
1111//0099  AA  1177//0099  
RESPEITO À CIDADANIA 

  

  

  
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda que tem direito, mas também 

deveres. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Dai pois a César o que é de 

César, e a Deus o que é de Deus” – Mateus 22.21  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  MMaatteeuuss  1177..2244--2277 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo da lição para a criança. 

Ensinar a criança que devemos obedecer às leis do nosso pais. 
Que devemos ser cidadãos obedientes. Jesus também era 
obediente ás leis quando esteve aqui na terra. Ele realizou um 
milagre quando pediu para Pedro pescar um peixe e dentro do 
peixe havia uma moeda para pagar os seus impostos. Jesus 
sempre nos ajudará a cumprir nossos compromissos realizando 
milagres. Mostre para a criança um peixe feito com cartolina e 
uma moeda de cartolina.   

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MMúússiiccaa  ––  DDeeuuss  éé  bboomm  PPrraa  MMiimm!!  

Deus é bom pra mim! 
Deus é bom pra mim! 
Feliz eu sou cantando eu vou 
Deus é bom pra mim! 
 
Deus é bom pra mim! 
Deus é bom pra mim! 
Seguro estou com Ele eu vou  

Deus é bom pra mim! 

 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo..  

1188//0099  AA  2244//0099 

CCOONNCCOORRDDÂÂNNCCIIAA  

  
 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  aannddaarr  

eemm  ccoonnccoorrddâânncciiaa  ccoomm  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss.. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Porventura andarão dois 

juntos, se não estiverem de acordo?” – Amós 3.3  

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  IIII  CCoorriinnttííooss  66..1144--1166  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass..  

EEnnssiinnaarr  aa  eellaass  qquuee  ddeevveemmooss  aapprreennddeerr  ee  oobbeeddeecceerr  aa  ppaallaavvrraa  

ddee  DDeeuuss..  VVaammooss  ccoonnhheecceerr  aa  hhiissttoorriinnhhaa  ddaa  jjooaanniinnhhaa..  EEllaa  

qquueerriiaa  mmuuiittoo  ppaasssseeaarr  ppeelloo  jjaarrddiimm,,  mmaass  ooss  sseeuuss  ppééss  nnããoo  

ppeerrmmiittiirraamm..  EEllaa  ttiinnhhaa  mmuuiittooss  ppééss  ee  ccaaddaa  uumm  ffooii  ppaarraa  uumm  llaaddoo..  QQuuee  

TTrriissttee  aa  jjooaanniinnhhaa  ffiiccoouu  ttooddaa  ppeerrddiiddaa!!!!!!  TTrraaggaa  uummaa  ffiigguurraa  ddee  

jjooaanniinnhhaa  ppaarraa  iilluussttrraarr  aa  hhiissttóórriiaa  ((rreeccoorrttee  ddee  rreevviissttaa,,  lliivvrroo))..  NNoossssaa  

vviiddaa  ddeevvee  aannddaarr  nnaa  mmeessmmaa  ddiirreeççããoo  ddooss  eennssiinnaammeennttooss  ddaa  ppaallaavvrraa  

ddee  DDeeuuss..  FFaaççaa  uummaa  oorraaççããoo  ppeellaass  ccrriiaannççaass,,  ppaarraa  qquuee  eellaass  aannddeemm  

sseemmpprree  nnooss  eennssiinnaammeennttooss  ddaa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..        
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MMúússiiccaa  ––  DDeeuuss  éé  bboomm  PPrraa  MMiimm!! 
 

Deus é bom pra mim! 
Deus é bom pra mim! 
Feliz eu sou cantando eu vou 
Deus é bom pra mim! 
 
Deus é bom pra mim! 
Deus é bom pra mim! 
Seguro estou com Ele eu vou  
Deus é bom pra mim! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo..  



  

2255//0099  AA  0011//1100 

AALLTTRRUUÍÍSSMMOO  
  
  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança exerça interesse pelas situações de 

outras pessoas e se interesse em oferecer ajuda. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Se alguém quiser 

acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua 
cruz e siga-me” – Lucas 9.23  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  JJooããoo  66..11--1133  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo  ppaarraa  aa  ccrriiaannççaa..  

