
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
QUERIDO PROFESSOR: 

 
Fomos chamados para viver um tempo de fertilidade, no qual Deus nosso Agricultor   

tem movido nossos corações com este Amor Incondicional pelos pequeninos,  
em 2015 diversas sementes foram lançadas, agora vivemos o TEMPO DE COLHER,  

o tempo da nossa Visitação. 
É tempo de sorrir, pular, se alegrar, motivar, criar, orar, jejuar, cantar, chorar  

e viver este mover, para retribuir a altura da Glória que nos foi revelada na Cruz, um  
Amor baseado em entrega, renúncia, dedicação, obediência, vitórias e acima de tudo  

na VONTADE DE DEUS, boa, perfeita e agradável. 
Que cada um de nós faça neste 2016 valer o nosso CHAMADO mais atuante que no dia  

que aceitamos e obedecemos a tarefa.  
Mesmo que o barco balance sabemos quem está no nosso barco, o Senhor Jesus 
que acalma qualquer tempestade e é Poderoso para realizar TUDO muito mais  

abundantemente além do que pedimos ou pensamos.  
Que sejamos reflexivos e ousados nesta missão, semear e viver um tempo de colheita 

em nossa comunhão, família e ministério. 
AMO VOCÊS. 

 
Tia Ju  - Jucimara  

 

Vocês não dizem: Daqui a quatro meses haverá a colheita’? Eu lhes 
digo: Abram os olhos e vejam 

 os campos! Eles estão maduros para a colheita.  
Aquele que colhe já recebe o seu salário e 

colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos 
o que semeia e o que colhe. (Jo 4.35 e 36 NVI). 

 



 
                             LIVRO DE JANEIRO 

 
ENSINANDO PARA TRANSFORMAR VIDAS 

Howard Hendricks 
 

“A tarefa do professor é despertar a 

mente do aluno, é estimular as 

ideias, através do exemplo da 

simpatia pessoal, e de todos os 

meios que puder usar para isso, isto 

é, fornece-lhes lições objetivas para 

os sentidos e fatos para a 

inteligência...” 

John Milton Gregory 
 

7 LEIS E PRINCÍPIOS APRESENTADOS 
NO LIVRO 

 
 

A Lei do Professor - Basear o ensino numa rica 
experiência de vida. Por isso o professor precisa 

conhecer o que vai ensinar. Ninguém comunica o que 

não tem. 

 
A Lei do Ensino- Dominar a matéria e conhecer muito 

bem as pessoas a quem se ensina. O professor precisa 

estar bem inteirado das características gerais da faixa 

etária dos seus alunos e dos seus problemas pessoais. 

 

A Lei da Atividade - Envolver os alunos numa 

experiência altamente educativa. "Ouço, esqueço; vejo, 

e guardo na memória; faço e compreendo."  

   

 

A Lei da Comunicação - Construir pontes de ligação 

entre o comunicador e o receptor. A missão do 

professor é descobrir como as pessoas se sentem e a 

partir disso desenvolver a comunicação. 

 

A Lei do Coração - Atingir a personalidade como um 

todo - intelecto, sentimento e vontade. Assim, e nossa 

afetividade que vai gerar ao aluno a motivação para 

aprender. Quando o aluno sente que o professor o ama, 

dispõe-se a fazer tudo o que ele quiser que faça. 

 

A Lei da Motivação - Descobrir e cultivar as 

motivações humanas intrínsecas. Quando o aluno 

consegue enxerga-se dentro daquilo que ensinamos, 

quando ele sente que é beneficiário do testamento 

bíblico, que tudo diz respeito a ele, seu nível de 

motivação será bem mais elevado. 
  

A Lei da Preparação Prévia - Preparar o professor 

para ensinar e o aluno para aprender. A ideia da lei da 

preparação prévia é a seguinte: o processo ensino-

aprendizagem é mais eficiente se tanto professor  como 

aluno estão previamente bem preparados. Isto tem a ver 

com um dos maiores problemas que os professores 

enfrentam: os alunos chegam à  sala de aula “frios”. 
          

Nosso sucesso na tarefa de ensinar não depende de nosso 

domínio dessas leis, mas de nós mesmos, como pessoas, e 

principalmente da liberdade que dermos ao poder de Deus 

para que ele atue em nós. O segredo de tudo é o que ele faz 

por nosso intermédio. 

 



*** 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   
JANEIRO, FEVEREIRO E  MARÇO DE 2016. 

 
NOME: ________________________________________ 

DATA: ______/_____/_____ HORÁRIO _____________ 
 

TEMA DA LIÇÃO BÍBLICA: ______________________ 
 ______________________________________________ 

 
REFERÊNCIA BÍBLICA: _________________________ 
VERSÍCULO CENTRAL: _________________________ 
FAIXA ETÁRIA: ________________________________ 

 
ESTRATÉGIA 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

ATIVIDADE 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

DESENVOLVIMENTO 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
EQUIPE DO TRIMESTRE 

 
 
 

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

 
 

 

  

  

  



  

  0033//0011  áá  0099//0011    

NNOOSSSSOO  DDEEVVEERR  
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda que temos deveres a 
cumprir. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Receba seus alunos na sala de aula 
vestida como quem vai fazer uma faxina, use avental, 
espanador vassoura, balde, panos de chão, etc. amarre um 
lenço na cabeça, capriche no visual. Espere que eles falem, 
provavelmente perguntarão se vai ter faxina na escolinha. 
Pergunte a eles, o porquê eles acham que você está vestida 
assim, espere as resposta. Explique a eles que o seu visual 
tem haver com a aula do dia. Comece a aula perguntando se 
eles já viram a mãe deles vestida assim, depois pergunte se 
eles se vestem assim? A resposta à segunda pergunta 
provavelmente será não, então pergunte o porquê a mamãe 
se veste e eles não. Explique a eles que a mamãe se veste 
assim quando vai fazer a faxina da casa, mas que eles não se 
vestem assim, porque são crianças, e que criança tem que 
brincar, mas que pode ajudar a mamãe quando ela pedir para 
arrumar o quarto, por exemplo, ou guardar os brinquedos na 
caixa, ou colocar comida do nosso bichinho de estimação, 
etc. 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““NNoo  qquuee  ddeeppeennddeerr  ddee  

vvooccêêss,,  ffaaççaamm  ttooddoo  oo  ppoossssíívveell  ppaarraa  vviivveerr  eemm  ppaazz  ccoomm  ttooddaass  aass  

ppeessssooaass””  ((RRmm..  1122::1188)) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  JJooããoo  66::11  aa  1155..  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Imagine só quando acordamos numa 
manhã linda de sol, ainda mais agora que estamos de férias e 
podemos acordar mais tarde, já pensando em brincar o dia 
inteiro, assistir TV, brincar no parque, e fazer várias coisas 
legais quando de repente mamãe diz: ”Só vai poder fazer 

tudo isso depois de arrumar a sua cama e o seu quarto!” 
Poxa vida! Que tristeza, você pensa: “Vou perder a parte mais 
legal do dia, dentro de um quarto?” Pois é a vida é assim. 
Temos deveres e obrigações que devemos cumprir, mesmo 
estando de férias.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  O garotinho da multiplicação de pães, não 
tinha a obrigação de dividir seus pães e seus peixinhos com 
aquele monte de gente que estava com fome, mas ele tinha 
um bom coração, sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, 
que era seu dever ajudar o seu próximo. O mesmo acontece 
quando nossa mãe pede que façamos algo como arrumar 
nosso quarto, por exemplo, não fazemos por obrigação, mas 
sim sabendo que é nosso dever ajudar a mamãe para que 
ela também possa ter um momento para descansar, e 
sabemos que Deus nos abençoará todas as vezes que 
pensamos e agimos em favor do bem estar do nosso 
próximo. E isso deve acontecer em todos os lugares por onde 
passarmos, em casa, na escola, na rua, na casa dos 
amiguinhos, ou seja, em qualquer lugar, devemos sempre 
ajudar e sermos prestadores de favores, não esperando 
recompensas e sim fazendo com amor a todas as pessoas. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  DDuurraannttee  aa  sseemmaannaa  pprreeppaarree  ccoomm  

eelleess  uumm  ccaarrttaazz  ccoollooccaannddoo  eemm  ttooddooss  ooss  ddiiaass  ffiigguurraass  qquuee  

rreepprreesseennttaamm  ooss  ddeevveerreess  ddaass  ccrriiaannççaass,,  ccoommoo  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  éé  

ddeevveerr  ddaa  ccrriiaannççaa,,  iirr  àà  eessccoollaa,,  nnããoo  sseerr  mmaall  eedduuccaaddoo,,  aajjuuddaarr  sseeuu  

pprróóxxiimmoo,,  oobbeeddeecceerr  aaooss  mmaaiiss  vveellhhooss,,  eettcc..  

 



 

1100//0011  áá  1166//0011  

  ÉÉTTIICCAA  
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda a importância de 

preservar princípios e valores 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  Roda de conversa: Com exemplos do 

cotidiano permita que as crianças comentem as situações a 
seguir para que entendam como a ética está muito próxima e 
no dia a dia delas. 
Extremos – como você faz quando não sabe nada da prova? 
(falar sobre cola); você está muito cansado e o único banco 
que tem no ônibus é preferencial o que você faz? (falar sobre 
respeito a regras e pessoas especiais) 
Testar os limites – O que vocês fariam se alguma situação de 
risco atingisse seus familiares ou amigos que regras você 
estaria disposto a quebrar para ajuda-los? (a ética não muda 
quando temos alguém que amamos envolvido) 
Regras de convivência – Se a turma for mais nova as 
reflexões acima serão muito complicadas, sugerimos que com 
a turminha menor seja montado em grupo um conjunto de 
regras de convivência da sala com figuras, como um cartaz 
para todos se respeitarem.  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  NNããoo  ssee  ddeeiixxeemm  eennggaannaarr::  

““aass  mmááss  ccoommppaannhhiiaass  ccoorrrroommppeemm  ooss  bboonnss  ccoossttuummeess””  ((II  CCoo..  

