- fazer um círculo de mãos dadas; 
- se cumprimentar; 
- fazer de conta que estão fazendo as tarefas da escola, tentando 
escrever etc. 
Então, questione se eles sentiram-se incomodados ao realizar as 
atividades com a pedrinha na mão. 
Não teria sido melhor realizar as atividades com as mãos livres? E 
se a pessoa que a atirou em você nunca mais aparecer? 
Agora peçam a eles imaginarem que a pedra é uma ofensa ou 
mágoa que não foi perdoada por eles. 
Questione: 
- Uma mágoa, uma ofensa atrapalha a vida de quem a carrega? 
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- O que acontece quando não perdoamos? 
- Quando não liberamos perdão a uma pessoa (quando não 
largamos a pedra) quem mais sofre? Quem fica mais incomodado? 
- Como e quando perdoar? 
- A quem perdoar?  
- Quantas vezes Jesus nos disse para fazer isso? 
 
Repita as atividades acima só que agora sem a pedra nas mãos 
para que percebam a diferença. Explicar que: quando liberamos o 
perdão a alguém nos sentimos livres e mais leves. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Quero que saibam que 
mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados.‖ 
(Atos 13.38) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Gênesis 37 ao 45 

  

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Existem muitas histórias na Bíblia sobre o 
perdão. E uma delas é sobre José... 
Ele era filho de um homem chamado Jacó, que tinha 12 filhos. Mas 
José, seu filho mais novo, era o seu preferido, porque ele havia 
nascido quando Jacó já estava velho. Os outros filhos sabiam 
disso, por isso tinham muita raiva dele. José tinha muitos sonhos, e 
certa vez, ele sonhou que todas as pessoas de sua família eram 
feixes de trigo num campo. Seu feixe estava de pé, reto e alto. 
Todos os outros feixes se inclinavam para o seu. E em outro 
sonho, José olhava para o céu. Sua família era o sol, a lua e as 
estrelas. E todos se inclinavam na frente dele. Ele contou seus 
sonhos para seus irmãos, mas isso só fez crescer o ódio deles 
ainda mais. Um dia Jacó enviou José ao campo para receber 
notícias dos irmãos. Quando José chegou, os irmãos decidiram 
livrar-se dele. Jogaram-no dentro de um poço. Um tempo depois, 
passou por lá uma caravana de mercadores que iam para o Egito. 
Seus irmãos, então, decidiram vender José aos mercadores. Em 
seguida, mataram um bode e molharam a roupa de José, uma 
túnica que seu pai havia lhe dado, no sangue do animal. Levaram a 
túnica ao seu pai. Quando Jacó viu a túnica, pensou que um 
animal selvagem havia devorado José. Ele chorou muito a perda 
de seu filho. No Egito, os mercadores venderam José a Potifar, 

oficial do faraó. E José se tornou mordomo na casa de Potifar. A 
mulher de Potifar achava José muito bonito, e queria trair seu 
marido com José. Como ele se recusou, ela acabou inventando 
uma mentira, fazendo com que ele fosse mandado para a prisão. 
Na prisão, o copeiro e o padeiro do rei tiveram sonhos. Estes 
sonhos foram sabiamente interpretados por José. Isso também 
chegou aos ouvidos do faraó, que pediu para chamar José, pois 
tinha tido um sonho que não conseguia interpretar. O faraó havia 
sonhado com sete vacas gordas e sete vacas magras, estas 
devoravam as gordas. E também com sete espigas secas e feias 
que devoravam sete espigas cheias. Deus revelou a José o 
significado: sete vacas gordas e sete espigas cheias significavam 
sete anos de fartura e sete vacas magras e sete espigas secas 
significavam sete anos de seca. Assim, faraó fez de José o vice-rei 
do Egito. Durante os anos de fartura, José construiu muitos 
celeiros e guardou muito alimento. Nos anos da seca os celeiros 
foram abertos para os egípcios. Em Israel, a antiga terra de José 
também houve seca. Os seus irmãos foram até o Egito para 
buscarem alimento. Os irmãos não reconheceram José. José, mas, 
ele os reconheceu. Na segunda viagem dos irmãos de José ao 
Egito, José identificou-se. Todos ficaram comovidos. Os irmãos 
pediram perdão a José e trouxeram Jacó para rever o filho que 
achava estar morto. Jacó alegrou-se muito ao encontrar José. E 
toda a sua família foi morar no Egito também. Deus abençoou 
tremendamente a vida de José! 
 

SUGESTÃO: Midinho - Volume 7 – Antigo Testamento  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Desde o começo da nossa história, pudemos 
observar que José foi vítima de muitas injustiças. Primeiro, os seus 
próprios irmãos, por ciúmes, o venderam para ser escravo no 
Egito. Depois de alguns anos, quando tudo parecia estar bem, ele 
foi preso injustamente. Mas mesmo assim, ele nunca guardou 
rancor, nunca buscou vingança, nem desejou o mau de quem lhe 
fez mal. E Deus sempre esteve com ele, fazendo com que todo o 
sofrimento se transformasse em bênçãos para a sua vida e sua 
família. Deus ajudou José, e deu forças para ele passar por todas 
aquelas dificuldades, e vencer. Eram situações difíceis e José 



mesmo assim perdoou. Assim também nós devemos perdoar a 
todos. Jesus nos perdoou e nos ensinou a perdoar. 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  
COLORINDO A CAPA DE JOSÉ 
Corte diversas tiras de papel e transforme em quadradinhos (deixe 
vários potinhos com cores diferentes!). 
Cada um pode colorir a sua com eles como desejar e atrás escreve 
o versículo da aula ou uma frase como: ―Jesus me ensinou a 
perdoar.‖ 

 

 
(Infelizmente desconheço fonte de imagem) 

 
 

 
24/07 A 30/07 
COMPAIXÃO 

 
            
  

OOBBJJEETTIIVVOO::    QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  tteerr  ccoommppaaiixxããoo  ppeellaass  

ppeessssooaass.. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Leve para sala de aula as partes dos versículos 
em formatos de papel diferente, mas sempre dois iguais. Espalhe 
os papéis sobre uma mesa ou no chão e peça que as crianças 
encontrem o par do papel que encontrou. Assim montarão o 
versículo todo em um painel ou parede. Exemplo: 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    ―Não devias tu também ter 
compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de 
ti?‖ (Mateus 18.33) 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Marcos 10.46-52. 
 

Não devias Tu também Ter Compaixão 

Do teu  Companheiro  

Assim como Eu tive 
 

Compaixão de ti? 

 

 

 

Mateus 

18:33 

 



HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::    

  
Material: Moedas; uma caneca; uma bexiga; uma toalha. 