EEnnssiinnaarr  aa  ccrriiaannççaa  qquuee  ddeevveemmooss  nnooss  pprreeooccuuppaarr  eemm  aajjuuddaarr  aass  

ppeessssooaass..  CCeerrttaa  vveezz,,  qquuaannddoo  JJeessuuss  eessttaavvaa  eennssiinnaannddoo  mmuuiittaass  

ppeessssooaass  aa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss,,  eellee  ppeerrcceebbeeuu  qquuee  aass  ppeessssooaass  

eessttaavvaamm  ccoomm  ffoommee!!  OOnnddee  vvaammooss  ccoommpprraarr  ppããoo  ppaarraa  ttaannttaass  

ppeessssooaass??  UUmm  mmeenniinnoo  qquuee  ttiinnhhaa  55  ppããeess  ee  ddooiiss  ppeeiixxiinnhhooss  qquuiiss  

aajjuuddaarr!!   JJeessuuss  ttrraannssffoorrmmoouu  aaqquueelleess  ppããeess  ee  ppeeiixxeess  ddoo  mmeenniinnoo  eemm  

uummaa  ggrraannddee  qquuaannttiiddaaddee..  EEllee  rreeaalliizzoouu  uumm  mmiillaaggrree  ccoomm  aa  aajjuuddaa  

qquuee  oo  mmeenniinnoo  ffeezz!!  JJeessuuss  éé  bboomm  ee  nnooss  ddeevveemmooss  sseerr  ttaammbbéémm,,  

aajjuuddaannddoo  sseemmpprree  aass  ppeessssooaass!!  MMoossttrree  ffiigguurraass  ddee  JJeessuuss  ccoomm  aa  

mmuullttiiddããoo  ppaarraa  iilluussttrraarr  aa  cceennaa..  
  

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MMúússiiccaa  ––  DDeeuuss  éé  bboomm  PPrraa  MMiimm!! 
 

Deus é bom pra mim! 
Deus é bom pra mim! 
Feliz eu sou cantando eu vou 
Deus é bom pra mim! 
 
Deus é bom pra mim! 

Deus é bom pra mim! 
Seguro estou com Ele eu vou  
Deus é bom pra mim! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

 
 

 

02/10 A 08/10 
FRATERNIDADE 

  

  

  
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a importância da união. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Dediquem-se uns aos outros 

com amor fraternal” – Romanos 12.10 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  I Tessalonicenses 4.9  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass..  

EEnnssiinnaarr  aass  ccrriiaannççaass  qquuee  ddeevveemmooss  vviivveerr  eemm  uunniiããoo..  QQuuee  

pprreecciissaammooss  uunnss  ddooss  oouuttrrooss  ee  qquuee  DDeeuuss  ssee  aalleeggrraa  mmuuiittoo  ccoonnoossccoo  

qquuaannddoo  eessttaammooss  eemm  uunniiããoo..  PPeeççaa  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  qquuee  

ccoonnsseegguueemm  ddaarreemm  aass  mmããooss  uummaass  aass  oouuttrraass,,  ee  ssee  ppuuddeerreemm  ffaaççaamm  

uummaa  rrooddaa  ccaannttaannddoo  aa  mmúússiiccaa  ddaa  lliiççããoo..  DDeeuuss  nnooss  aammaa  ee  nnooss  

ddeevveemmooss  aammaarr  aass  ppeessssooaass  ee  vviivveerr  eemm  uunniiããoo  ccoomm  eellaass.. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MMúússiiccaa  ––  DDeeuuss  éé  bboomm  PPrraa  MMiimm!! 

 

Deus é bom pra mim! 
Deus é bom pra mim! 
Feliz eu sou cantando eu vou 
Deus é bom pra mim! 
 
Deus é bom pra mim! 
Deus é bom pra mim! 



Seguro estou com Ele eu vou  
Deus é bom pra mim! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo..  

 
 
                    09/10 A 15/10 
                 SEMANA DA CRIANÇA 
       
                         
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  VVaalloorriizzaarr  oo  tteemmppoo  pprreecciioossoo  ddaa  iinnffâânncciiaa.. 
  

 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Deixai vir a mim as crianças, 

e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus” – Marcos 
10.14  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 2.52 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass..  

EEnnssiinnaarr  aa  eellaass  qquuee  JJeessuuss  ttaammbbéémm  ffooii  uumm  bbeebbêê,,  uummaa  ccrriiaannççaa  ee  

ddeeppooiiss  eellee  ffooii  ccrreesscceennddoo  ee  ssee  ttoorrnnoouu  uumm  aadduullttoo  ––  RReeff..  LLuuccaass  22..5522  

((ffaaççaa  oo  mmoovviimmeennttoo  ccoomm  oo  sseeuu  ccoorrppoo  ddee  ccrreesscceerr  aaooss  ppoouuccooss))..    