1155::3333))  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Hebreus 12.14, Mateus 5.48, 

Romanos 8.29, II Coríntios 3.18. 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Há coisas que devemos fazer e coisas 

que não devemos fazer. Quando fazemos escolhas certas e 
que respeitam a Deus, a nós mesmos e aos outros estamos 
tendo atitudes éticas. O ser humano, criado a imagem e 
semelhança de Deus desde o Jardim do Édem teve que fazer 

escolhas como ouvir e obedecer a voz de Deus, de outro ou 
de sua própria vontade. Toda vontade de Deus para nós é 
boa e Ele sabe de todas as coisas, por esse motivo quando 
escolhemos ouvir a voz de Deus escolhemos ser éticos, 
sendo bons, amáveis, respeitadores, honestos. O pecado 
quando entrou no mundo acabou corrompendo todas as 
bases éticas do ser humano, transformando-o em 
transgressor, rebelde e orgulhoso, se achando autossuficiente 
e independente de Deus. Quando você decide não colar na 
prova está tendo uma atitude ética pois envolve valores e 
atitudes baseadas no princípio da verdade, honestidade. 
Quando você decide não mentir, também está tendo uma 
atitude ética, assim como quando você faz o bem para o seu 
amigo(a) ajudando a estudar uma matéria que você domina, 
ou ajudando a levantar do chão em uma queda. Quando você 
obedece a mamãe e o papai também está sendo ético. 
Controlar seus impulsos como raiva, medo, angustia, 
ansiedade te levarão a atitudes éticas, valorosas e cheias de 
princípios. Por tudo isso que falamos chegamos a conclusão 
que precisamos muito de Deus para sermos éticos, ele pode 
nos purificar de nossos pecados de tal forma que 
conseguiremos nos manter retos diante de situações que nos 
façam ter desvio de caráter.    

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Podemos aplicar a ética no nosso dia a dia 

facilmente e a criança também, pois a todo  momento 
fazemos escolhas que envolvem certo e errado, agradar a 
alguém ou desagradar, seguir conselhos de amigos ou 
lembrar e seguir os conselhos dos pais, ouvir e praticar a 
Palavra de Deus ou fazermos a nossa vontade e do nosso 
jeito. Aproveite para refletir em situações simples do cotidiano 
que solicitam que tenhamos caráter e princípios éticos para 
respeitarmos ao próximo e a nós mesmos.  

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::      Jogo da ética – Separando o 

joio do trigo.  
Imagine que o fim do mundo é hoje e você foi escolhido por 
Jesus para escolher apenas três pessoas da lista a seguir 



para ir morar no céu, marque quem você escolheria, tendo 
em vista que no céu não entra nenhum pecado: 
Imprima a folha 1 a seguir e deixe as crianças decidirem, 
pode ser folha individual ou uma folha para o grupo decidir 
junto. 

JOGO DA ÉTICA - SEPARANDO O JOIO DO TRIGO 

  

Descrição da pessoa Assinale 
sua 

escolha 
Pontuação 

obtida 

1 
Mentiu para se salvar e quase perdeu a esposa, duvidou da 
promessa de Deus e teve um filho com outra mulher.     

2 
Homem pequeno, de aparência estranha, muito violento e se 
prostituiu com a mulher de seu soldado.     

3 
Artesão desempregado, sem teto, amigo de ladrões, condenado 
à morte. 

    

4 
Homem medroso, que ficou deprimido quando foi ameaçado por 
uma mulher e quis morrer.     

5 
Rapaz tímido, durante a adolescência foi soldado e trabalhador 
voluntário, filho de aristocratas teve uma educação esmerada. 
Engenheiro civil bem sucedido, casado e pai de 12 filhos.     

6 
Foi escolhido para ser um grande sacerdote, foi pai de dois 
filhos e sempre os defendeu com unhas e dentes     

7 Estudou na melhor escola de sua época, foi um grande 
perseguidor dos cristãos e chegou a incentivar e acompanhou a 
morte de um jovem por apedrejamento.     

8 
Estudioso, não fuma, não bebe, solteiro, grande organizador, 
autor da obra autobiográfica "A minha luta".     

9 Filho adotivo da aristocracia, grande administrador, admirador 
de música e do teatro, levou a cabo grandes obras durante seu 
governo. Foi também músico e poeta.      

10 
Anjo de luz, repleto de jóias por todo corpo e é o melhor cantor 
que já existiu 

    

 
A segunda folha só poderá ser revelada após as três 
escolhas terem sido feitas e assinaladas. Veja agora quem 

você salvou e lembre-se que eles irão morar no céu com 
você: 

 
  

  Descrição da pessoa 

1 
 

 
 

Abraão 
Por ser o pai da nação de Israel, e um homem justificado pela fé 
que teve um filho em sua velhice - ganha 100 pontos 

2 
 

 
 

Davi 
Por ser um homem segundo o coração de Deus, ter vencido um 
Gigante, matado um leão e um urso, e ter sido um excelente rei 
para Israel - ganha 100 pontos 

3 

 

Jesus Cristo 
 
Por ser o maior pacifista de todos os tempos, além de Senhor - 
ganha 1.000 pontos 

4 
 

 
 

Elias 
Por ser um grande profeta, que não viu a morte e fez descer fogo 
do céu - ganha 100 pontos 

5 

 

Osama Bin 
Laden 

 
Por ser o maior terrorista da história da humanidade - menos 100 
pontos 
 

 

6 
 

 

Eli 

 
Por ser um profeta relaxado que educou mal seus filhos pois não 
respeitavam as coisas de Deus - não ganha ponto, nem perde 
 

7 

 

Paulo 

Após ter tido um encontro pessoal com Jesus, Paulo se tornou 
um dos maiores discípulos e propagadores do evangelho, 
inclusive escreveu a maior parte dos livros do novo testamento da 
Bíblia Sagrada - ganha 100 pontos 

8 

 

Adolph 
Hitler - 
ditador 
alemão 

responsável 
pela 

ideologia  
Nazista 

Por ter sido responsável pelo genocídio de milhões de judeus 
durante a 2ª Guerra Mundial  - menos 100 pontos 

9 

 

Nero -  
imperador 

romano que 
colocou 
fogo em 
Roma e 

perseguiu os 
Cristãos 

Por ter sido o mais cruel e louco de todos os imperadores 
romanos, por ter mandado construir o Coliseu onde milhares de 
cristãos foram trucidados e por ter mandado incendiar Roma - 
menos 100 pontos 

10 

 

Satanás - o 
adversário 

de Deus, que 
foi 

condenado 
ao inferno 

Por ser um anjo caído que se orgulhou de tudo que possuía e 
achou que poderia ser melhor que Deus, por ter tentado Adão e 
Eva e conseguido que o pecado entrasse no mundo, e por fazer 
milhares de pessoas sofrerem todos os dias e ainda leva-las para 
o inferno - menos 500 pontos 

 
Leia sobre as escolhas, some os pontos e discuta sobre julgar 
pela aparência ser uma atitude antiética. 

  



1177//0011  áá  2233//0011  

AA  HHOONNRRAADDEEZZ  
  
OOBBJJEETTIIVVOO::    Que a criança compreenda que não devemos 
querer o que é dos outros 

  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  Abraçando amigos 
Formar uma grande roda. Colocar um louvor. 
Informar que o grupo deverá estar atento à ordem dada  
para executá-la atentamente. Exemplo: "Abraço de três" 
 e todos começam a se abraçar em grupo de três;  
"abraço de cinco", "abraço de um", "abraço de todo mundo." 
 É importante que o professor esteja atento para que todos 
participem. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    OOss  ssáábbiiooss  hheerrddaarrããoo  

hhoonnrraa..  ((PPvv..  33::3355))  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    EEsstteerr  66::11--1111  

  

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Certa noite o rei Assuero perdeu o sono. 
Deus o manteve acordado por um motivo muito especial. 
Todo esse tempo Deus estava agindo em favor do seu povo.  

O rei, não conseguindo dormir, pediu a um de seus servos 

que lhe trouxesse e lesse seus livros de registros. 

O servo de rei começou a ler, e dali a pouco chegou 

justamente ao ponto onde se falava da vez em que Mordecai 

salvou a vida do rei, livrando-o de ser assassinado por dois  

empregados do rei!.  

E nessa hora, o rei disse –“que recompensa Mordecai 

recebeu? “Nada foi feito pra ele”-respondeu o servo. 

O rei ficou surpreso. Era costume recompensar todos que lhe 

fizessem favores. Então o rei decidiu que precisava fazer 

alguma coisa para Mordecai. Estava ele ainda pensando 

sobre isso, quando chegou Hamã. Ele veio falar com o rei 

ainda muito cedo, porque não conseguia esperar para ter a 

autorização do rei para enfrentar Mordecai. (Hamã não 

gostava de Mordecai porque  Mordecai não se curvava diante 

de Hamã, somente diante de Deus) 

Mas, antes que ele falasse qualquer coisa, o rei lhe disse: 

- Eu quero ter o prazer de prestar uma homenagem a um 

certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele? E  Hamã 

logo pensou que certamente o rei queria lhe homenagear. 

Então todo orgulhoso, disse ao rei: 

- Mande trazer as roupas que o senhor usa e também o 

cavalo que o senhor monta. Então entregue as roupas e o 

cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene 

que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja 

honrar. Depois, que leve o homem montado a cavalo, pela 

praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte; É 

isso o que o rei faz pelo homem a quem ele deseja honrar! 

Então o rei disse a Hamã: 

- Vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o 

judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma 

ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer 

nenhuma das coisas  que você disse.”Mordecai !”O rei havia 

dito Mordecai “! Hamã não podia acreditar !Ele teria que 

prestar toda honra que ele planejara para ele mesmo a outra 

pessoa! E, essa pessoa era justamente  Mordecai! 

Assim, Hamã teve que obedecer o rei, vestiu Mordecai com 

as vestes reais, arrumou o cavalo, e foi puxando o cavalo 

pela praça principal, dizendo: ”Assim se faz ao homem quem 

o rei deseja honrar  

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::    Honradez é a forma correta de agir de quem 

não pega o que não lhe pertence, de quem não engana. 

Mordecai  confiou em todos os momentos no Senhor, sendo 

fiel à  Ele,  e a seu tempo Deus o honrou! Deus estava 

cuidando de Mordecai, e podemos ter a confiança que ele 

está cuidando de nós,  também . Deus deseja nos honrar! 



UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Fazendo um  fantoche: 
Professor: se a sua turma for numerosa, leve já as partes 
cortadas para que assim as criança  possam enfeitar e já 
colar no saquinho de papel. 

 
 

 

 
 

24/01 á 30/01 
VIDA SAUDÁVEL 

 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que seu corpo é 
templo do Espírito Santo. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Brincadeira: CERTO OU ERRADO? Divida 
a sala em dois espaços. Chame um de lado certo e ou outro 
de lado errado. Vou citar algumas coisas que é o certo 
fazermos e outras que é errado. Se o que eu disser for certo, 
corram para o lado certo. Se o que eu disser for errado, 
corram para o lado errado. Ouçam com atenção e façam boas 
escolhas. 
Exemplo: 
1 – Comer muito doce faz bem a saúde. 
2 – Beber leite ajuda a fortalecer os ossos. 
3 – Depois de comer um doce no carro ou no ônibus jogue o 
papel pela janela. 
4 – Frutas e legumes fazem bem a você. 
5 – Antes de comer, fique com as mãos bem sujas. 
 
Depois da brincadeira, leia o versículo para memorizar e 
peçam para as crianças explicarem o que o versículo quer 
dizer. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  Ou ainda não entendeis 
que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em 
vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a 
vós mesmos? (1 Coríntios 6.19). 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  DDaanniieell  11 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: As crianças estão em constante 
desenvolvimento, todos os dias crescem um pouquinho. E por 
isso precisam tomar cuidado com o seu corpo, para que não 



fiquem doentes e não tenham problemas no seu crescimento. 
Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja o Senhor 
Jesus mora dentro de nós, como está escrito em I Coríntios 
6:19. Somos a casa de Deus na terra. Você acha que o 
Senhor Jesus vai querer morar em uma casa de dente podre? 
Com piolho? Com chulé? Cheio de doença? É claro que não! 
A casa favorita de Deus não pode ser fraquinha, raquítica, 
doente.  
 
Vamos, então, aprender alguns segredinhos básicos para que 
tenhamos um crescimento saudável e sejamos casas lindas e 
fortes para o Senhor, amém? 
 
- Cuidar dos dentes – escová-los sempre após as refeições. 
 
- Higiene do corpo – (lavar as mãos, lavar os cabelos, cortar 
as unhas, limpar os ouvidos, tomar banho corretamente) 
 
- Alimentação - comer frutas, verduras, legumes, feijão, 
carninha, arroz, etc. Pizza, sorvete, chocolate são muito 
gostosos, mas não alimentam. 
 

Vamos cuidar do nosso corpo e oferecer para o Senhor 
uma casa bonita, saudável e cheia de vida, para que Ele 
possa estar em nós e nos usar para fazer crescer o Seu 
reino. Ninguém gosta de estar ao lado de alguém fedorento, 
com chulé, os dentes estragados, cheio de piolho, doente, 
magricelo, amarelão, não é verdade? Mas se estivermos 
limpinhos, cheirosos, com um sorriso bonito, o cabelo limpo e 
penteado, as unhas limpas, se estivermos saudáveis, fortes, 
bonitos, todos vão querer estar perto de nós e, assim, 
poderemos mostrar às pessoas que Jesus está em nós e que 
Ele nos faz diferentes, amém? 
 
 

A escolha de Daniel 
 
Nos tempos bíblicos, Jerusalém era uma cidade especial. O 
povo de Deus vinha de todo lugar para adorá-lo no templo de 

Jerusalém. Muito, muito antes de Jesus nascer, aconteceu 
uma coisa horrível em Jerusalém.  O rei Nabucodonosor 
entrou com seu exercito na cidade e destruiu tudo o que viu 
pela frente.  O rei e os soldados pegaram algumas coisas 
especiais do templo de Deus. Pegaram também muita gente 
do povo de Deus e os levou para um país distante chamado 
Babilônia.  

Na Babilônia, o rei escolheu jovens de boa aparência, 
tirados de Jerusalém, e mandou para que fossem treinados 
para servi-lo. Um jovem chamado Daniel foi um dos 
escolhidos. O rei determinou algumas regras para Daniel e 
outros rapazes. Ele ordenou: Estes rapazes vão morar na 
minha casa durante três anos. Quero que aprendam nossa 
língua para que leiam e falem como nós. Eles irão comer a 
mesma comida que eu como. 
 

Daniel e os outros rapazes foram tratados de modo 
muito especial. Mas quando Daniel viu a comida do rei, 
percebeu logo que não era coisa boa para ele. Daniel sabia 
que as leis de Deus mandavam comer alimentos que o 
deixassem forte e saudável. 

 
Daniel foi conversar com o responsável: eu e meus três 

amigos gostaríamos de ter permissão para comer somente 
vegetais e beber apenas água por dez dias. Depois de dez 
dias, o senhor decide se parecemos saudáveis ou não. 

 Depois do prazo, Daniel e os três amigos pareciam 
mais saudáveis do que todos os outros rapazes. Durante os 
três anos seguintes, os quatro jovens receberiam apenas 
vegetais e água para comer e beber. Deus ficou feliz com a 
obediência de Daniel. Ele ajudou Daniel e seus amigos a 
serem mais saudáveis e inteligentes do que todos os outros 
rapazes. No final dos três anos, chegou a hora do rei fazer 
um teste com os rapazes de Jerusalém. O rei fez muitas 
perguntas a todos eles. Daniel e  seus amigos deram de 10 x 
0 em todo mundo. O rei ficou muito satisfeito com eles e deu-
lhes o melhor trabalho do reino. Deus também ficou satisfeito 
com os quatro, pois eles foram obedientes ao Senhor. 



 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  CCoonnvveerrssee  ccoomm  aass  ccrriiaannççaass  ssoobbrree  aass  sseegguuiinntteess  

ppeerrgguunnttaass::  

  --  PPoorr  qquuee  DDaanniieell  ffeezz  bbeemm  eemm  oobbeeddeecceerr  aa  DDeeuuss??  

--  OO  qquuee  aaccoonntteecceeuu  aa  DDaanniieell  ppoorr  ccaauussaa  ddaa  ssuuaa  aalliimmeennttaaççããoo  

nnuuttrriittiivvaa??  

--  AAoo  sseerr  eessccoollhhiiddoo  ppeelloo  rreeii,,  qquuaaiiss  bbooaass  eessccoollhhaass  qquuee  DDaanniieell  

ffeezz??  

--  AAss  bbooaass  eessccoollhhaass  ddee  DDaanniieell  mmoossttrraarraamm  qquuee  eellee  oobbeeddeecciiaa  aa  

DDeeuuss..  AAss  bbooaass  eessccoollhhaass  ssããoo  bbooaass  ppoorrqquuee  ssããoo  ccooiissaass  qquuee  

DDeeuuss  qquueerr  ffaaççaammooss..  

--  OO  qquuee  aaccoonntteecceeuu  qquuaannddoo  oo  rreeii  vviiuu  ccoommoo  DDaanniieell  eerraa  

ssaauuddáávveell??    

--  QQuuee  bbooaass  eessccoollhhaass  vvooccêê  ppooddee  ffaazzeerr  qquuaannddoo  eessttiivveerr  

bbrriinnccaannddoo  ccoomm  sseeuu  aammiiggoo??  

  

--  QQuuee  bbooaass  eessccoollhhaass  vvooccêê  ppooddee  ffaazzeerr  àà  mmeessaa  ddoo  jjaannttaarr??    

  

  

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    

  

AATTAAQQUUEE  DDOO  LLAANNCCHHEE!!  CCOOMMBBUUSSTTIIVVEELL  PPAARRAA  OO  CCOORRPPOO..  

PPeeççaa  aanntteecciippaaddaammeennttee  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  ttrraazzeerreemm  ffrruuttaass..  

VVooccêê  ppooddee  lleevvaarr  ooss  nnoommeess  ddee  vváárriiaass  ffrruuttaass  ddeennttrroo  ddee  uumm  ssaaccoo  

ee  ppeeddiirr  ppaarraa  eelleess  ssoorrtteeaarreemm..  EElleess  ddeevveerrããoo  ttrraazzeerr  aa  ffrruuttaa  

ssoorrtteeaaddaa  ee  qquuee  ttaall  ffaazzeerreemm  uummaa  lliinnddaa  ee  ggoossttoossaa  ssaallaaddaa  ddee  

ffrruuttaass..  FFaaççaa  ttaammbbéémm  aallgguunnss  eexxeerrccíícciiooss  ffííssiiccooss  ssiimmpplleess  ccoomm  aass  

ccrriiaannççaass..  

  

  EEllaass  ggoossttaamm  ddee  ppoolliicchhiinneellooss,,  ttooccaarr  nnooss  ppééss  ccoomm  ooss  

ddeeddooss  ddaass  mmããooss,,  ppuullaarr  aattéé  oo  ccééuu  ee  ccoorrrreerr  nnoo  lluuggaarr..  EExxpplliiqquuee  

qquuee  oo  ccoorrppoo  uussaa  oo  aalliimmeennttoo  ppaarraa  nnooss  ddaarr  eenneerrggiiaa  ppaarraa  

ffaazzeerrmmooss  eesssseess  eexxeerrccíícciiooss..  CCoomm  cceerrtteezzaa  eessssaa  lliiççããoo  tteerráá  uumm  

ssaabboorr  ttooddoo  eessppeecciiaall!!  

  

  

  

  

31/01 á 06/02  

 INICIATIVA 
                                   
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança entenda que precisa agir de forma 
positiva em seu dia a dia. 

  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  OOBBJJEETTIIVVOO::  CCrriiaarr  uumm  sseennssoo  ddee  fféé,,  oouussaaddiiaa  ee  

iinniicciiaattiivvaa  ppoossiittiivvaa  ccoonnttrraa  ooss  pprroobblleemmaass  ee  oo  iinniimmiiggoo  ccaauussaaddoorr.. 