  
Tudo aconteceu numa cidadezinha chamada Jericó.  
Lá morava um homem chamado Bartimeu. Ele tinha um sério 
problema, era cego.  
Todos os dias para Bartimeu  eram escuros, não conseguia ver 
nada, apenas imaginava as coisas.  
E como todos sabem é muito difícil um cego arrumar um emprego, 
então o jeito era pedir esmola, dinheiro para as pessoas. Ele tinha 
uma capa, que  usava para se proteger. Ele sentava sobre ela e 
passava o dia inteirinho na rua pedindo esmola.  
       - Me dá uma esmolinha! (aproveite para depositar uma 
moedinha na canequinha).  
Todos os dias era sempre a mesma coisa. Mas havia algo no cego 
Bartimeu que funcionava muito bem, os seus ouvidos! Ele ouvia os 
passos das pessoas, os seus comentários e ficava imaginando  
como seriam essas pessoas. Imaginava as cores sentindo os 
cheiros. 
Um dia, o cego Bartimeu ouviu um comentário que chamou sua 
atenção. Eram algumas pessoas que diziam assim:  
- Pois eu não vejo a hora que Ele chegue aqui em Jericó. Dizem 
que ele é demais!  
- Ouvi dizer que um dia ele alimentou muita gente só com 5 pães e 
2 peixes.  
O cego Bartimeu ficou pensando... 
- De quem será que estão falando? 
Logo depois, ouviu passos apressados e mais comentários: 
- Ele é de Nazaré e curou um homem que era surdo e gago ao 
colocar sobre ele as suas mãos! 
- Ele curou leprosos e fez paralítico andar. É Jesus de Nazaré, ele 
só pode ser o Filho de Deus.  
Bartimeu  pensou: - Esta é a minha grande oportunidade! Só esse 
Jesus pode me tirar dessa situação.  
Mas como Bartimeu faria para chegar até Jesus sem   enxergar? E 
como faria  para alcançá-lo no meio de tanta gente? Seria muito 
difícil. Ele ouvia o barulho da multidão, mas em  que direção estaria 
Jesus?  

Então ele teve uma brilhante ideia e começou a dizer bem alto: 
 
- Jesus! Filho de Davi! Tenha compaixão de mim! 
 
Ao invés das pessoas ajudarem o cego Bartimeu, deram uma 
bronca nele  e  mandaram que ele ficasse quieto. 
Mas Bartimeu não se importou, pois tudo o que ele queria na vida 
era ter um encontro com Jesus. Era a grande oportunidade de 
Bartimeu. Somente Jesus poderia ajudá-lo a sair daquela situação.  
Então ele gritou mais alto, com toda a sua força: 
- Jesus! Filho de Davi! Tenha compaixão de mim! 
 
(Vamos ajudar o cego Bartimeu e dizer bem alto): 
 
- Jesus! Filho de Davi! Tenha compaixão de mim! 
 
O seu grito chegou ao coração de Jesus que percebeu a fé que o 
cego Bartimeu tinha e mandou seus discípulos o chamar. 
Os discípulos aproximaram-se de Bartimeu e disseram:  
- Tenha ânimo, o mestre te chama.  
Bartimeu deu um salto e largou sua capa e foi até Jesus. 
(Nessa hora, estourar a bexiga com as mãos, jogar a toalha no 
chão – simbolizando que o cego  deixou de existir quando foi ter 
um encontro com Jesus e agora era um novo homem). 
 
Jesus que é cheio de compaixão lhe perguntou:  
- O que quer que eu lhe faça?  
E Bartimeu disse: 
- Que eu veja.  
- Vá, a tua fé te curou - disse Jesus. 
E um clarão foi surgindo nas vistas de Bartimeu. Ele viu em sua 
frente um homem. Rosto  bondoso. Era o rosto do seu Salvador 
Jesus. Bartimeu  recuperou a sua visão e ele pode olhar 
primeiramente para Jesus, que com tanta compaixão o curou. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Deus nos dá oportunidades de também agirmos 
com compaixão com as pessoas ao nosso redor. Não desperdice 
essas oportunidades que surgem na escola, em casa.  



Pense em seus colegas de escola, aqueles com os quais você não 
se dá bem por qualquer motivo. A partir de hoje, trate-os com 
compaixão ajudando no que puder. 

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::      

MMoonnttaannddoo  oo  CCeeggoo  BBaarrttiimmeeuu::  
- 1 bexiga; 
- Fita Crepe (para colar a bexiga na cadeira); 
- 1 óculos de sol (pode ser feito de papel cartão preto; eu desenhei 
o óculos com caneta permanente); 
- 1 capa (pode ser uma toalha de banho ou uma manta);  
- 1 cadeira; 
- 1 caneca ou similar.  
 
Pronto! Eis o cego Bartimeu.  
Mas não monte ele antes! Monte com as crianças, criando um 
elemento surpresa. 
Pegue uma bexiga vazia, e encha-a dizendo que é a cabeça. Cole-
a e vá montando o seu cego Bartimeu e conte a história.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

31/07 A 06/08 
IGUALDADE 

                   
 

 

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que para Deus somos 
todos iguais. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  
 
Material: Papéis e lápis para cada integrante. 
 
Desenvolvimento: Distribua papéis e lápis. Coloque todos 
sentados em círculo e explique que, ao seu comando, devem 
começar a desenhar uma pessoa. Estipule um tempo, por exemplo, 
30 segundos para que troque de folha com o colega ao lado direito, 
é importante que cada um coloque seu nome na sua folha para 
identificar ao final. 
 
1 º faça o desenho de uma cabeça, na sua ordem passe para o 
amigo á sua direita. 
2 º faça o desenho do tronco (ou corpo sem as pernas) e passe ao 
seu sinal. 
3 º faça o desenho das pernas. Passe ao seu sinal 
4 º faça o desenho dos braços. Passe ao seu sinal 
5 º faça o desenho dos olhos, boca, nariz. Passe ao seu colega 
fazendo os retoques finais. 
 
Observação: No caso de ter várias pessoas, inclua o 6 º item, 
pedindo pra fazer as roupas etc. 
 
Ao final peça que cada pegue sua folha a qual está com seu nome 
e que observem. Ficou igual se você tivesse feito o desenho 
sozinho? Todos tiveram as mesmas ideias?  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ―Porque, para Deus, não há 
acepção de pessoas.‖ (Romanos 2.11) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  GGáállaattaass  33..2288  ––  ――DDeessssee  mmooddoo  nnããoo  eexxiissttee  

DDIIFFEERREENNÇÇAA  eennttrree  jjuuddeeuuss,,  eennttrree  eessccrraavvooss  ee  ppeessssooaass  lliivvrreess,,  eennttrree  

hhoommeennss  ee  mmuullhheerreess..  TTooddooss  vvooccêêss  ssããoo  uumm  ssóó  ppoorr  eessttaarreemm  uunniiddooss  

ccoomm  CCrriissttoo  JJeessuuss..‖‖  NNTTLLHH.. 
 



HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Você viu que no quebra gelo que você 
participou, os desenhos ficaram diferentes, não é mesmo? Pois 
somos todos diferentes por fora, ou seja, na nossa aparência, uns 
são loiros, outros morenos, temos ainda alguns que são negros, ou 
que são de olhos rasgadinhos, sem falar nos ruivos e mestiços.  
Cada um de nós é diferente, e a maior parte não só em suas 
aparências, mas em suas personalidades, até mesmo um casal de 
gêmeos idênticos são diferentes. Mas como eu ia dizendo, somos 
diferentes por fora, mas Deus com seu infinito amor nos vê como 
iguais. Somos imagem e semelhança dEle. Seu amor é tão grande 
que Ele não tem um que ama mais e outro que Ele ame menos, ele 
nos ama IGUALMENTE. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  EEmm  IIII  CCoorríínnttiiooss  88..1133  ee  1144  eessttaa  eessccrriittoo  aassssiimm::  “Não 
estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já 
que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão 
necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem, e 
eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são 
tratados com IGUALDADE”.  
Jesus nos dá uma lição sobre igualdade para que possamos ser 
vistos com igualdade, repartirmos o que temos com os que nada 
têm. Como Cristo nos ama, devemos amar e respeitar o nosso 
próximo. Todos nós, sem acepção de pessoas, somos de igual 
importância para o crescimento da obra de Deus. Por isso não 
exclua, discrimine ou julgue as pessoas pela sua aparência, a 
nossa missão como filhos de Deus é de levar o amor de Jesus a 
todas as pessoas, não importa quem elas sejam. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  AAlleeggoorriiaa  ddaass  FFeerrrraammeennttaass.. 
Há muito tempo atrás, em uma carpintaria, quando todo o trabalho 
havia acabado, as ferramentas começaram a conversar entre si. 
Elas discutiam para saber qual delas era a mais importante para o 
carpinteiro.  
O Sr. Martelo começou: ―Certamente que sou! Eu o mais 
importante para o carpinteiro! Sem mim os móveis não ficarão de 
pé, pois eu tenho que martelar os pregos!‖ 
O Sr. Serrote logo quis dar a sua opinião: ―Você Sr. martelo? Você 
não pode ser! Seu barulho é horrível! É ensurdecedor ficar ouvindo 