JJeessuuss  ccrreesscceeuu  eemm  ssaabbeeddoorriiaa  aapprreennddeennddoo  aaooss  eennssiinnaammeennttooss  qquuee  

ccoonnttéémm  nnaa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  ((MMoossttrree  uummaa  BBííbblliiaa  ppaarraa  qquuee  aa  

ccrriiaannççaa  eenntteennddaa  oonnddee  eessttããoo  ooss  eennssiinnaammeennttooss  ddee  DDeeuuss))..  FFaaççaa  

uummaa  oorraaççããoo  ccoomm  aass  ccrriiaannççaass  ppaarraa  qquuee  eellaass  ccrreessççaamm  nnaa  pprreesseennççaa  

ddee  DDeeuuss..  BBrriinnccaarr  ddee  ccrreesscceerr  ccoomm  eelleess,,  ffaazzeennddoo  oo  mmoovviimmeennttoo  ddoo  

ccoorrppoo  ((ccaannttee  aa  mmúússiiccaa  ddaa  lliiççããoo  nnaa  bbrriinnccaaddeeiirraa))..  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  

Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 

 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

 

 
                        

16/10 A 22/10 
          FORÇA 

  
  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  eenntteennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  tteerr  aa  ffoorrççaa  

ddee  DDeeuuss  eemm  ssuuaa  vviiddaa.. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Tudo posso naquele que me 

fortalece” – Filipenses 4.13 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Juízes 16 

 



HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass..  

EEnnssiinnaarr  aass  ccrriiaannççaass  qquuee  ddeevveemmooss  tteerr  aa  ffoorrççaa  ddee  DDeeuuss  eemm  nnoossssaa  

vviiddaa..  VVaammooss  ccoonnhheecceerr  aa  hhiissttoorriinnhhaa  ddee  SSaannssããoo!!  EEllee  eerraa  uummaa  

ppeessssooaa  mmuuiittoo  ffoorrttee  ((ffaaççaa  ggeessttooss  qquuee  mmoossttrree  oo  qquuee  sseerr  ffoorrttee)),,  eellee  

oobbeeddeecciiaa  aa  DDeeuuss,,  ccuummpprriinnddoo  aa  vvoonnttaaddee  ddee  DDeeuuss  ppaarraa  aa  ssuuaa..  

QQuuaannddoo  SSaannssããoo  ddeessoobbeeddeecceeuu  aa  DDeeuuss  eellee  ffiiccoouu  ffrraaqquuiinnhhoo,,  aa  ssuuaa  

ffoorrççaa  eerraa  ddaaddaa  ppoorr  DDeeuuss..  NNóóss  ddeevveemmooss  ppeeddiirr  aa  DDeeuuss  ppaarraa  qquuee  aa  

ffoorrççaa  DDeellee  eesstteejjaa  nnaa  nnoossssaa  vviiddaa..  MMoossttrree  iilluussttrraaççããoo  ddaa  hhiissttóórriiaa  ddee  

SSaannssããoo..  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 

 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 
 
 

 
 

23/10 A 29/10 
SOLIDARIEDADE 

 
  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  qquuee  sseerr  ssoolliiddáárriiaa  éé  uumm  

óóttiimmoo  eexxeerrccíícciioo  ppaarraa  oo  ccoorraaççããoo..  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““EE  nnããoo  nnooss  ccaannsseemmooss  ddee  

ffaazzeerr  oo  bbeemm””  ––  GGáállaattaass  66..99  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  AAttooss  99..3366..   
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo..  EEnnssiinnaarr  aa  ccrriiaannççaa  

qquuee  ddeevveemmooss  sseerr  ssoolliiddáárriioo  ccoomm  aass  ppeessssooaass..  DDeevveemmooss  aajjuuddaarr  

ttooddaass  aass  ppeessssooaass..  VVaammooss  ccoonnhheecceerr  aa  hhiissttóórriiaa  ddee  TTaabbiittaa!!  EEllaa  eerraa  

uummaa  ppeessssooaa  qquuee  ggoossttaavvaa  ddee  aajjuuddaarr  aass  ppeessssooaass..  SSeeuu  ccoorraaççããoo  eerraa  

cchheeiioo  ddee  aammoorr  ee  ddee  bbooaass  iinntteennççõõeess..  NNóóss  ddeevveemmooss  sseerr  aassssiimm  

ttaammbbéémm!!  DDeevveemmooss  eemmpprreessttaarr  ooss  bbrriinnqquueeddiinnhhooss  ppaarraa  ooss  

aammiigguuiinnhhooss  ee  bbrriinnccaarr  jjuunnttoo  ccoomm  eelleess..   
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 



Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 

 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo..  
 