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO::  RReeccoorrttee  ppeeddaaççooss  ddee  ppaappeell  ppaarraa  

ddiissttrriibbuuiirr  eennttrree  aass  ccrriiaannççaass..  PPrroovviiddeenncciiee  ccaanneettaass..  PPeeççaa  qquuee  

ccaaddaa  ccrriiaannççaa  aannoottee  uumm  ggrraannddee  pprroobblleemmaa  qquuee  eellaa  eennffrreennttaa  oouu  

aallggoo  ddee  qquuee  tteemm  mmeeddoo.. SSee  eellaa  nnããoo  ssoouubbeerr  eessccrreevveerr,,  bbaassttaa  

ppeennssaarr  nnoo  pprroobblleemmaa  ee  ddoobbrraarr  oo  ppaappeell,,  ffaazzeennddoo  ddee  ccoonnttaa  qquuee  

eellee  eessttáá  lláá  nnaaqquueellee  ppaappeell  oouu  oo  pprrooffeessssoorr  ppooddeerráá  eessccrreevveerr..  EEmm  

sseegguuiiddaa  ttooddooss  ppooddeemm  ppiiccaarr  oo  ppaappeell  ee  jjooggaa--lloo  nnoo  lliixxoo.. 

LLIIÇÇÃÃOO::  PPoorr  ggrraannddee  qquuee  sseejjaa  oo  pprroobblleemmaa  ((ppaappeell)),,  ddeeppooiiss  ddee  

ppiiccaaddoo,,  nnããoo  éé  nnaaddaa,,  nnããoo  sseerrvvee  pprraa  nnaaddaa..  ÉÉ  aassssiimm  qquuee  DDeeuuss  

ffaazz  ccoomm  nnoossssooss  pprroobblleemmaass,,  qquuaannddoo  ooss  eennttrreeggaammooss  aa  EEllee!!  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  PPooiiss  hháá  uummaa  hhoorraa  cceerrttaa  ee  

ttaammbbéémm  uummaa  mmaanneeiirraa  cceerrttaa  ddee  aaggiirr  ppaarraa  ccaaddaa  ssiittuuaaççããoo  

((EEcclleessiiaasstteess  88::66))  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  II  SSaammuueell  11::11--1199  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: A Bíblia nos conta que muito, muito 
tempo atrás vivia um homem chamado Elcana. Ele era bom 
amava a Deus. Elcana era casado com Ana, que não tinha 
filhos e queria muito ter um. Ana via outras mulheres que 
tinham filhos e ficava cada vez mais triste. Penina tinha filhos 
e gostava de irritar Ana. Elcana tentava agradar Ana, mas 
não adiantava nada. O que ela queria mesmo era um filhinho. 
Era costume de Elcana, uma vez por ano, fazer uma viagem 
com sua família. Não era uma viagem de férias, como 
fazemos hoje. Ele levava toda sua família para a cidade onde 
ficava a casa de Deus. Era uma grande festa para todos, 



menos para Ana! Ao chegar à casa de Deus, Ana decidiu orar 
e conversar com o Senhor, explicando tudo que estava 
sentindo. Ela chorou muito. Ana começou a orar e chorar ao 
mesmo tempo. Ela orava assim: “Ó Senhor Todo Poderoso, 
olha pra mim, tua serva! Vê a minha aflição e lembra-se de 
mim! Não se esqueça da tua serva!” E foi isso que Ana fez 
contou tudo ao Senhor. Ana pediu um filho a Deus e fez uma 
promessa. Ela disse que quando seu filho crescesse um 
pouquinho, traria o menino de volta para a igreja, para ele 
morar lá e aprender a ajudar na casa de Deus. 

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  EEnnqquuaannttoo  aa  ffaammíílliiaa  eessttaavvaa  aalleeggrree  nnaa  ffeessttaa,,  AAnnaa  

eessccoollhheeuu  iirr  oorraarr,,  ccoonnvveerrssaarr  ccoomm  DDeeuuss,,  eexxppoorr  ssuuaass  ttrriisstteezzaass,,  

ccrreennddoo  qquuee  DDeeuuss  éé  aa  úúnniiccaa  ssoolluuççããoo..  MMuuiittaass  vveezzeess  

mmuurrmmuurraammooss,,  bbrriiggaammooss  ccoomm  aass  ppeessssooaass  aaoo  nnoossssoo  rreeddoorr,,  

qquuaannddoo  eessttaammooss  ttrriisstteess  oouu  qquuaannddoo  oo  qquuee  aaccoonntteeccee  nnããoo  eessttaa  

ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  qquuee  nnooss  aaggrraaddaa..  AAnnaa  eessccoollhheeuu  iirr  aattéé  oo  

SSeennhhoorr  ee  ffeezz  aa  ccooiissaa  cceerrttaa::  ccoonnttoouu  aa  DDeeuuss  ppoorrqquuee  eellaa  eessttaavvaa  

ttrriissttee..  NNóóss  ttaammbbéémm  ppooddeemmooss  oorraarr  aa  DDeeuuss  ee  ccoonnttaarr  aa  EEllee  oo  qquuee  

nnooss  aaccoonntteeccee,,  pprreecciissaammooss  aaggiirr  ddee  ffoorrmmaa  ppoossiittiivvaa  eemm  nnoossssoo  

ddiiaa  aa  ddiiaa..  AA  pprriimmeeiirraa  iinniicciiaattiivvaa  qquuee  ddeevveemmooss  tteerr  éé  sseemmpprree  

ccoonnssuullttaarr  oo  SSeennhhoorr  ppaarraa  qquuee  nnoossssaa  ddeecciissããoo  sseejjaa  cceerrttaa,,  nnaa  

hhoorraa  cceerrttaa,,  ccoommoo  nnooss  eennssiinnaa  oo  vveerrssííccuulloo  ppaarraa  mmeemmoorriizzaarr..  

((EEcclleessiiaasstteess  88::66))  AAnnaa  ssaaiiuu  mmuuiittoo  ffeelliizz,,  ssaabbiiaa  qquuee  DDeeuuss  aa  

eessccuuttoouu..  DDeeppooiiss  ddee  uumm  tteemmppoo  eellaa  tteevvee  uumm  bbeebbêê..  SSeeuu  nnoommee  

SSaammuueell..  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Fazer um cartão com o 
versículo para memorizar. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  

PPooiiss  hháá  uummaa  hhoorraa  cceerrttaa  ee  ttaammbbéémm  

UUmmaa    mmaanneeiirraa  cceerrttaa  ddee    

AAggiirr    ppaarraa  ccaaddaa  ssiittuuaaççããoo  

((EEcclleessiiaasstteess  88::66  

 
07/02 á 13/02 

 A PERSEVERANÇA 
                         
OOBBJJEETTIIVVOO::    Que a criança aprenda a importância de 

perseverar sempre. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::. Arrebentando a boca do balão Forme 

duplas 
 (nr 1 e nr 2), e dê uma bexiga pra cada um. Ao seu sinal, os 
dois começam a encher o balão. O propósito é estourar o 
balão antes que o companheiro o faça. Ah, eles tem de ficar a 
dois palmos de distância um do outro. Perseverar até estourar 
o balão. 
  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    ......AAqquueellee  qquuee  ppeerrsseevveerraarr  

aattéé  oo  ffiimm,,  sseerráá  ssaallvvoo..  ((MMtt  1100..2222))..  

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  LLuuccaass  88::44--1155 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Um homem saiu para semear. Quando 

espalhava as sementes, algumas caíram na beira do 

caminho. E os passarinhos comeram tudo. 

Outras sementes caíram num lugar onde havia pedras. As 

sementes brotaram e aparecendo o sol, queimou as 

plantinhas. 

Outras caíram no meio dos espinhos. Eles cresceram e 

abafaram as plantas. 

Mas as sementes que caíram em terra boa cresceram fortes e 

produziram muitos frutos. Jesus explicou que a semente é a 

Palavra de Deus e as pessoas são a terra. A boa terra 

persevera em dar frutos e muitos frutos são colhidos dessa 

boa terra. Assim garante a palavra de Deus “...e a que caiu 

em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a 



conservam num coração honesto e bom e dão fruto com 

perseverança.” Lucas 8.15 

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Que bom que há pessoas com o coração como 

terra boa.  E o seu coraçãozinho é uma terra boa? Você ouve 

a palavra com alegria e não deixa que o inimigo venha roubá-

la, a terra de seu coração é fértil? Você lê a Bíblia e tem uma 

vida de perseverança com Deus não permitindo que nada 

ocupe o lugar da palavra de Deus em seu coração? Se sim, a 

semente brota e produz; muitos frutos e através da sua vida e 

do seu testemunho são mostradas as bênçãos que recebeu 

da parte de Deus. E a promessa da salvação eterna se 

cumprirá em sua vida. 

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPeerrsseevveerraannddoo  nnaa  PPaallaavvrraa  ddee  

DDeeuuss.. 
 

 
 
 
     
            
 

    

14/02 á 20/02 
A RESPONSABILIDADE 

              

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que responsabilidade 
é fazer a coisa certa no momento certo. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Professor: Leve para a sala 14 moldes de 
mãos (pode ser a sua), e em cada mão escreva uma palavra 
do versículo para memorizar, não se esqueça de fazer uma 
mãozinha com a referência: Ec. 9:10. 

Esconda as mãos pela sala e peça para que as 
crianças encontrem. Quando acharem, ajude elas para 
memorizar e montar o versículo e colar na lousa ou parede. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    TTuuddoo  qquuaannttoo  ttee  vviieerr  àà  mmããoo  

ppaarraa    ffaazzeerr,,  ffaazzee--oo  ccoonnffoorrmmee  aass  ttuuaass  ffoorrççaass..  ((EEcc..  99::1100))  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    IIII  CCrrôônniiccaass  3344 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: A Bíblia nos conta uma história de uma 
criança que foi muito responsável. Ele reinou sobre Jerusalém 
com apenas 8 anos de idade. Seu nome era Josias. Ele, 
mesmo sendo criança salvou da perdição toda uma nação. 
Josias era apenas uma criança e recebeu uma enorme 
responsabilidade: governar uma nação! Já pensou se isso 
acontecesse com você, e você ficasse sozinho para cuidar de 
tudo: da casa, pagar as contas, fazer compras, limpar, 
cozinhar, lavar, etc. Como você se sentiria? Talvez Josias 
tenha se sentido assim, com medo diante do que iria 
acontecer. Certamente havia ao seu lado pessoas que 
cuidavam dele, ensinavam-lhe, davam-lhe direção. Assim 
como seu pai, sua mãe, seus professores, faz com você. E 
Josias ouvia tudo com atenção. 