toc,toc,toc... O mais importante sou eu, o serrote! Sem mim, como 
o carpinteiro serra a madeira? Eu sou o melhor!‖. 
―Não, não, não‖, falou a dona lixa: ―Eu sim sou a melhor! Se não 
fosse eu os móveis não seriam tão lisinhos e perfeitos! 
Eu sou a mais importante!‖. 
―Ah! Mas não é mesmo!‖, disse a dona Plaina: ―Eu é quem deixo 
tudo retinho e tiro as imperfeições da madeira. Eu sim sou a 
indispensável... Tsc,tsc,tsc...‖. 
―Nada disso‖, disse a dona chave de fenda: ―Se não fosse eu 
como o carpinteiro iria apertar os parafusos. Eu sim sou a melhor!‖. 
―AH! Não! Que absurdo!‖, disse o Sr esquadro: ―Eu sou o mais 
importante! Sem mim os móveis ficariam tortos! O carpinteiro nem 
saberia a medida. Eu sou o mais importante!‖. 
As ferramentas ficaram discutindo até o dia amanhecer. 
O carpinteiro chegou para trabalhar, colocou sobre a mesa a planta 
de um móvel e começou a trabalhar! 
Ele usou todas as ferramentas: o serrote, o martelo, o esquadro, a 
lixa, a plaina, os pregos, o martelo, a chave de fenda, a cola, o 
verniz para deixar o móvel brilhando. 
Enfim ele acabou. Chegou o fim do dia o carpinteiro estava 
cansado, mas feliz com o que tinha feito! Seu trabalho com as 
ferramentas tinha ficado ótimo! O carpinteiro foi para casa. 
Enfim as ferramentas voltaram a conversar, só que agora elas 
ficaram admirando o que tinham feito todas juntas e o carpinteiro. 
Sabe o que elas fizeram? Um púlpito de uma igreja! E tinha ficado 
lindo! Elas chegaram a uma conclusão: Todas eram importantes 
aos olhos do carpinteiro. Ele usou todas! Sem exceção de 
nenhuma! E o móvel tinha ficado lindo! Elas descobriram que 
quando todas trabalham juntas tudo anda melhor e que todas são 
iguais não em seus formatos, mas em sua utilidade. Nós também 
somos iguais, não por fora, mas diante de Deus, Ele ama todos da 
mesma forma. 
 

AASS  IIMMAAGGEENNSS  PPAARRAA  AAPPOOIIOO  EESSTTÃÃOO  EEMM  AANNEEXXOO..  (ANEXOS 9 AO 
14) 

  

LLoouuvvoorr  SSuuggeerriiddoo::  ――SSoommooss  ttooddooss  iigguuaaiiss‖‖  ((CCrriissttiinnaa  MMeell))..  

  

     



 
07/08 A 13/08 

COMPREENSÃO 
                  
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  ccoommpprreeeennddeerr  aa  

PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss.. 

 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Pedir que as crianças encontrem um(a) 

companheiro(a) a quem não conheçam muito bem (não será permitido 
ser o melhor amigo) para formar uma dupla. Fazer perguntas a esse(a) 
companheiro(a) para descobrir quantas coisas eles têm em comum. 
Ambos podem ter, por exemplo, o mesmo número de irmãos ou irmãs, ou 
ter nascido no mesmo mês e/ou dia. Depois de uns 3 ou 4 minutos, 
convidar uma dupla para ir à frente. Pedir-lhes que contem o que eles 
têm em comum. Ao mencionarem a primeira coisa, perguntar se alguém 
mais também tem essa mesma coisa em comum com eles. Pedir que 
levantem a mão. Enquanto vocês procuravam coisas que tinham em 
comum, por acaso encontraram alguma coisa que é totalmente diferente? 
Permitir que as pessoas levantem a mão e mencionem as diferenças.   

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ―O Senhor te dará 
compreensão em tudo.‖ (II Timóteo 2.7)  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  AAttooss  88..2266--3399 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Vestir duas crianças (uma para representar 
Filipe e outra para representar o etíope).  

O etíope poderá segurar o recorte grande de carruagem de modo 
que pareça que ele está dentro dela.  
Envolver as crianças em uma história bíblica interativa. Pedir que 
as crianças que farão o papel de Filipe e do etíope, falem suas 
partes à medida que o(a) professor(a) as disser. As demais 
crianças da classe deverão apontar para o alto cada vez que for 
mencionado o nome de Jesus. Quando for perguntado quais são 
as boas-novas acerca de Jesus, todas devem responder em coro: 

―Jesus salva!‖  
 
(Pedir que ―Filipe‖ fique de um lado à frente da sala). 

Filipe era um dos diáconos da igreja primitiva, assim como era 
Estêvão. Depois que Estêvão morreu, as autoridades judaicas 
começaram a colocar os cristãos na prisão. Por isso, muitas 
pessoas se mudaram de Jerusalém. E em todos os lugares por 
onde essas pessoas iam, contavam a outros as boas-novas da 
salvação em Jesus [apontar para o alto].  

Filipe fugiu para Samaria. Ali, ele realizou milagres e pregou as 
boas-novas acerca de Jesus [apontar para o alto]. Como resultado, 
muitas pessoas creram.  

Certo dia, um anjo apareceu a Filipe e ordenou que ele fosse a 
uma determinada estrada no deserto. E Filipe foi. [Fazer sinal para 
que ―Filipe‖ ande de um lado da sala até o outro.]  

Ele não perguntou por que devia ir, nem o que devia fazer quando 
chegasse lá. Ele simplesmente foi.  

No caminho, ele encontrou um etíope que viajava em sua 
carruagem. [Fazer sinal para o ―etíope‖ com sua carruagem vir do 
outro lado em direção a ―Filipe‖.]  

Bem, esse etíope era um alto oficial do governo. Realizava um 
trabalho importante para a rainha do seu país. Havia estado em 
Jerusalém para adorar, e voltava para sua casa.  
Filipe viu o etíope e ouviu a voz suave de Deus. Aquela voz suave 
lhe dizia que corresse ao encontro do homem que vinha na 
carruagem. E ele correu. Então, Filipe ouviu que o homem  
Primários estava lendo uma parte do livro de Isaías que fala sobre 
Jesus [apontar para o alto].  
 
— O senhor entende o que está lendo? — perguntou Filipe. 
[―Filipe‖ deve repetir essa pergunta.]  



— Como posso entender se alguém não me explicar? — ele 
respondeu. — Diga-me, por favor: de quem o profeta está falando? 
De si próprio ou de outro? [O ―etíope‖ deve repetir essas palavras e 
acenar para Filipe entrar em sua carruagem.]  