      
30/10 A 05/11 

RESPEITO À NATUREZA 
 
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  vvaalloorriizzee  ee  ccuuiiddee  ddaa  ccrriiaaççããoo  ddee  DDeeuuss.. 

 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Do Senhor é a terra e tudo o 

que nela existe” – Salmo 24.1  

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  GGêênneessiiss  11..11--3311;;  22..11--77  //  SSaallmmoo  6655..99--1100  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass!!  

VVaammooss  eennssiinnaarr  aass  ccrriiaannççaass  qquuee  DDeeuuss  ccrriioouu  ttooddaass  aass  ccooiissaass  qquuee  

eexxiisstteemm..  DDeeuuss  ccrriioouu  aass  ppllaannttaass,,  ooss  aanniimmaaiiss,,  eettcc..  MMoossttrree  iilluussttrraaççããoo  

ddaa  ccrriiaaççããoo  ((BBííbblliiaa  IInnffaannttiill))..  DDeeuuss  ccrriioouu  ttaammbbéémm  aass  ppeessssooaass..  DDeeuuss  

ccrriioouu  ààss  ccrriiaannççaass,,  oo  ppaappaaii,,  aa  mmaammããee,,  aa  ttiiaa......  EEllee  ccrriioouu  ttooddaass  aass  

ppeessssooaass..  NNóóss  ddeevveemmooss  ccuuiiddaarr  ddaass  ccooiissaass  qquuee  DDeeuuss  ccrriioouu,,  

ddeevveemmooss  ccuuiiddaarr  ddaass  ppllaannttaass,,  ddooss  aanniimmaaiizziinnhhooss  ee  ddaass  ppeessssooaass  

ttaammbbéémm!!     
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 

se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 

  UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo..  

  

  

06/11 A 12/11 
RESPEITO PELAS  

DIFERENTES ETNIAS 
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança respeite todas as etnias criadas à 

imagem e semelhança de Deus. 
 
VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Para com Deus, não há 

acepção de pessoas” – Romanos 2.11 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  GGáállaattaass  33..2288  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  bbííbblliiccoo  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass..    

EEnnssiinnaarr  aass  ccrriiaannççaass  qquuee  DDeeuuss  ffeezz  ttooddaass  aass  ppeessssooaass..    VVaammooss  

eennssiinnaarr  qquuee  eexxiisstteemm  ppeessssooaass  ddiiffeerreenntteess..  CCoorreess  ddiiffeerreenntteess,,  oollhhooss  

ddiiffeerreenntteess,,  ccaabbeellooss  ddiiffeerreenntteess..  PPooddeemmooss  uussaarr  aass  ccrriiaannççaass  qquuee  

eessttããoo  pprreesseenntteess  ppaarraa  rreessssaallttaarr  aass  ddiiffeerreennççaass  ddee  ccaaddaa  uumm..  EEnnssiinnaarr  

qquuee  ddeevveemmooss  aammaarr  aa  ttooddooss,,  ee  qquuee  DDeeuuss  aammaa  aa  ttooddooss  ttaammbbéémm!!  



MMoossttrree  ffiigguurraass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ccrriiaannççaass  ((ppooddeemmooss  ppeessqquuiissaarr  eemm  

rreevviissttaass,,  lliivvrrooss,,  eettcc..)).. 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

 

  
                         13/11 A 19/11 

USO ADEQUADO  
DO DINHEIRO 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaa  bbooaa  

aaddmmiinniissttrraaççããoo  ddoo  ddiinnhheeiirroo..  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “A vida de um homem não 

consiste na quantidade dos seus bens" – Lucas 12.15 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 14.28-30 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo da lição para a criança. 