O rei Josias  fez um pacto com Deus de andar em Sua 
presença,  e guardar os Seus mandamentos, e  também 
levou o povo a fazer o mesmo. 
Ele mudou o comportamento de um povo a partir do seu 
próprio comportamento. Israel havia se afastado dos 
caminhos do Senhor por causa dos maus reis que haviam 
subido ao seu trono, mas Josias mudou a história quando 
assumiu a responsabilidade de buscar e conhecer ao Senhor 
e andar em Sua presença. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee  éé  aa  vviirrttuuddee  qquuee  nnooss  eennssiinnaa  aa  

ffaazzeerr  aass  ccooiissaass  ddee  mmooddoo  ccoorrrreettoo  ee  nnoo  tteemmppoo  cceerrttoo..  AA  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  nnooss  ffaazz  aassssuummiirr  aass  ccoonnsseeqquuêênncciiaass  ddee  

nnoossssooss  aattooss  ee  rreessppoonnddeerr  ppoorr  eelleess..  

JJoossiiaass  éé  aappeennaass  uumm  mmeenniinnoo  ee  aacceeiittoouu  aa  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddee  

aaggrraaddaarr  aa  DDeeuuss  ee  ddee  ggoovveerrnnaarr  sseeuu  ppaaííss..  

AAnntteess  ddee  vvooccêê  ffaazzeerr  qquuaallqquueerr  ccooiissaa,,  ppeennssee  bbeemm  nnaass  

ccoonnsseeqquuêênncciiaass  bbooaass  oouu  rruuiinnss  qquuee  aaqquuiilloo  ttrraarráá  ppaarraa  vvooccêê  ee  ssuuaa  

ffaammíílliiaa..  

SSeejjaa  mmaaiiss  rreessppoonnssáávveell  ee  ccoollaabboorree  mmaaiiss  eemm  ccaassaa,,  nnaa  eessccoollaa,,  

nnaa  IIggrreejjaa  ee  nnoo  qquuee  mmaaiiss  ffoorr  nneecceessssáárriioo.. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    CCaarrttaazz  eemm  ccoonnjjuunnttoo..  LLeevvee  ppaarraa  

ssaallaa  vváárriiooss  rreeccoorrtteess  ppooddeemm  sseerr  ssoobbrree  ppaaiissaaggeennss,,  aanniimmaaiiss,,  

ppeessssooaass........  DDiissppoonniibbiilliizzee  ttaammbbéémm  ppaarraa  ssuuaa  ttuurrmmaa  ggiizz  ddee  cceerraa  ee  

llááppiiss  ccoolloorriiddoo  ee  uummaa  oouu  mmaaiiss  ffoollhhaass  ddee  ppaappeell  ppaarrddoo  oouu  

ccaarrttoolliinnaa..  EExxpplliiqquuee  qquuee  ccaaddaa  ccrriiaannççaa  tteerráá    aa  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  

ddee  ffaazzeerr  uumm  bbeelloo  ccaarrttaazz  jjuunnttaass..  DDiiggaa  qquuee  qquueerr  bbeemm  eennffeeiittaaddoo  

ee  ssee  sseeuuss  aalluunnooss  jjáá  ssoouubbeerreemm  eessccrreevveerr,,  ddiiggaa  qquuee  ddeesseejjaa  vveerr  

aallgguunnss  vveerrssííccuullooss  eessccrriittooss  nnoo  ccaarrttaazz..  QQuuaannddoo  eessttiivveerr  pprroonnttoo..  

DDeeiixxee  eexxppoossttoo  nnaa  ssaallaa..  
  

 
 
 

 
21/02 á 27/02 
O RESPEITO 

                  
OOBBJJEETTIIVVOO::    Que a criança perceba que respeitar é honrar. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::. Peça para a classe fazer eco ao ler o 
versículo. Explique que o eco não pode ser mais alto que o 
som original. Enquanto recita as frases, varie a altura de sua 
voz; vá do sussurro ao grito. Incentive os alunos a serem 
bons ouvintes e imitarem o que diz e como diz. Divida o 
versículo assim: 
 
Agora 
Corrijam a sua conduta 
E as suas ações 
E obedeçam ao Senhor, 
Ao seu Deus. 
Jeremias 26.13 
 
Repita a atividade algumas vezes, mudando o tom de voz. 
Conversem sobre o significado do versículo. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    Agora, corrijam a sua 
conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu 
Deus. (Jeremias 26.13). 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  1 Samuel 15.1- 35. 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Quando alguém lhe pede para fazer 
alguma coisa, que parte você tem de fazer antes de poder 
dizer: - Acabei? É isso mesmo, tem de fazer tudo! Se 
obedecer somente em parte, está sendo na verdade 
desobediente. Há muitos anos, um rei famoso tentou 
obedecer a Deus apenas em parte. Os amalequitas haviam 
enfrentado Israel muitos anos e haviam sem duvida ouvido 



falar do Deus vivo e verdadeiro de Israel. No entanto, eles se 
recusavam a crer em Deus. Sua incredulidade os levou a 
fazer coisas perversas contra o povo de Deus. Obedecendo a 
ordem de Deus transmitido pelo profeta Samuel, o rei Saul 
reuniu um grande exercito e perseguiu os amalequitas. 
Depois de uma dura batalha, Saul e seu exercito destruíram o 
povo e tudo que consideraram sem valor, mas conservaram o 
rei Agague e os melhores animais. Saul talvez não tivesse 
conseguido resistir a ideia do prestigio e da gloria que 
receberia ao trazer o rei e os animais. Porque Saul voltou 
com o rei e alguns dos animais? Ele não recebeu ordem de 
destruir totalmente os amalequitas? Saul estava cumprindo a 
ordem de Deus somente em parte. Ele foi desobediente às 
instruções que recebeu de Deus. Deus quer que você seja 
completamente obediente a Ele em todas as coisas! 
Quando Deus dá uma ordem, Ele espera que Seus filhos 
obedeçam. Agradamos a Deus quando mostramos nosso 
RESPEITO com Ele quando o obedecemos. O profeta 
Samuel reprendeu a Saul por não ter obedecido a Deus 
completamente. Porém, Saul respondeu com uma confissão 
insincera do seu pecado e insistiu em dizer que tinha 
obedecido, culpando o exercito por manter o rei os animais, 
então Samuel disse a Saul que o Senhor já o tinha rejeitado 
como rei por causa da sua desobediência e rebeldia as suas 
ordens. Aquele foi um dia triste para Samuel e todo Israel. O 
rei Saul não RESPEITOU a ordem do Senhor Deus e o 
desobedeceu. Querido amiguinho(a), assim como o rei Saul, 
algumas vezes você talvez não queira fazer tudo o que Deus 
diz. Então você deve pedir a Deus que lhe dê forças e 
vontade de obedecer. Você não pode agradar a Deus com a 
sua obediência a não ser que Ele o ajude. Se pedirmos a Ele, 
ele coloca o Respeito e a Vontade de obedecer a Ele e a  sua 
Palavra em seu coração e assim você será muito abençoado. 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::. Converse com as crianças sobre as 
perguntas: 
 
- O que significa obedecer a Deus? 
 

- Quais são as coisas boas que Deus quer que façamos? 
(compartilhar, ajudar, amar, orar, louvar, agradecer, e assim 
por diante). 
 
- Como eu demonstro que estou respeitando a Deus? 
 
- Como você se sente ao desobedecer aos seus pais e 
professores? Envergonhado? Triste? 
 
- Às vezes é difícil obedecer? Às vezes é fácil? 
 
- O que você achou da tarefa que Deus mandou Saul fazer? 
Era fácil ou era difícil?  

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  LLeevvee  aallgguummaass  ffiigguurraass  qquuee  

mmoossttrraamm  aallgguuéémm  ddeessoobbeeddeecceennddoo  oouu  aallggoo  qquuee  aaccoonntteecceeuu  ppoorr  

ccaauussaa  ddee  uummaa  ddeessoobbeeddiiêênncciiaa..  MMoossttrree  uummaa  ffiigguurraa  ddee  ccaaddaa  vveezz..  

PPeeççaa  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  eexxpplliiccaarreemm  aa  ssiittuuaaççããoo  ee  ccoommoo  eellee  

oobbeeddeecceerriiaa  nnaaqquueellaa  ssiittuuaaççããoo..  EEllooggiiee  aa  ccrriiaannççaa  ppoorr  ssuuaass  bbooaass  

iiddeeiiaass..  RReeppiittaa  aa  aattiivviiddaaddee  aattéé  qquuee  ttooddooss  tteennhhaamm  ppaarrttiicciippaaddoo..  
EEXXEEMMPPLLOO>>  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

28/02 á 05/03 
O ESFORÇO 

                         
OOBBJJEETTIIVVOO::    Que a criança compreenda que tudo o que faz 
não é em vão. 
 

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  LLeevvee  dduuaass  bboollaass  ppaarraa  aa  ssaallaa  ddee  aauullaa,,  ddiivviiddaa  

aass  ccrriiaannççaass  eemm  ddooiiss  ggrruuppooss,,  ffoorrmmaannddoo  dduuaass  ffiillaass,,  aa  pprriimmeeiirraa  

ccrriiaannççaa  ddee  ccaaddaa  ffiillaa  rreecceebbee  uummaa  bboollaa,,  qquuee  ddeevvee  aaoo  ccoommaannddoo  

ddoo  pprrooffeessssoorr  ppaassssaarr  ppoorr  cciimmaa  ddee  ssuuaa  ccaabbeeççaa  ppaarraa  ttrrááss  sseemm  ssee  

vviirraarr  aa  oouuttrraa  ccrriiaannççaa  ee  aassssiimm  ppoorr  ddiiaannttee  aattéé  cchheeggaarr  nnoo  úúllttiimmoo,,  

qquuee  ddeevvee  ddeevvoollvveerr  aa  bboollaa  ppaarraa  oo  qquuee  eessttaa  aa  ssuuaa  ffrreennttee  aaggoorraa,,  

ppaassssaannddoo  ppoorr  bbaaiixxoo,,  eennttrree  aass  ppeerrnnaass  aattéé  cchheeggaarr  aaoo  pprriimmeeiirroo  

nnoovvaammeennttee..  VVeennccee  aa  eeqquuiippee  qquuee  tteerrmmiinnaarr  aa  pprroovvaa  pprriimmeeiirroo..  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  SSeeddeess  ffiirrmmeess  ee  

ccoonnssttaanntteess,,  sseemmpprree  aabbuunnddaanntteess  nnaa  oobbrraa  ddoo  SSeennhhoorr,,  ssaabbeennddoo  

qquuee  oo  vvoossssoo  ttrraabbaallhhoo  nnããoo  éé  vvããoo  nnoo  SSeennhhoorr..  ((IICCoo..  1155::5588))..  