Então, ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado na 
carruagem.  
Filipe saltou para dentro da carruagem. E, começando pelos versos 
que o homem estava lendo, contou-lhe as boas-novas acerca 
de Jesus [apontar para o alto].  

Quais são as boas-novas acerca de Jesus [apontar para o alto]? 
[As crianças respondem em coro, apontando para o alto: ―Jesus 
salva‖.]  

Exatamente! Vocês responderam minha pergunta, porque as boas-
novas são que Jesus [apontar para o alto] morreu para salvar a 
todos vocês e a mim também. 

Filipe e o etíope continuaram a viagem juntos estudando a Bíblia. 
[Ambos fazem como se estivessem viajando juntos e 
conversando.]  

Logo chegaram a um lugar em que havia água e o homem etíope 
disse:  

— Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado?  

Então, os dois saíram da carruagem, entraram na água e Filipe o 
batizou. Quando saíram da água, Filipe desapareceu.  

O Espírito de Deus levou Filipe embora para partilhar o evangelho 
de Jesus [apontar para o alto] em outros lugares.  

O etíope nunca mais viu Filipe! Mas como Filipe estudou a Bíblia 
com ele, o etíope voltou para seu país e começou a servir os 
outros, partilhando com eles o que aprendera da Bíblia [mostrar a 
Bíblia], o evangelho de Jesus [apontar para o alto], assim como 

Filipe fizera. E justamente isso que Deus deseja que nós façamos 
também. 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  CCoomm  aanntteecceeddêênncciiaa,,  eessccrreevveerr  ccaaddaa  uummaa  ddaass  

ppeerrgguunnttaass  aabbaaiixxoo  eemm  uumm  ppeeddaaççoo  ppeeqquueennoo  ddee  ppaappeell  ee  ccoollooccaarr  ttooddooss  

eemm  uummaa  cceessttaa  oouu  ccaaiixxaa  ppeeqquueennaa..    

PPeeddiirr  ààss  ccrriiaannççaass  qquuee  vveennhhaamm,,  uummaa  ppoorr  vveezz,,  ttiirraarr  uumm  ppaappeellzziinnhhoo  ddaa  

cceessttaa  ((oouu  ccaaiixxaa))..  AA  ccrriiaannççaa  qquuee  ppeeggaarr  oo  ppaappeell  ddeevveerráá  lleerr  aa  ppeerrgguunnttaa  

ee  rreessppoonnddêê--llaa  ppoorr  ssii  mmeessmmaa  oouu  ppeeddiirr  qquuee  oouuttrraa  ccrriiaannççaa  aa  rreessppoonnddaa..    

11..  PPoorr  qquuee  FFiilliippee  ffooii  ppaarraa  aa  eessttrraaddaa  ppoorr  oonnddee  oo  eettííooppee  eessttaavvaa  

vviiaajjaannddoo??  ((PPoorrqquuee  oo  EEssppíírriittoo  ddee  DDeeuuss  oo  iimmpprreessssiioonnoouu  aa  iirr  aallii..))    

22..  FFiilliippee  ssaabbiiaa  ppoorr  qquuee  oo  EEssppíírriittoo  oo  eennvviiaarraa  aallii??  ((NNããoo..))    

33..  OO  qquuee  oo  eettííooppee  eessttaavvaa  ffaazzeennddoo??  ((EEssttuuddaannddoo  oo  lliivvrroo  ddee  IIssaaííaass..))    

44..  OO  qquuee  ddiissssee  FFiilliippee  aaoo  eettííooppee??  ((――OO  sseennhhoorr  eenntteennddee  oo  qquuee  eessttáá  

lleennddoo??‖‖))    

55..  OO  qquuee  aaccoonntteecceeuu  qquuaannddoo  vviirraamm  áágguuaa  eemm  cceerrttoo  lluuggaarr??  ((OO  eettííooppee  

qquuiiss  sseerr  bbaattiizzaaddoo..))    

66..  OO  qquuee  aallgguuéémm  pprreecciissaa  ffaazzeerr  ppaarraa  sseerr  bbaattiizzaaddoo??  ((CCrreerr  qquuee  JJeessuuss  

mmoorrrreeuu  ppaarraa  ssaallvváá--lloo..))    

77..  OO  qquuee  aaccoonntteecceeuu  aa  FFiilliippee  ddeeppooiiss  ddee  bbaattiizzaarr  oo  eettííooppee??  ((OO  EEssppíírriittoo  

ddoo  SSeennhhoorr  oo  lleevvoouu  eemmbboorraa;;  ddeessaappaarreecceeuu..))    

88..  PPoorr  qquuee  eessttuuddaammooss  aa  BBííbblliiaa  ccoomm  oouuttrraass  ppeessssooaass??  ((PPaarraa  qquuee  

tteennhhaamm  aa  ooppoorrttuunniiddaaddee  ddee  ccrreerr  eemm  JJeessuuss  ttaammbbéémm;;  ppoorrqquuee  

qquueerreemmooss  sseerrvviirr  aa  DDeeuuss..))    

99..  OO  qquuee  vvooccêêss  mmaaiiss  ggoossttaarraamm  aa  rreessppeeiittoo  ddeessttaa  hhiissttóórriiaa??  

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    

VVooccêê  vvaaii  pprreecciissaarr  ddee::  

••  PPaappeell  ((22  ffoollhhaass  ppaarraa  ccaaddaa  aalluunnoo))    

••  TTeessoouurraass    

••  CCaanneettiinnhhaa  

••  GGrraammppeeaaddoorr    

AAjjuuddaarr  aass  ccrriiaannççaass  aa  ffaazzeerr  uumm  lliivvrriinnhhoo  ddoobbrraannddoo  dduuaass  ffoollhhaass  ddee  

ppaappeell  aaoo  mmeeiioo  ee  ggrraammppeeaannddoo--aass  nnaa  ddoobbrraa..  NNaa  ccaappaa  ddoo  lliivvrriinnhhoo  

eessccrreevveerr  ――CCoommoo  AApprreennddoo  SSoobbrree  DDeeuuss‖‖..    

PPeeddiirr  qquuee  aass  ccrriiaannççaass  eessccrreevvaamm  oouu  ffaaççaamm  ddeesseennhhooss  nnaass  ffoollhhaass  ddoo  

lliivvrroo  ppaarraa  iilluussttrraarr  ccoommoo  ttêêmm  aapprreennddiiddoo  ssoobbrree  JJeessuuss..  EEllaass  ppooddeemm,,  

ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ddeesseennhhaarr  aallgguuéémm  ddaannddoo  uummaa  BBííbblliiaa  oouu  uumm  lliivvrroo  

rreelliiggiioossoo  aa  ssuuaa  ffaammíílliiaa..  PPooddeemm  eessccrreevveerr  oouu  ddeesseennhhaarr  ssoobbrree  sseeuuss  



ffaammiilliiaarreess  oouuvviinnddoo  uummaa  hhiissttóórriiaa  bbííbblliiccaa  nnaa  iiggrreejjaa  oouu  eemm  ccaassaa..  TTaallvveezz  

sseejjaa  mmeellhhoorr  qquuee  pprriimmeeiirroo  aa  ccrriiaannççaa  ccoonnttee  ssuuaa  hhiissttóórriiaa  aaoo  aauuxxiilliiaarr  

aadduullttoo,,  ppaarraa  qquuee  eessssaa  ppeessssooaa  aa  aajjuuddee  aa  ppllaanneejjaarr  oo  qquuee  eessccrreevveerr  oouu  

ddeesseennhhaarr..  PPooddee  sseerr  qquuee  nnããoo  hhaajjaa  tteemmppoo  ssuuffiicciieennttee  ee  aass  ccrriiaannççaass  

pprreecciisseemm  lleevvaarr  oo  lliivvrroo  ppaarraa  ccoommpplleettaarr  eemm  ccaassaa..  PPeeddiirr  qquuee  mmoossttrreemm  

aa  oouuttrrooss  aadduullttooss  oouu  ccrriiaannççaass  oo  lliivvrroo  qquuee  ffiizzeerraamm  ccoomm  aa  ssuuaa  pprróópprriiaa  

hhiissttóórriiaa  eennqquuaannttoo  eexxpplliiccaamm  oo  qquuee  ccaaddaa  ppáággiinnaa  ssiiggnniiffiiccaa..  