Ensinar as crianças que devemos pedir a Deus para abençoar os 
nossos planos. Quando desejamos alguma  coisa, devemos pedir 
para Deus   abençoar o papai e mamãe dando sabedoria  a eles 
para nos dar. A maior benção que devemos ter é a presença de 
Deus na nossa vida e na nossa família. Mostre figura de família 
feliz.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

 

 



 
 

20/11 A 26/11 
USO ADEQUADO 

DO TEMPO 
                    
  

OOBBJJEETTIIVVOO:: Que a criança aprenda há investir seu tempo em 

tarefas saudáveis.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Tudo tem o seu tempo 

determinado” – Eclesiastes 3.1. 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Eclesiastes 3.1-8. 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo..  EEnnssiinnaarr  aa  ccrriiaannççaa  

qquuee  ddeevveemmooss  uussaarr  oo  tteemmppoo  ddee  ffoorrmmaa  ssaauuddáávveell..    AA  ccrriiaannççaa  ddeevvee  

uussaarr  oo  sseeuu  tteemmppoo  ppaarraa  bbrriinnccaarr  ee  ppaarraa  aapprreennddeerr,,  ccrreesscceennddoo  ee  ssee  

ddeesseennvvoollvveennddoo  ddee  ffoorrmmaa  ffeelliizz  ee  ssaauuddáávveell..  AApprreennddeerr  ttaammbbéémm  aa  

ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..    FFaallee  aa  ccrriiaannççaa  qquuee  éé  mmuuiittoo  iimmppoorrttaannttee  eellaa  vviirr  aa  

ccaassaa  ddee  DDeeuuss,,  bbrriinnccaarr  ccoomm  sseeuuss  aammiigguuiinnhhooss  ee  rreecceebbeerr  aammoorr  ddee  

DDeeuuss  nnaa  vviiddaa  ddeellaa!!    FFaaççaa  uummaa  ddoobbrraadduurraa  ddee  uummaa  ccaassaa  

((rreepprreesseennttaannddoo  aa  iiggrreejjaa))..      

**  DDoobbrraadduurraa  SSiimmpplleess  ––  CCoomm  uummaa  ffoollhhaa  ddee  ssuullffiittee  eemm  ffoorrmmaa  ddee  

qquuaaddrraaddoo,,  mmaarrqquuee  oo  mmeeiioo  ddaa  ffoollhhaa  ee  ddoobbrree  aass  llaatteerraaiiss  ssuuppeerriioorreess  

ppaarraa  oo  mmeeiioo.. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 

se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 
 

USANDO A CRIATIVIDADE: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

  

 
27/11 A 03/12 

USO ADEQUADO DO 
 ALIMENTO 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO:: Que a crianças aprendam que os alimentos 

saudáveis fazem bem para o corpo e que há um alimento 
espiritual – a Palavra de Deus.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Nem só de pão viverá o 

homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus” – 
Mateus 4.4  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Salmo 119.103 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ppaarraa  aa  ccrriiaannççaa..  EEnnssiinnaarr  aass  

ccrriiaannççaass  qquuee  ddeevveemmooss  nnooss  aalliimmeennttaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssaauuddáávveell,,  ppaarraa  

ccrreesscceerr  bbaassttaannttee  ee  bbeemm  ffoorrttee..  DDeevveemmooss  ccoommeerr  ffrruuttaass,,  lleegguummeess,,  

ccaarrnnee,,  lleeiittee,,  oovvooss  ee  eettcc..  ppaarraa  aalliimmeennttaarr  nnoossssoo  ccoorrppiinnhhoo  ((lleevvee  uummaa  

mmaaççãã,,  mmoossttrree  ppããoo,,  bboollaacchhaa,,  uummaa  mmaammaaddeeiirraa  qquuee  ccoonntteennhhaa  lleeiittee)),,  

ppaarraa  qquuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  oo  qquuee  eessttaa  sseennddoo  ffaallaaddoo  aa  eellaa..  



FFaallaarr  qquuee  eexxiissttee  ttaammbbéémm  uumm  aalliimmeennttoo  qquuee  éé  eessppiirriittuuaall  qquuee  

ttaammbbéémm  nnooss  ffaazz  ffiiccaarr  ffoorrttee  ee  ccrreesscceerr  nnaa  pprreesseennççaa  ddee  DDeeuuss..  EEssttee  

aalliimmeennttoo  eessttáá  nnaa  BBííbblliiaa  ((mmoossttrree  uummaa  BBííbblliiaa  IInnffaannttiill)),,  ssããoo  ooss  

eennssiinnaammeennttooss  qquuee  DDeeuuss  ddeeiixxoouu  ppaarraa  nnooss  aattrraavvééss  ddaa  ssuuaa  ppaallaavvrraa..  