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  JJoossuuéé  11::11  aa  88.. 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  EErraa  uummaa  vveezz,,  uumm  mmeenniinnoo  qquuee  eessttaavvaa  

bbrriinnccaannddoo  eemm  sseeuu  qquuaarrttoo  qquuaannddoo  sseennttiiuu  uummaa  iimmeennssaa  vvoonnttaaddee  

ddee  ttoommaarr  ssuuccoo  ddee  mmaannggaa,,  ssaaiiuu  ccoorrrreennddoo  ee  ffooii  aattee  aa  ggeellaaddeeiirraa,,  

aaoo  cchheeggaarr  lláá  qquuee  ddeecceeppççããoo,,  sseeuu  iirrmmããoo  mmaaiiss  nnoovvoo  hhaavviiaa  

ttoommaaddoo  ttooddoo  oo  ssuuccoo  ee  nnããoo  ttiinnhhaa  ddeeiixxaaddoo  nnaaddiinnhhaa  ppaarraa  eellee,,  

eennttããoo  ddeecciiddiiuu  qquuee  ffaarriiaa  eellee  mmeessmmoo  uummaa  jjaarrrraa  ddee  ssuuccoo  ppaarraa  

ttoommaarr  ee  mmaattaarr  ssuuaa  sseeddee..  PPeerrgguunnttoouu  aa  mmaammããee  ssee  ppooddiiaamm  

ccoollhheerr  aallgguummaass  mmaannggaass,,  ee  eellaa  ddiissssee  qquuee  ssiimm..  EEnnttããoo  ffoorraamm  aattéé  

oo  qquuiinnttaall  ddee  ssuuaa  ccaassaa  qquuee  eerraa  mmuuiittoo  ggrraannddee  ee  qquuee  ttiinnhhaa  uummaa  

mmaanngguueeiirraa  ((ppéé  ddee  mmaannggaa)),,  qquuee  eessttaavvaa  cchheeiiaa  ddee  mmaannggaass  

mmaadduurriinnhhaass..  MMaass  eerraa  mmuuiittoo  aallttoo,,  oollhhoouu  eemm  ssuuaa  vvoollttaa  ppaarraa  vveerr  

ssee  aacchhaavvaa  uummaa  mmaanneeiirraa  ddee  ssuubbiirr  nnaa  mmaanngguueeiirraa  ee  nnaaddaa,,  ffiiccoouu  

nnaa  ppoonnttaa  ddooss  ppééss,,  mmaass  eerraa  eemm  vvããoo,,  eellee  eerraa  mmuuiittoo  ppeeqquueennoo,,  

ppoorr  mmaaiiss  qquuee  ssee  eessffoorrççaassssee  eellee  nnããoo  aallccaannççaavvaa,,  mmaammããee  ddiissssee  

qquuee  tteerriiaa  qquuee  ppeennssaarr  eemm  uummaa  mmaanneeiirraa  ddee  aallccaannççaarr  aass  

mmaannggaass,,  jjáá  hhaavviiaa  ppeennssaaddoo  eemm  ddeessiissttiirr  qquuaannddoo  ssee  lleemmbbrroouu  ddee  

qquuee  nnoo  qquuaarrttiinnhhoo  ddee  ffeerrrraammeennttaass  ddoo  vvoovvôô  qquuee  ffiiccaavvaa  nnoo  ffuunnddoo  

ddaa  ccaassaa  hhaavviiaa  uummaa  eessccaaddaa,,  eennttããoo  ffoorraamm  aattéé  lláá,,  mmaammããee  

ccoollooccoouu  aa  eessccaaddaa  ccoomm  ccuuiiddaaddoo  nnaa  eennccoossttaaddaa  nnaa  aarrvvoorree,,  ffiiccoouu  

sseegguurraannddoo  ee  oo  mmeenniinnoo  ssuubbiiuu  ee  ppeeggoouu  uummaa  bbooaa  qquuaannttiiddaaddee  ddee  

mmaannggaass,,  qquuee  ddeeuu  pprraa  ffaazzeerr  dduuaass  jjaarrrraass  cchheeiiaass  ee  aaiinnddaa  rreeppaarrttiirr  

ccoomm  sseeuu  iirrmmããoo..    

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  EEssssee  ggaarroottoo  eessttaavvaa  ccoomm  uumm  ddeesseejjoo,,  mmaass  uummaa  

ddeecceeppççããoo  qquuaassee  qquuee  oo  iimmppeeddiiuu  ddee  ttoommaarr  sseeuu  ssuuccoo  ttããoo  

ddeesseejjaaddoo..  SSuuaa  ppeeqquueennaa  eessttaattuurraa  ee  uummaa  iimmeennssaa  mmaanngguueeiirraa  ooss  

ddiissttaanncciiaavvaamm  ddee  rreeaalliizzaarr  ssuuaa  vvoonnttaaddee,,  mmaass  oo  sseeuu  eessffoorrççoo  ffeezz  

ccoomm  qquuee  eellee  aallccaannççaassssee  aaqquuiilloo  qquuee  ddeesseejjaavvaa..  CCoomm  JJoossuuéé  nnããoo  

ffooii  ddiiffeerreennttee..  MMooiissééss  hhaavviiaa  mmoorrrriiddoo  ee  JJoossuuéé  eessttaavvaa  pprroossttrraaddoo  aa  

cchhoorraarr,,  oo  ppoovvoo  pprreecciissaavvaa  sseerr  ccoonndduuzziiddoo  àà  tteerrrraa  pprroommeettiiddaa  ee  

eessttaavvaamm  ttooddooss  ppaarraaddooss  nnoo  mmeeiioo  ddoo  ddeesseerrttoo..  DDeeuuss  eennttããoo  ffaallaa  aa  

JJoossuuéé,,  qquuee  eellee  ddeevveerriiaa  ssee  lleevvaannttaarr  ee  ccoonnttiinnuuaarr  aa  vviiaaggeemm  ee  qquuee  

aassssiimm  ccoommoo  EEllee  hhaavviiaa  ssiiddoo  ccoomm  MMooiissééss  aaggoorraa  DDeeuuss  sseerriiaa  ccoomm  

eellee,,  mmaass  qquuee  eellee  ddeevveerriiaa  ssee  EEssffoorrççaarr  ee  tteerr  bboomm  âânniimmoo,,  ppooiiss  

ppaassssaarriiaamm  ppeelloo  RRiioo  JJoorrddããoo  ee  ttuuddoo  ddaarriiaa  cceerrttoo,,  qquuee  sseerriiaamm  

mmuuiittoo  ffeelliizzeess  nnaa  nnoovvaa  TTeerrrraa  qquuee  DDeeuuss  hhaavviiaa  pprroommeettiiddoo  qquuee  ooss  

lleevvaarriiaamm  ppaarraa  mmoorraarr..  EE  aassssiimm  ffooii  ssee  JJoossuuéé  nnããoo  ttiivveessssee  ssee  

eessffoorrççaaddoo,,  nnaaddaa  tteerriiaa  aaccoonntteecciiddoo  ddee  bboomm  nnaa  vviiddaa  ddeellee  ee  ddee  

ttooddoo  oo  ppoovvoo  qquuee  eessttaavvaa  jjuunnttoo  aa  eellee..  QQuuaannddoo  vvooccêê  ttiivveerr  uumm  

ddeesseejjoo  eemm  sseeuu  ccoorraaççããoo  qquuee  vveemm  ddaa  ppaarrttee  ddee  DDeeuuss,,  eessffoorrccee--ssee  

ppaarraa  qquuee  eellee  aaccoonntteeççaa,,  ppoorr  mmaaiiss  qquuee  ppaarreeççaa  ddiiffíícciill  nnããoo  ffiiqquuee  

ccoomm  mmeeddoo,,  eessffoorrççaa--ttee  qquuee  DDeeuuss  ttee  aajjuuddaarráá..  

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  AA  bbrriinnccaaddeeiirraa  ccoonnssiissttee  eemm  dduuaass  

ccrriiaannççaass  ffiiccaarreemm  mmeexxeennddoo  uummaa  ccoorrddaa  aaoo  cchhããoo  ee  oo  oobbjjeettiivvoo  éé  

qquuee  aass  ddeemmaaiiss  ddeevveerrããoo  ppaassssaarr  ddee  uumm  llaaddoo  ppaarraa  oo  oouuttrroo  ssee  

eessffoorrççaannddoo  ppaarraa  nnããoo  ppiissaarr  nnaa  ccoorrddaa..  QQuueemm  ppiissaarr  ssaaii  ddaa  

bbrriinnccaaddeeiirraa  ee  aassssiimm  vveennccee  qquuee  ffiiccaarr  ppoorr  uullttiimmoo  sseemm  ppiissaarr  nnaa  

ccoorrddaa..  