  

 
14/08 A 20/08 
DIA DOS PAIS 

                          
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança demonstre seu amor por seu pai e 
família em todos os momentos. 
 

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  AAssssiimm  éé  oo  mmeeuu  PPaaii    

NNeessssaa  BBrriinnccaaddeeiirraa  pprreeppaarree  uummaa  ccaaiixxaa  ccoomm  aallgguunnss  oobbjjeettooss  qquuee  

rreepprreesseenntteemm  ooss  ppaaiiss,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  uummaa  ggrraavvaattaa,,  uummaa  ffeerrrraammeennttaa,,  

uummaa  ppaanneellaa,,  uummaa  aaggeennddaa,,  uummaa  ccaanneettaa,,  uummaa  bbííbblliiaa,,  uumm  aavveennttaall,,  eettcc..  

PPeeççaa  ppaarraa  ccaaddaa  ccrriiaannççaa,,  uummaa  ppoorr  vveezz,,  iirr  aattéé  aa  ccaaiixxaa  ee  ppeeggaarr  uumm  

oobbjjeettoo  qquuee  rreepprreesseennttee  sseeuu  ppaaii  ee  ppeeddiirr  qquuee  eellaa  eexxpplliiqquuee  ppoorr  qquuee  

eessccoollhheeuu  aaqquueellee  oobbjjeettoo..  AAssssiimm  qquuee  eellaa  ffaallaarr  ssoobbrree  oo  ppaaii  ddeevvee  

ddeevvoollvveerr  oo  oobbjjeettoo  àà  ccaaiixxaa  ee  vvoollttaarr  aaoo  sseeuu  lluuggaarr..  AA  ddiinnââmmiiccaa  aaccaabbaa  

aassssiimm  qquuee  ttooddaass  ffiizzeerreemm  aa  aattiivviiddaaddee..  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ―Vós, filhos, sede obedientes a 
vossos pais no Senhor, porque isto é justo.‖ (Efésios 6.1) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  MMaatteeuuss  2211..  2288  aaoo  3322.. 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  VVooccêê  ssaabbee  qquuee  oo  ppaappaaii  ffiiccaa  mmuuiittoo  ttrriissttee  

qquuaannddoo  ffaazzeemmooss  aallggoo  qquuee  eellee  nnããoo  ggoossttaa,,  nnããoo  éé  mmeessmmoo??  ÀÀss  vveezzeess  

eellee  ffiiccaa  ccoomm  ccaarraa  ddee  bbrraavvoo  ee  ddáá  uummaa  ssuuppeerr  bbrroonnccaa  eemm  nnóóss  qquuaannddoo,,  

ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ppeeggaammooss  aass  ffeerrrraammeennttaass  ddeellee  ppaarraa  bbrriinnccaarr  ddee  

mmeeccâânniiccoo,,  oouu  qquuaannddoo  ppeeggaammooss  aa  eessppuummaa  ddee  bbaarrbbeeaarr  ppaarraa  bbrriinnccaarr..  

HHuumm,,  ppaappaaii  ffiiccaa  bbrraavvoo!!  PPooiiss  éé,,  mmaass  eessssaa  bbrraavveezzaa  ttooddaa  dduurraa  ssóó  uumm  

mmoommeennttoo..  NNoossssooss  ppaaiiss  nnooss  aammaamm,,  ee  sseemmpprree  qquueerreemm  oo  nnoossssoo  bbeemm,,  

aassssiimm  ccoommoo  nnoossssoo  DDeeuuss  qquuee  éé  oo  nnoossssoo  PPaappaaii  ddoo  ccééuu  qquueerriiddoo,,  EEllee  

ddiizz  eemm  ssuuaa  PPaallaavvrraa  qquuee  rreepprreeeennddee  aaqquueellee  qquuee  eellee  aammaa  ((HHBB  1122::66))..  

NNoossssoo  ppaappaaii  ddaa  TTeerrrraa,,  ttaammbbéémm  nnooss  ddáá  bbrroonnccaa  ppoorrqquuee  nnooss  aammaa..  DDaa  

mmeessmmaa  ffoorrmmaa  ddeevveemmooss  aammaarr  ee  rreessppeeiittaarr  nnoossssooss  ppaaiiss,,  ppooiiss  eelleess  

ccuuiiddaamm  ddee  nnóóss  ccoomm  ttooddoo  aammoorr  ee  ccaarriinnhhoo,,  ffoorraamm  eessccoollhhiiddooss  ppoorr  

DDeeuuss  ppaarraa  ccuuiiddaarr  ddee  nnóóss,,  nnooss  pprrootteeggeerr  ee  nnooss  aammaarr..  DDeevveemmooss  aa  

eelleess  aatteennççããoo,,  ccaarriinnhhoo,,  aammoorr  ee  rreessppeeiittoo..  DDeeuuss  ffaallaa  qquuee  ddeevveemmooss  

hhoonnrraarr  nnoossssoo  ppaappaaii  ee  nnoossssaa  mmaammããee  ((EExx  2200::1122))..  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  AA  hhiissttóórriiaa  ddee  hhoojjee  nnooss  ffaallaa  ddee  uumm  hhoommeemm  qquuee  ttiinnhhaa  

ddooiiss  ffiillhhooss,,  ee  eellee  pprreecciissaavvaa  ddaa  aajjuuddaa  ddee  uumm  ddeelleess  ppaarraa  qquuee  ffoosssseemm  

ccoollhhiiddaass  aass  uuvvaass  ddee  ssuuaa  vviinnhhaa,,  ppooiiss  jjáá  eerraa  tteemmppoo  ddee  ccoollhheerr..  EEllee  

cchheeggoouu  pprróóxxiimmoo  ddoo  pprriimmeeiirroo  ee  ddiissssee::  ――FFiillhhoo  pprreecciissoo  ddee  ssuuaa  aajjuuddaa  

vveennhhaa  ttrraabbaallhhaarr  hhoojjee  ccoommiiggoo  nnaa  vviinnhhaa‖‖..  EE  eellee  ddiissssee::  ――NNããoo  qquueerroo‖‖..    