MMoossttrree  aass  ffiigguurraass  ddaass  hhiissttoorriinnhhaass  ddaa  BBííbblliiaa  IInnffaannttiill  ppaarraa  iilluussttrraarr  

mmeellhhoorr  oo  aapprreennddiizzaaddoo..  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 
USANDO A CRIATIVIDADE: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo..  
  

 
04/12 A 10/12 

USO ADEQUADO DO  
CONHECIMENTO 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::   Que a criança aprenda a ser uma caçadora de 

conhecimento, principalmente das Verdades de Deus.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “O meu povo sofre, porque 

lhe falta o conhecimento” – Oséias 4.6 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Mateus 13.44-50 / Salmo 63 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ppaarraa  aa  ccrriiaannççaa..  EEnnssiinnaarr  aass  

ccrriiaannççaass  qquuee  ddeevveemmooss  tteerr  DDeeuuss  nnoo  nnoossssoo  ccoorraaççããoo..  DDeeuuss  ddeevvee  

sseemmpprree  mmoorraarr  eemm  nnooss..  DDeevveemmooss  oorraarr  sseemmpprree  aa  DDeeuuss..  EExxpplliiccaarr  

qquuee  oorraarr  éé  ccoonnvveerrssaarr  ccoomm  EEllee,,  aaggrraaddeecceerr  aa  EEllee  ttaammbbéémm!!  

DDeevveemmooss  sseerr  aammiiggoo  ddee  DDeeuuss..  NNaa  BBííbblliiaa  tteemmooss  uummaa  ppeessssooaa  

cchhaammaaddaa  DDaavvii  qquuee  eerraa  mmuuiittoo  aammiiggoo  ddee  DDeeuuss..  DDaavvii  ttiinnhhaa  DDeeuuss  nnoo  

sseeuu  ccoorraaççããoo..  DDeeuuss  eerraa  oo  sseeuu  mmaaiioorr  tteessoouurroo!!  EEllee  sseemmpprree  ffaallaavvaa  

ccoomm  DDeeuuss  nnaass  ssuuaass  ddiiffiiccuullddaaddeess  ee  ddúúvviiddaass  ee  DDeeuuss  sseemmpprree  oo  

aajjuuddaavvaa..    MMoossttrree  ffiigguurraass  ddee  DDaavvii  ((ttooccaannddoo  AArrppaa,,  lluuttaannddoo  ccoomm  

GGoolliiaass))..  OOrree  ppeellaass  ccrriiaannççaass,,  ppaarraa  qquuee  eellaass  eenntteennddaamm  oo  qquuee  éé  

oorraaççããoo.. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 



Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 
 
USANDO A CRIATIVIDADE: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

 
 

11/12 A 17/12 
PATRIOTISMO 

                           
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO:: Que a criança respeite sua pátria e reconheça que 

há uma pátria superior.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ”Estavam procurando uma 

pátria melhor, a pátria celestial” – Hebreus 11.16  

 
RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Filipenses 3.20 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo da lição para as crianças. 

Ensinar as crianças que somos de Jesus! Pertencemos a Jesus e 
Ele é nosso salvador!  Somos do papai, da mamãe e da nossa 
família, mas pertencemos a reino maior que é celestial. Por isso, 
devemos crer de todo o nosso coração e ter fé em Jesus. 
Devemos ser grato a Jesus, porque Ele nos salvou e, portanto, 
pertencemos ao reino espiritual!  

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  LLeeiiaa  aa  BBííbblliiaa  --  TTuurrmmaa  ddoo  CCrriissttããoozziinnhhoo  

Leia a bíblia e faça uma oração 
Faça uma oração  
Faça uma oração, 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça uma oração 
se quiser crescer 

 
Quem não ora e a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá 
Diminuirá 
Diminuirá 
Quem não ora e a bíblia não lê 
Diminuirá. 
 