 



  

                            06/03 á 12/03 
A SIMPLICIDADE 

                        
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  

aaggrraaddeecceerr  ppeellaass  ccooiissaass  ggrraannddeess  ee  ppeeqquueennaass..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: FFaaççaa  uummaa  ssaauuddaaççããoo  ccaalloorroossaa  ccoomm  aass  

ccrriiaannççaass  ccaannttaannddoo  aa  mmúússiiccaa::  OOlláá  ccoommoo  vvaaii,,  oolláá  ccoommoo  vvaaii  eeuu  

vvoouu  bbeemm  eeuu  vvoouu  bbeemm  ee  vvooccêê  vvaaii  bbeemm  ttaammbbéémm??  LLeeggaall,,  lleeggaall,,  

lleeggaall,,  lleeggaall,,  lleeggaall,,  lleeggaall..  CCaannttee  aa  mmúússiiccaa  ddoo  AAnnddrréé  VVaallaaddããoo  

QQuueerroo  AAggrraaddeecceerr  ppeeddiinnddoo  ppaarraa  eelleess  ddaarreemm  aass  mmããooss  ee  vvooccêêss  

ddaannççaarreemm  ee  ccaannttaarreemm  eemm  rrooddaa..  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    EEmm  ttuuddoo  ddaaii  ggrraaççaass,,  

ppoorrqquuee  eessttaa  éé  aa  vvoonnttaaddee  ddee  DDeeuuss  eemm  CCrriissttoo  JJeessuuss  ppaarraa  

ccoonnvvoossccoo..  ((  IITTss..  55::1188))  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    MMaarrccooss  1111..2255,,  11  PPeeddrroo  33..33--44  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  JJeessuuss  ffooii  uumm  hhoommeemm  mmuuiittoo  ssiimmpplleess,,  

ccoonnsseegguuiiaa  ffaallaarr  ttaannttoo  ccoomm  oo  mmeennddiiggoo,,  ccoommoo  ccoomm  hhoommeennss  

mmuuiittoo  ssáábbiiooss..  PPeeqquueennoo  aaiinnddaa,,  aapprreennddeeuu  aa  pprrooffiissssããoo  ddee  sseeuu  

ppaaii,,  ccaarrppiinntteeiirroo,,  nnããoo  ddeessrreessppeeiittoouu  nneemm  ddeessaammppaarroouu  ssuuaa  mmããee  

ee  sseemmpprree  ffooii  mmuuiittoo  ccuuiiddaaddoossoo  ccoomm  sseeuuss  aammiiggooss  ee  ddiissccííppuullooss..    

QQuuaannddoo  JJeessuuss  eennssiinnaavvaa  uummaa  mmuullttiiddããoo  ssee  rreeuunniiaa  ppaarraa  

oouuvvii--lloo  ee  aa  ssiimmpplliicciiddaaddee  ddooss  eennssiinnaammeennttooss  ddee  JJeessuuss  

ccaauussaavvaamm  uumm  aarrddeerr  nnoo  ccoorraaççããoo  ddooss  oouuvviinntteess  qquuee  

ssiimmpplleessmmeennttee  oo  sseegguuiiaamm  ppoorr  ddiiaass  ee  ddiiaass..    

PPaarraa  eennssiinnaarr  eessssaass  ppeessssooaass  ssiimmpplleess  ee  sseemm  eessttuuddoo  

JJeessuuss  uussaavvaa  ppaarráábboollaass,,  ppeeqquueennaass  hhiissttóórriiaass  qquuee  iilluussttrraavvaamm  oo  

qquuee  ssee  qquueerriiaa  eennssiinnaarr..  DDeessssaa  ffoorrmmaa  ssiimmpplleess  JJeessuuss  eennssiinnoouu  

ggrraannddeess  ee  pprreecciioossaass  lliiççõõeess  ddoo  pprróópprriioo  DDeeuuss,,  ssoobbrree  oo  ccééuu  ee  aa  

ssaallvvaaççããoo  aa  sseeuuss  ddiissccííppuullooss  ee  sseegguuiiddoorreess..  QQuuee  ttaall  ppeennssaarr  eemm  

ccooiissaass  ssiimmpplleess  ppaarraa  aa  ssuuaa  aauullaa  ee  ccoonnccrreettaass  ccoommoo  aass  hhiissttóórriiaass  

qquuee  JJeessuuss  ccoonnttaavvaa??  TTaallvveezz  eessssee  sseejjaa  oo  sseeggrreeddoo  ppaarraa  oo  

ggrraannddee  aallccaannccee  ddoo  mmeessttrree  JJeessuuss  ee  sseeuu  eennssiinnoo..  QQuuee  ttaall  sseegguuiirr  

ooss  ppaassssooss  ddoo  MMeessttrree,,  pprrooffeessssoorr??    
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MMuuiittaass  ccooiissaass  qquuee  ffaazzeemmooss  nnoo  nnoossssoo  ddiiaa  aa  ddiiaa  

ssããoo  ttããoo  ssiimmpplleess  ee  ttããoo  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  aa  ffoorrmmaaççããoo  ddoo  ccaarráátteerr  

ddaa  ccrriiaannççaa..  SSuuggiirroo  qquuee  ppaarraa  eessssaa  aapplliiccaaççããoo  vvooccêê  lleevvee  ppaarraa  aa  

ssaallaa  uumm  ssaaqquuiinnhhoo  ddee  pplláássttiiccoo  ttrraannssppaarreennttee  ccoomm  vváárriiooss  ppaappééiiss  

ddeennttrroo  ccoomm  ssuuggeessttõõeess  ddee  ccooiissaass  ssiimmpplleess  qquuee  ppooddeemmooss  ffaazzeerr  

ee  ppeeççaa  ppaarraa  eelleess  ffaazzeerreemm  eessssaa  aattiivviiddaaddee  eemm  ccaassaa  ccoomm  aa  

ffaammíílliiaa..  EEssssaass  aattiivviiddaaddeess  pprrooppoorrcciioonnaamm  aa  ccrriiaaççããoo  ddee  llaaççooss  

qquuee  vvããoo  dduurraarr  aa  vviiddaa  ttooddaa  ddaa  ccrriiaannççaa..  SSeegguueemm  mmiinnhhaass  

ssuuggeessttõõeess  ddee  aattiivviiddaaddeess::  FFaazzeerr  ggeellaattiinnaa,,  bbrriinnccaarr  ddee  ffaazzeerr  

ccóócceeggaass  nnoo  aammiiggoo,,  aannddaarr  ddeessccaallççoo,,  ddiizzeerr  mmuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  

sseemmpprree,,  jjooggaarr  bboollaa,,  ppuullaarr  ccoorrddaa,,  iirr  aaoo  ppaarrqquuee,,  oouuvviirr  uummaa  

mmúússiiccaa  ee  ttaannttaass  oouuttrraass  aattiivviiddaaddeess  ssiimmpplleess,,  ggrraattuuiittaass  ee  mmuuiittoo  

ddiivveerrttiiddaass..    
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  DDêê  uummaa  ffoollhhaa  ddee  ppaappeell  ssuullffiittee  

bbrraannccaa  ee  vváárriiooss  ttiippooss  ddee  mmaatteerriiaaiiss  ppaarraa  ffaazzeerr  uumm  ddeesseennhhoo  lliivvrree  

ssoobbrree  ccoommoo  eessttããoo  ssee  sseennttiinnddoo,,  ppooddee  tteerr  llááppiiss,,  ggiiss  ddee  cceerraa,,  

gguuaacchhee,,  gglliitttteerr,,  llaanntteejjoollaa,,  ppeeddaaççooss  ddee  ppaannoo,,  eennffiimm  qquuaallqquueerr  

mmaatteerriiaall  qquuaannttoo  mmaaiiss  ooppççõõeess  mmeellhhoorr..  DDeeppooiiss  ppeenndduurree  eemm  uumm  

vvaarraall  ddee  ppaarreeddee  ooss  ddeesseennhhooss..  PPeerrcceebbaa  ccoomm  ssuuaa  ttuurrmmaa  ccoommoo  

mmaatteerriiaaiiss  ttããoo  ssiimmpplleess  ppooddeemm  rreessuullttaarr  eemm  lliinnddaass  ccoommppoossiiççõõeess  

aarrttííssttiiccaass..  EExxeemmpplloo::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

13/03 Á 19/03 
A BONDADE 

 
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  qquuee  aa  bboonnddaaddee  aaggrraaddaa  aa  

DDeeuuss..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::. Tem uma frase que ouvimos muito em 
filmes e canções, que diz: “Deus é bom em todo o tempo, em 
todo o tempo Deus é bom” E ela aparece sempre que algo 
não esta indo muito bem. O que nos leva a pensar, mesmo 
quando as coisas que planejamos não acontecem, Deus 
ainda é bom. Ainda esta no controle de tudo. Devemos 
confiar em sua BONDADE. 
E assim como Deus é bom, NÓS devemos ser bons, porque 
somos seus filhos, e a bondade lhe agrada. E ela é fruto do 
Espirito Santo de Deus em nós. 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““OOhh!!  QQuuããoo  ggrraannddee  éé  aa  ttuuaa  

bboonnddaaddee””  ((SSaallmmooss  3311::1199))..  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  “Louvai ao Senhor porque Ele é 
bom, porque o Seu amor dura para sempre” (Salmos 106:1 ) 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Mateus 12.33-34 
Imagine você indo até uma goiabeira para colher uma delas. 
Mas chegando bem de perto percebe que além de goiabas há 
nela mangas... isto é possível? Não né? Rs 
Existem árvores que não reconhecemos ao olhar, ao ver 
apenas o tronco e as folhas... MAS quando vemos os “frutos” 
sabemos que árvore ela é. E uma árvore boa produz bons 
frutos!  
Mais uma coisa, alguém aqui já viu uma arvore se 
contorcendo para dar frutos? Não. Eles simplesmente 
nascem. Tanto os “bons” quanto os “maus” frutos nascem 
naturalmente, de acordo com cada tipo de árvore. A história 

da figueira em Mateus 21.19 ( Ler ) mostra que Jesus vem 
para ver nossos frutos... 
Então, como cada um de nós pode dar bons frutos? 

Como podemos ser bons e praticarmos a bondade 
para agradar a Deus? Acham que precisamos fazer algo 
difícil? A resposta  esta em João 15.5 vamos ler juntos? 
“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu 
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer” 
(João15:5). 

Para sermos bons e darmos muitos frutos, precisamos 
apenas: Permanecer em Jesus!  
 (Faça figuras simples, de três árvores, para recurso visual) 

 
Uma árvore sem Jesus, por mais que se esforce não 
terá bons frutos. E os que tiver, serão maus. 

 
        Mas uma árvore com Jesus, será feliz! 

            
                                            E terá muitos frutos. 



AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Deus é bom. E a bondade  agrada a Deus. 