  

MMaass,,  ddeeppooiiss  ssee  aarrrreeppeennddeeuu  ee  aaccaabboouu  iinnddoo..  OO  ppaaii  ssaaiiuu  ddee  lláá  ee  eemm  

sseegguuiiddaa  ffaalloouu  ccoomm  oo  oo  sseegguunnddoo  ee  eessttee  rreessppoonnddeeuu::  ――SSiimm,,  eeuu  iirreeii,,  

mmaass  nnããoo  ffooii‖‖..  QQuuaall  ddooss  ddooiiss  ffiillhhooss  ffaazz  aa  vvoonnttaaddee  ddoo  sseeuu  ppaaii??  SSee  

vvooccêê  rreessppoonnddeeuu  qquuee  oo  pprriimmeeiirroo,,  eessttáá  ccoorrrreettoo..  OO  ffiillhhoo  qquuee  ddiissssee  qquuee  

nnããoo  qquueerriiaa  aaoo  vveerr  sseeuu  ppaaii  ssaaiirr,,  ssee  aarrrreeppeennddeeuu,,  ddee  tteerr  ffaallaaddoo  

ddaaqquueellaa  ffoorrmmaa,,  ee  aaccaabboouu  iinnddoo  lláá  aajjuuddáá--lloo,,  mmaass  oo  sseegguunnddoo  qquuee  

ddiissssee  qquuee  iirriiaa,,  ssóó  ppaarraa  aaggrraaddaarr  oo  ppaaii,,  nnããoo  ffooii..  ÀÀss  vveezzeess  tteemmooss  

aattiittuuddeess  qquuee  nnooss  ffaazz  rreefflleettiirr  mmeellhhoorr  ssoobbrree  ccoommoo  eessttaammooss  ffaazzeennddoo  

aass  ccooiissaass..  NNoossssooss  ppaaiiss  sseemmpprree  ddããoo  aa  nnóóss  oo  mmeellhhoorr,,  eennttããoo  qquuaannddoo  

eelleess  pprreecciissaarreemm  ddaa  nnoossssaa  aajjuuddaa,,  ddeevveemmooss  eessttaarr  pprroonnttooss  ppaarraa  

aajjuuddaa--llooss..   
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Imprima a Cartela de Vales e dê para 
as crianças. Cada dia da semana do dia dos pais eles devem dar 
um vale para o papai e fazer o que nele está escrito. Exemplo: 
Café da manhã na cama, lanche favorito, abraço de urso, etc. 
(ANEXO 15). 

  

  

21/08 a 27/08 
ALEGRIA 

 



 
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  ssee  aalleeggrraarr  nnoo  SSeennhhoorr 
 

            

 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Que tal montar um brinquedo ―Vai e Vem‖ para 
brincar com as crianças quem consegue alcançar a maior 
pontuação de alegria? Coloque o brinquedo na vertical e com papel 
craft faça como se fosse uma régua de medida de alegria, quanto 
mais alto mais alegre (como as figuras acima). Uma forma de 
receber as crianças e fazer uma tentativa inicial é anotar o nome e 
a pontuação que a criança alcançou. No decorrer da aula volte 
para o que fizeram no início da aula para mostrar que quanto mais 
alegre mais forte. Com os menores você pode brincar com jogos 
de pinos e martelos. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    ―A alegria do Senhor é a vossa 
força‖. (Neemias 8.10) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Neemias 6.8  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Neemias tinha uma difícil missão: reconstruir 
os muros de Jerusalém. Mas para isso não dispunha de recursos 
(dinheiro ou pessoas), o que fazer? Neemias orou a Deus e buscou 
a solução com Ele. Cada atitude e ação que se seguiram 
mostraram o quanto Deus estava cuidando de Neemias.  
Qual a dificuldade que você está enfrentando? É difícil? Faltam 
recursos? Pessoas? Ore a Deus. À medida que pessoas se uniam 
para a reconstrução, a fé e a alegria de Neemias cresciam a ponto 
de não esmorecer diante de acusações e afrontas até que a obra 
estivesse completa.  

Depois que a obra acabou Neemias chamou seu companheiro de 
ministério, Esdras, para ler as leis do Senhor ao povo que havia 
trabalhado na obra, e para surpresa deles o povo ficou triste por 
ver o quanto haviam pecado contra Deus e ficaram chorando por 
suas falhas e por tudo que haviam perdido.  
Neste momento Neemias ensina o povo, e a nós, que devemos 
nos alegrar em Deus SEMPRE. Pediu para o povo ir se alimentar e 
se alegrar, pois Deus esteve com eles e agora dependia deles 
ouvirem, crerem e praticarem a Palavra de Deus para viverem 
todas as suas Promessas, porém se estivessem com o coração 
entristecido nada disso seria possível. 
A tristeza paralisa o ser humano, rouba as forças, rouba a energia 
necessária para fazer qualquer trabalho, desde o mais simples ao 
mais complexo. Não deixe o inimigo roubar sua alegria, seja qual 
for a situação e veja o grande agir de Deus através de sua vida. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Como anda sua Bíblia? E sua rotina diária de 
oração? Pergunte para as crianças mostrando que quanto mais 
próximos de Deus vivemos, mais alegre somos e, 
consequentemente, mais força temos para enfrentar as situações 
difíceis. Coloque em um cartaz os maiores desafios de seus alunos 
e proponha para eles fazerem uma semana de oração de 
intercessão para mudança dessa situação em vitória, como foi com 
Neemias na reconstrução dos muros. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Que tal fazer um vai e vem para 
cada criança? Segue sugestão e passo a passo. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28/08 A 03/09 
RENÚNCIA 

                   
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança se importe com aquilo que realmente é 
importante para Deus. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Qual é a pessoa ou coisa (televisão, futebol, 
brincar, etc) que você ama mais? Por quê? 
(Depois que as crianças responderem, explique a elas que Deus 
deve estar acima do amor que sentimos até mesmo por nossa 
família, ou por qualquer outra coisa que temos. Por exemplo: não 
podemos faltar ao culto por causa de um programa de televisão. 
Deixar de orar por causa de vídeo game. Nem trocar Deus e as 
coisas de Deus por outras coisas. Às vezes, até mesmo quando 
adultos, teremos de fazer escolhas, e em algumas delas renunciar 
justamente aquilo que gostamos. Como, por exemplo, quando 
pessoas são chamadas por Deus para serem missionários em 
outros Países, elas terão de viver longe da família. Mas Deus 
sempre nos recompensará. Em primeiro lugar, devemos amar a 
Deus, acima de todas as coisas.) 
 
 VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ―Qualquer de vós, que não 
renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.‖ 
(Lucas 14.33) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Marcos 1.16-18 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Quando Jesus chamou Pedro e seu irmão 
André, eles estavam pescando, porque essa era a profissão deles. 
Mas Jesus queria fazer deles pescadores de homens, ganhadores 
de almas. E eles ―logo‖ deixaram tudo e o seguiram.  
Então, um dia Pedro lhe perguntou sobre o que aconteceria com 
seus discípulos: ―Eis que, nós, tudo deixamos e te seguimos‖. E 
Jesus lhe respondeu: ―Ninguém há que tenha deixado casa, ou 
irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de 



mim e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o 
cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com 
perseguições; e, no mundo por vir, a vida eterna‖ (Mc 10.28-30). 
Sempre que tivermos de renunciar algo por amor a Jesus, Ele 
estará nos oferendo coisas muito maiores. Ele nunca irá nos 
desamparar. 
Um jovem rico não entendeu, escolheu ficar com as suas riquezas 
e não seguiu a Jesus. 
Ele perguntou a Jesus o que devia fazer para receber a vida 
eterna, e Jesus respondeu: ―Você conhece os mandamentos: Não 
cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho 
contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe.‖ O jovem 
respondeu: ―Desde criança eu tenho obedecido a todos esses 
mandamentos‖. Quando Jesus ouviu isso, disse: ―Falta mais uma 
coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem, e dê o dinheiro 
aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me 
siga‖. Quando o jovem ouviu isso, ficou muito triste, pois era 
riquíssimo. (Lucas 18:18-25) 
 