USANDO A CRIATIVIDADE: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

  

 
18/12 A 24/12 

ANUNCIANDO O NATAL 
  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO:: Que a criança aprenda sobre o nascimento de 

Jesus.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Porque um menino nos 

nasceu, um filho se nos deu; e o governo está sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz” – Isaías 9.6  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Lucas 1.26-38 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  LLeerr  oo  vveerrssííccuulloo  ddaa  lliiççããoo!!  CCoonnttaarr  aa  hhiissttóórriiaa  

ddoo  nnaasscciimmeennttoo  ddee  JJeessuuss..  MMaarriiaa  ee  JJoosséé  eessttaavvaamm  eessppeerraannddoo  uumm  

bbeebbêê..  SSeeuu  nnoommee  sseerriiaa  JJeessuuss  ee  EEllee  sseerriiaa  oo  SSaallvvaaddoorr  ddoo  mmuunnddoo..  OO  

bbeebbêê  JJeessuuss  nnaasscceeuu!!    EEllee  ggaannhhoouu  pprreesseenntteess  ddooss  RReeiiss!!  MMaarriiaa  ee  

JJoosséé  ffiiccaarraamm  mmuuiittoo  ffeelliizzeess  ccoomm  oo  bbeebbeezziinnhhoo  qquuee  DDeeuuss  eennvviioouu  aaoo  

mmuunnddoo  ppaarraa  ssaallvvaarr  aass  ppeessssooaass  ddee  ttuuddoo  oo  qquuee  éé  mmaauu..  DDeevveemmooss  

tteerr  JJeessuuss  nnoo  nnoossssoo  ccoorraaççããoo  ee  aacceeiittaarr  EEllee  ccoommoo  nnoossssoo  SSaallvvaaddoorr!!     

MMoossttrree  cceennaa  ddoo  nnaasscciimmeennttoo  ddee  JJeessuuss  ((BBííbblliiaa  IInnffaannttiill))..      



 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  VVeemm  cchheeggaannddoo  oo  NNaattaall  ––  AAlliinnee  BBaarrrrooss  

Vai começar 
Um brilho no ar 
Que festa tão linda 
Você vai gostar! 
 
Vem que esta chegando o natal (2x) 
pois nasceu Jesus o salvador! 
 
Estrelas no céu 
A cintilar 
Cores no ar 
Vamos celebrar 
 
Vem que está chegando o natal (2x) 
Pois nasceu Jesus, o salvador 
 
Natal é alegria 
É Jesus no coração 
Por isso noite e dia 
Vou cantando essa canção! 
 
Vai começar um brilho no ar 
Que festa tão linda você vai gostar! 
 
Vem que esta chegando o natal (2x) 
Pois nasceu Jesus o salvador! 
 
Meninos e meninas 
De todas as nações 
Comemoram esse dia 
O natal é muito bom 
 
Estrelas no céu a cintilar 
Cores no ar 
Vamos celebrar 
 
Vem que esta chegando o natal (2x) 

Pois nasceu Jesus (3x) 
O Salvador. 
 

USANDO A CRIATIVIDADE: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo.. 

 
 

25/12 A 31/12 
NASCEU O REI DOS REIS 

 
 
OOBBJJEETTIIVVOO:: Que a criança reconheça que em sua vida há 

somente um Rei.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Na cidade de Davi, vos 

nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor” – Lucas 2.11  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Lucas 2.1-7 / João 3.16-17 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo da lição para as crianças. 

Ensinar que devemos agradecer a Deus por termos Jesus como 
nosso Salvador! Viva Jesus nasceu! Estamos felizes, vamos 
louvar a Deus por ter Jesus como nosso Salvador!!! 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  VVeemm  cchheeggaannddoo  oo  NNaattaall  ––  AAlliinnee  BBaarrrrooss  

Vai começar 
Um brilho no ar 
Que festa tão linda 
Você vai gostar! 
 
Vem que esta chegando o natal (2x) 
pois nasceu Jesus o salvador! 
 
Estrelas no céu 
A cintilar 
Cores no ar 
Vamos celebrar 
 



Vem que está chegando o natal (2x) 
Pois nasceu Jesus, o salvador 
 
Natal é alegria 
É Jesus no coração 
Por isso noite e dia 
Vou cantando essa canção! 
 
Vai começar um brilho no ar 
Que festa tão linda você vai gostar! 
 
Vem que esta chegando o natal (2x) 
Pois nasceu Jesus o salvador! 
 
Meninos e meninas 
De todas as nações 
Comemoram esse dia 
O natal é muito bom 
 
Estrelas no céu a cintilar 
Cores no ar 
Vamos celebrar 
 
Vem que esta chegando o natal (2x) 
Pois nasceu Jesus (3x) 
O Salvador. 
 

USANDO A CRIATIVIDADE: PPiinnttuurraa  ddaa  cceennaa  ddaa  lliiççããoo..  

 
 