Que possamos estar sempre pertinhos de Jesus, que o fruto 
do Espirito Santo que é a bondade possa ser visto através 
das nossas palavras, atitudes, gestos, escolhas... e toda 
nossa vida. 
Que haja a bondade em nossos corações. 
(Dê-lhes alguns exemplos de bondade, grandes e pequenas. 
E deixe que eles falem depois também. Mencione a bondade  
do “bom samaritano”). 
Vamos fazer uma lista de boas coisas que possamos praticar 
esta semana? Depois cada um vai contar como foi e como se 
sentiu...  

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    
Dinâmica: “Pelos frutos, conhecemos a árvore!” João 15:8 
COMO FAZER: Faça duas árvores, pode escolher qualquer 
material que desejar geralmente uso cartolinas e papel 
madeira. Ponha nelas frutos, que podem ser chocolates, cole-
os nas árvores e junto de cada fruto uma folhinha onde estará 
escrito sobre aquele fruto, se é ruim ou é bom. 
Quando os alunos já tiverem escolhido e “colhido” cada um o 
seu “fruto”, devem ler o que está escrito sobre ele, então você 
dirá se aquele é um bom fruto ou um fruto ruim; se for bom, 
ele pode ficar com o chocolate e dividir, mas se for um fruto 
ruim, deve ser lançado fora. 
Ponha um “lixeiro” (Um pote escrito lixo, apenas para 
representar) no meio da sala para eles lançarem fora os 
frutos ruins (com o chocolate). Devem também ser lançados 
fora aqueles em que estiverem escrito “Não produz fruto 
nenhum!”. 
Sempre há ótimos resultados na reflexão, alguns têm 
dificuldades em jogar fora o chocolate, e até querem pegar no 
lixo depois da dinâmica, mas você deve interagir à medida 
que observa cada reação, mostre como os frutos ruins às 
vezes são “difíceis” de ser deixados, e que precisa de uma 
renúncia, de esforço, e disciplina, exatamente pela 
consciência de que aquilo que se pratica não trará bons 
resultados para vida deles. 

Depois, ao final da dinâmica, e das explicações, eles podem 
voltar a árvore e pegar bons frutos ( chocolates ) para eles 
também! 
Dinâmica adaptada. Fonte original: 
http://evangelizacao-infantil.blogspot.com.br/2011/11/aula-
conhece-se-arvore-pelos-frutos.html 

 
 

20/03 á 26/03 
ESPECIAL DE PÁSCOA 

 
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  oo  vveerrddaaddeeiirroo  sseennttiiddoo  

ddaa  PPáássccooaa..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  Discutindo o assunto. 

Vocês perceberam que assim como no natal, quando papai 
Noel rouba a cena do verdadeiro significado da comemoração 
dessa importante data, que é nos lembrarmos do nascimento 
de Jesus, assim também na Páscoa há uma personagem que 
leva as atenções e faz desviar o olhar do verdadeiro motivo 
desta importante comemoração cristã? 
Muitas pessoas, por causa disto, não sabem qual é o 
“verdadeiro” significado da Páscoa. Muita gente ainda pensa 
que Páscoa é apenas um feriado muito legal no qual 
ganhamos ovos de chocolate. 
Estão muito enganados... e vocês? SABEM o que significa a 
Páscoa? 
  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  "...porquanto Cristo, 
nossa Páscoa, foi imolado." (1 Coríntios 5.7). 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Mateus 1 e 2.  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  O verdadeiro significado da Páscoa, 
encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus! A Páscoa 
celebrava a libertação do seu povo, da escravidão sofrida no 

http://evangelizacao-infantil.blogspot.com.br/2011/11/aula-conhece-se-arvore-pelos-frutos.html
http://evangelizacao-infantil.blogspot.com.br/2011/11/aula-conhece-se-arvore-pelos-frutos.html


Egito. Deus usou a vida de Moisés para libertá-los. Mandou 
dez pragas para que faraó deixasse livre o seu povo. E a 
cada praga o seu coração se endurecia. Então, na última 
praga, o primogênito de cada família seria morto, mas os que 
pertenciam ao povo de Deus, seriam poupados, sacrificando 
eles um cordeiro e passando o seu sangue na entrada das 
portas das suas casas. Nessa noite o anjo da morte passou 
por todos os lares. Mas onde ele via o sangue do cordeiro 
ele passava por alto e naquele lar não haveria mortes. Depois 
que o anjo da morte passou pelo Egito, faraó decidiu deixar 
livre a Israel.  
Essa celebração recebeu o nome de Pessach, que em 
hebraico significa “passagem”, nesse caso, passaram da 
escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa! 
Hoje comemoramos a passagem da morte para a vida. A 
páscoa para nós, povo de Deus, simboliza a passagem da 
escravidão do pecado para a liberdade da vida de Deus. 
Em Romanos 6:23 disse: “Pois o salário do pecado é a morte” 
Nós merecíamos morrer, mas Deus providenciou uma grande 
salvação porque nos amava demais! 
“Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único 
Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas 
tenha a vida eterna” Joao 3:16 O Cordeiro derramou o seu 
sangue por nós, para que possamos ter vida! “e  o sangue de 
Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado” Jesus deu 
novo significado a esta data, sua ressurreição simboliza o 
início de uma vida nova, uma vida liberta da escravidão do 
pecado !  Não mais para relembrarmos a saída do Egito, mas, 
para sempre nos lembrarmos da saída do pecado, e que 
entramos pela fé na liberdade que há na sua morte e 
ressurreição. A liberdade com que Cristo nos libertou! Jesus é 
a nossa verdadeira Páscoa! Jesus é o nosso Libertador!! 
 “Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós.” I Co 
5:7b. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::    
Somente podemos dizer "feliz páscoa se Jesus for o nosso 
cordeiro! Ele é seu cordeiro, que libertou você do pecado e 

das maldiçoes? Então sim, podemos dizer com alegria e em 
alta voz: FELIZ PÁSCOA!!! 
 
Texto adaptado de: 
http://portalsementinhakids.com/datas-especiais/a-pascoa/ 
 

  UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    
Você pode fazer lembrancinhas que tenham ovelhinhas... 
Assim como esta aqui, feita em E.V.A 

 
Fonte de imagem: http://setima4rtes.blogspot.com.br/  

 
*Mais sugestões: 
 
- Você pode mostrar a diferença, usando o recurso visual: “As 
duas Páscoas” 
Pode ser encontrado neste Blog -  Tia Alê: 
http://blogtiale.blogspot.com.br/2011/04/as-duas-pascoas-5-
aula.html 
 
- Também tem um lindo vídeo sobre Páscoa de voa flor, aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=JcvnU1w-xnk 
 
- A canção de Cristina Mel, encontrada no Cd Tempo de ser 
criança - Páscoa 
https://www.youtube.com/watch?v=b38xNrbMDTU 
 

http://portalsementinhakids.com/datas-especiais/a-pascoa/
http://setima4rtes.blogspot.com.br/
http://blogtiale.blogspot.com.br/2011/04/as-duas-pascoas-5-aula.html
http://blogtiale.blogspot.com.br/2011/04/as-duas-pascoas-5-aula.html
https://www.youtube.com/watch?v=JcvnU1w-xnk
https://www.youtube.com/watch?v=b38xNrbMDTU


- Sugestão de Dvd:  Midinho - O Pequeno Missionário ( Novo 
Testamento vol.15 ). 
 
Junto com as lembrancinhas, todo ano, entrego também a 
explicação em forma de folheto. Assim, podem explicar aos 
seus familiares e amigos: 
 

 
 
 

* A VERDADEIRA PÁSCOA: 
 

Fãs: chegando e pedindo autógrafos Em uma praça 
encontramos uma cena bem curiosa. Um coelho sendo 
tratado como um super star  
Coelho: fazendo pose para fotos Fotógrafos: tirando várias 
fotos Coelho: dando os autógrafos e se gabando Todos vão 
embora e o senhor coelho fica lá cheio de si com uma cesta 
cheia de ovos de chocolate, então chega uma menina com 
uma bíblia nas mãos, toda feliz e suspirando o coelho logo 
pensa que é mais uma de suas fãs.  
Coelho: Aí vem mais uma garotinha me pedir autógrafos e 
ganhar ovos de chocolate Menina: Senta-se no banco e nem 
percebe o coelho  
Coelho: Começa a se exibir cantando, passando na frente da 
menina e percebe que ela não lhe da à mínima.  

Coelho: senta-se ao lado da menina e lhe pergunta: Você não 
vai me pedir um autografo?  
Menina: porque eu pediria?  
Coelho: Porque eu sou o super, mega blaster coelho da 
páscoa.  
Menina: Háaaa, e daí?  
Coelho: E daí eu sou o símbolo da páscoa, todos esperam 
por mim nesta data e pelos meus ovos de chocolate, que eu 
entrego. 
Menina: e desde quando coelho bota ovos e ainda mais de 
chocolate?  
Coelho: Nunca tinha pensado nisto  
Menina: A páscoa verdadeira é aquela que fala de Jesus o 
cordeiro Santo que morreu em uma cruz e ao terceiro dia 
ressuscitou  
Coelho: Quem é esse Jesus que quer tomar o meu lugar  
Menina: Na verdade você senhor coelho é quer o lugar de 
Jesus  
Coelho: Nunca foi minha intenção tomar o lugar de ninguém, 
mas desde que eu nasci aprendi que eu era o símbolo da 
páscoa.  
Menina: Muitas pessoas também foram ensinadas de forma 
errada, mas a palavra de Deus diz conhecereis a verdade e 
ela vos libertará.  
Coelho: Eu quero conhecer a verdade sobre Jesus, você me 
ensina.  
Menina: Claro senhor coelho vai ter um culto lá na minha 
igreja o senhor que ir comigo? 
Coelho: Sim estou muito curioso para saber quem é Jesus. 
Os dois se sentam diante dos alunos da escolinha já 
posicionados, encenando a canção: “Não foi o coelhinho que 
morreu na cruz”  
( A cruz é uma criança em pé. Durante a canção o coelhinho 
fica diante dela, depois Sai o coelhinho e entra Jesus. De 
acordo com a canção vão fazendo a encenação ) 
Vídeo da canção e encenação, aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=QHLFZlFZpNo 
Teatro adaptado por: Vivian Lira. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QHLFZlFZpNo


 
 
 
 