SUGESTÃO: Midinho - Episódio “O jovem rico” (Volume 22 – 

Novo Testamento) 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  O jovem rico era só uma pessoa que gostava de 
ouvir a Jesus, sabendo desde pequeno os mandamentos da Bíblia. 
Mas ele tinha muito dinheiro e muitos bens, e como vimos na 
história, não queria renunciar as suas riquezas. Infelizmente, este 
jovem não obedeceu à ordem de Jesus, porque amava o seu 
dinheiro. O problema não é ter dinheiro, gostar de vídeo games, 
futebol, ir a festas, etc, o problema é amar mais estas coisas que a 
Deus e colocar elas em primeiro em nossas vidas.  
Devemos ser como Pedro e André, que logo deixaram suas redes 
e seguiram Jesus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. 
Que a Sua vontade para nossas vidas é sempre boa, perfeita e 
agradável. 
Renunciar não é deixar "algo qualquer", mas algo que  queremos, 
algo que desejamos, que gostamos muito, algo que tem ―valor‖ pra 
nós. ISSO é renunciar. Renunciar não é fácil, mas muitas vezes 
será preciso... 

Deus não quer que venhamos a abrir mão de algo  
para nos prejudicar, nos deixar tristes, ou nos fazer mal, muito pelo 
contrario! O faz justamente porque nos ama e sabe perfeitamente o 
que é melhor para cada um de nós. 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  

11--  Observe o desenho e escreva o que você entendeu (ANEXO 16) 
 

22-- Podemos também contar uma historinha para ilustrar. 
Historinha: “Coisas Maiores” 
 
Um menino estava brincando com um vaso muito valioso de seu 
pai. Colocou a mão dentro e não conseguia mais tirar! 
Correu e mostrou ao pai que tentou de todo jeito o ajudar, mas sem 
sucesso.  
O pai começou a pensar então que o único jeito seria mesmo 
quebrar o vaso para retirar sua mão. Seria uma pena, porque ele 
guardava este vaso justamente para o seu pequeno filho, porque 
quando ele fosse maior o valor do vaso poderia ser útil para fazer 
até uma faculdade, comprar um carro, uma casa, ou o que 
desejasse. Mas seria melhor quebrar já que a mão estava presa. 
Como última tentativa disse: ―Filho, estique ao máximo que puder 
seus dedos e tente a última vez‖. 
O menino então disse: ―Esticar os dedos? Não posso pai! Se eu 
esticar os dedos minha mão sai, mas vai soltar a moeda de um real 
que achei ai dentro‖. 
O que valia mais? A moeda ou o vaso? 
Às vezes queremos ―segurar‖ coisas que na verdade são de 
pequeno valor, comparado ao que Deus tem para nós. Mas como 
na hora não entendemos, não queremos ―soltar‖ e fazemos o 
mesmo que este menino, seguramos um real e assim, podemos 
perder uma fortuna... 
Se tiver de renunciar, renuncie. Não importa quão valioso pareça. 
Lá na frente você vai ver que Deus sempre sabe o que faz. 
 
―Mais coisas tem o Senhor que te dar do que isto‖ (II Crônicas 
25.9) 
 

22-- Renunciando. 



 
Compre chocolates a sua escolha, desde que sejam em 
quantidade suficiente para o que vai ser feito.  
Coloque em uma mesma caixa papéis escritos: ―Vale um bombom‖ 
(somente para metade da sala) e papéis em branco (representando 
a outra metade). 
Cada aluno vai retirar um papel, e claro, metade da sala ganhará 
um bombom e a outra metade não. 
Deixe as crianças que ganharam o bombom decidirem o que vão 
fazer: se vão ficar com o bombom ou se vão dar a quem não teve. 
Após as decisões tomadas, você  revela que vai dar bombom a 
todos eles, mas que quem deu o seu vale bombom para outro 
amigo que ficou sem, vai receber ―dois bombons‖.  
Lembrando-os que com Deus é sempre assim: Quem renuncia 
NUNCA vai sair perdendo. 
(Dinâmica adaptada por - Fernanda Medeiros) 

 
 

04/09 A 10/09 
COOPERAÇÃO 

 
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  aajjuuddaarr  

aaooss  oouuttrrooss..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Você já precisou da ajuda de um amigo para 
fazer algo para você? Como foi? (Deixe as crianças falarem.) Que 
bom podermos contar com bons amigos! Certa vez, um homem 
precisou de alguns amigos para fazer algo importante para ele. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR:: ―Todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus‖ (Romanos 8.28). 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Marcos 2.1-12 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Jesus pregava em vários lugares, ele andava 
muito, cada hora estava em um lugar diferente. Certa vez ele ficou 
dias fora de casa pregando pelas cidades e até curando pessoas. 
Depois de tanto tempo fora, ele resolveu voltar para sua cidade, 
Cafarnaum. Quando ele voltou, muitas pessoas o procuraram para 
ouvir suas pregações. Por onde Jesus passava, uma multidão o 
seguia. As pessoas gostavam de ouvir as coisas que ele ensinava 
e do que ele fazia. 
Neste dia, Jesus estava ensinando em uma casa, que logo ficou 
cheia de gente. Eram tantas pessoas, que até em voltada da casa 
estava lotado. Não havia espaço para mais ninguém. 
Na cidade havia um grupo de amigos que conheciam uma pessoa 
que não podia andar, ele era paralítico. Quando souberam que 
Jesus estava de volta a Cafarnaum, resolveram que era a hora de 
levar o amigo paralítico até Jesus para ver se aquele homem 
poderia ser curado. Então os quatro homens se juntaram e 
pegaram a cama do paralítico e resolveram que iriam até a casa 
onde Jesus estava. 
Mas naquele dia era quase impossível, não havia espaço. Eles mal 
conseguiam chegar perto da casa. As pessoas não saiam dali e 
eles não conseguiam se aproximar de Jesus, mas eles não 
desistiram, pensaram o que poderiam fazer para ajudar o amigo 
deles. Isso sim é que era amigo. 
Será que você é um bom amigo? Você ajuda seus amigos a 
resolverem seus problemas quando estão tristes, com medo ou 
precisando de alguma coisa? Um bom amigo é aquele que ajuda 
os outros a superarem as dificuldades. Você pode ter algum amigo 
que ainda não conhece Jesus e não sabe que Jesus pode nos 
ajudar a resolver nossos problemas. Você pode fazer como os 
quatro amigos da história de hoje e mostrar para seus amigos que 
Jesus pode ajudá-los em qualquer situação. Mesmo quando o 
problema for muito grande, como na história de hoje. 
Aqueles quatro homens poderiam desistir de levar o amigo até 
Jesus, mas eles eram persistentes e começaram a pensar em o 
que poderiam fazer. Poderiam esperar Jesus sair, mas aquilo 
poderia demorar muito, então tiveram uma ideia. Subiram no 
telhado. A ideia era remover o telhado da casa e descer o paralítico 
pelo telhado. 



Aqueles homens levaram o paralítico até o telhado, com sua cama 
e começaram a tirar o telhado. Depois, desceram, com cuidado, o 
paralítico até o chão, bem perto de onde Jesus estavam. As 
pessoas ficaram admiradas de verem aquilo. 
Quando Jesus viu aquilo também ficou admirado e muito feliz de 
ver aquelas pessoas ajudando o amigo. A primeira coisa que Jesus 
fez foi dizer que os pecados deles estavam perdoados. Agora 
aqueles amigos e mais o paralítico podiam ter certeza que seriam 
salvos, que é a coisa mais importante que podemos ter; e só Jesus 
pode nos perdoar de nossos pecados porque foi ele que morreu na 
cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Todos nós 
temos pecados, eu, você, seus amigos. A única forma de termos 
nossos pecados perdoados é pedindo a Jesus que nos perdoe. 
Ali no meio da multidão havia algumas pessoas que não 
acreditavam que Jesus era filho de Deus e quando Jesus disse que 
perdoava os pecados daquelas pessoas, eles ficaram irritados. Os 
que não acreditam em Jesus eram os escribas, pessoas religiosas 
que queriam prender Jesus, pois achavam um absurdo Jesus se 
dizer filho de Deus. 
Quando os escribas ouviram Jesus perdoar os pecados do 
paralítico, ficaram irados. Para provar que Jesus podia fazer aquilo, 
Jesus fez outra coisa. Mandou o paralítico se levantar. Quando o 
paralítico se levantou, todos ficaram espantados com aquilo. Mais 
um milagre que Jesus fazia. 
Os escribas saíram ainda mais irritados, pois foram envergonhados 
na frente da multidão. O paralítico e seus quatro amigos ficaram 
entusiasmado, pois viram o milagre de Jesus e ainda sabiam que 
seus pecados haviam sido perdoados. Eles saíram dali 
maravilhados. 

  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Que bom que aquele paralítico pode contar com a 
ajuda dos quatro amigos que o levaram a Jesus. Nós também 
podemos levar nossos amigos a Jesus. E, também, podemos 
contar com a ajuda de nosso melhor Amigo. Quem é Ele? Muito 
bem, Jesus. Ele é poderoso, pode fazer qualquer coisa. Pode nos 

ouvir a qualquer hora, e nos ajudar em qualquer situação.  
 

 

SUGESTÃO: Midinho - Episódio “O paralítico de Cafarnaum” 

(Volume 13 – Novo Testamento) 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    

  
Para contar esta história de maneira criativa você pode usar papel 
articulado. 
Para fazer esse papel articulado você vai precisar de: 
 
* Uma folha de papel criativo ou lumi paper (ou outro papel mais 
grosso no tamanho de uma folha de sulfite); 
* Régua; 
* Estilete ou tesoura; 
* Bailarinas (colchetes); 
* Furador ou um lápis bem afiado. 
 
Dobre o papel do tamanho de sulfite ao meio e corte.  
Use a largura da régua para ser a largura do papel, então passe o 
estilete ou risque e corte com tesoura, faça isso mais uma vez. 
Como o seu papel estava dobrado, basta cortar essas duas vezes 
para você ter 4 tiras. 
Agora posicione duas tiras uma sobre a outra  formando um 'L' e 
faça um furo, coloque a bailarina e repita o procedimento. Agora é 
só treinar! 
Suas crianças vão amar e se você der na mão delas ao final da 
história, também conseguirão contar! 
 
 
 
 
 
 

Era uma vez, um homem que tinha as perninhas molinhas, 
molinhas. 

 



 
 

Como não consegui andar, vivia em cima de uma cama. 
 

 

 
 

Ele tinha 4 amigos.  

 

 
 

E um dia, 1 amigo... 
 

 
 

...ficou sabendo que Jesus estaria na cidade onde moravam 
numa casa falando sobre o Reino de Deus. 
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Foi aí que esse 1 amigo teve a ideia de levar aquele homem que 
tinha a perninha molinha, molinha até aquela casa. 

 

 
 

Só que sozinho ele não consegui levar a cama, pois era muito 
pesada.  

 

 
 

Então ele chamou os outros amigos e lá se foram os 4 amigos 
levando a cama onde estava o homem que tinha as perninhas 

molinhas. 
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Quando chegaram, olharam pela janela e viram uma multidão lá 
dentro, não dava para entrar. 

 

 
 
 
 
 

Então, 1 amigo disse para subirem pela escada até o telhado. Lá 
eles fizeram um buraco... 

 

 
 

 ...e desceram a cama com cordas até onde Jesus estava. 
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Quando Jesus viu aquela cama e a fé daqueles amigos disse: 
- Vai, toma a tua cama e vá para tua casa. 

 

 
 

E assim, o homem levantou e saiu louvando a Deus e andando 
com a perninha durinha, durinha! 

 

 
 
 

  

 
 
Fontes: 
 
- BIBLIA DE RECURSOS PARA O MINISTÉRIO COM CRIANÇAS 
 
- http://tiasdaescolinha.blogspot.com.br/2013/11/contacao-com-
papel-articulado-o.html 
 
- http://blogtiale.blogspot.com.br/2011/08/bons-amigos.html 
 
- http://www.materialgospel.com.br/aula-biblica-infantil-jesus-cura-
um-paralitico/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-Zxm5lEjzonk/UoSd6cVAkSI/AAAAAAAAGcY/1Ek691DNuV4/s1600/Foto0900%5B1%5D.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0o57HAPgBvU/UoSd90UAZSI/AAAAAAAAGck/8Lp6tEJrX5s/s1600/Foto0901%5B1%5D.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
ANEXOS

Anexo 1 - Aula: DEVOÇÃO 



 

Anexo 2 - Aula: DEVOÇÃO 

 

Anexo 3 - Aula: DEVOÇÃO 



 

Anexo 4 - Aula: DEVOÇÃO 



Anexo 5 - Aula: AMOR 



Anexo 6 -  Aula: AMOR 



  
Anexo 7 - Aula: GRATIDÃO 

 
OS DEZ LEPROSOS 

Para fazer os dez leprosos de isopor e palitos de sorvete, você vai 
precisar dos seguintes materiais: 
 
05 bolas de isopor  
10 palitos de sorvete 
Caneta permanente (CD)  
Tesoura / estilete 
Cola branca 
Círculos cortados em papel cartão ou outro. 
 
Como fazer: 
Recorte (20) círculos no papel cartão e com a  
caneta permanente desenhe o rostinho da forma que você quiser.  
Faça dez rostos felizes e dez tristes, porque você vai colar um 
atrás e um na frente. 
Do lado que é triste, faça nos palitos manchinhas para representar 
a lepra e do outro lado deixe limpo.  
Recorte as bolas de isopor ao meio com a ajuda do estilete e faça 
um pequeno corte na parte de cima para encaixar o palito.   
Cole os rostinhos, um triste e um feliz, de cada lado de modo que o 
palito fique entre os dois. Está pronto! 
Agora é só contar a história e quando eles se apresentarem a 
Jesus, mostre para as crianças o lado em que eles estão tristes por 
estarem leprosos, depois vá virando um a um quando começarem 
a ficar limpos e vá tirando eles até reste apenas um, que é o que 
volta para agradecer ao Senhor. 

 



Erro!Erro! 
Anexo 8 - Aula: GRATIDÃO 



 

Anexo 9 - Aula: IGUALDADE 

 

 

Anexo 10 - Aula: IGUALDADE 

 

Anexo 11  - Aula: IGUALDADE 

 

 

Anexo 12 - Aula: IGUALDADE 



 

 

Anexo 13 - Aula: IGUALDADE 

 

Anexo 14 - Aula: IGUALDADE 



 
Anexo 15 - Aula: DIA DOS PAIS 



 

Anexo 16 - Aula: RENÚNCIA 

 
 
 
 

  

  
 


