
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
UMA PALAVRA MINISTERIAL: 

 

No Ano das Realizações, o Espírito Santo nos tem  fortalecido dia após dia  
 e Preparado em  Aliança com Deus, capacitando-nos por sua Graça, a fim de   

vermos  Ressuscitar  neste tempo:  vidas,  famílias, sonhos,   
objetivos   e  ministérios, fazendo valer nosso Chamado  em nos tornar 

 Agentes  Transformadores , servos de Deus pesquisadores e sensíveis avaliadores  
da própria vida prática, afim de remoldar  nosso viver reconstruindo 

nossa caminhada  Reedificando na Rocha,sempre dependentes  
do Derramar do Azeite, que nos move ao Arrependimento  

para remissão do nossas limitações,  
sendo provados pelo Fogo  

afim de receber de Deus a pura Sabedoria. 
 

AMO VOCÊS. 
 

Tia Ju  - Jucimara  
 
 
 
 

 

 

2 Crônicas: 1. 11. Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve 
isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a 
morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de 
vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes 
julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar, 12. sabedoria e 
conhecimento te são dados; também te darei riquezas, bens e 
honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de 
ti rei que tenha coisas semelhantes. - Bíblia JFA Offline 

 de alegria mais do que a teus companheiros. (Hebreus 1.9) 



 
 

                                LIVRO DO MÊS 
COMO CONTAR HISTÓRIAS 

Tânia Adel 
 

 
 

CONDUZINDO  CRIANÇAS  À SALVAÇÃO 
 
O QUE É O APELO?  
 
É a oportunidade para a criança expressar o seu desejo de 
receber a Cristo como Salvador. 
 
PRIMEIRO PASSO 
 

• Usar a Bíblia Sagrada 
• Exemplo: João 3.16 
• Citar o versículo na íntegra – mesmo que precise 

explicar o significado de alguma palavra mais difícil. 
 
 SEGUNDO PASSO 
 

• Fazer o apelo só depois de apresentar a mensagem da 
salvação. 

• A criança precisa entender que é pecadora e crer na 
morte, ressurreição e único caminho. 

 

 

TERCEIRO PASSO 
 

• O apelo deve ser claro, portanto devemos explicar o 
versículo do apelo com voz baixa e reverente, para 
ajudar a transmitir a importância da salvação. 

 
QUARTO PASSO 
 

 O apelo deve ser breve, pois a atenção da criança é 
pequena. Se Deus estiver falando com a criança ela irá 
atender sem um apelo prolongado. 

 
QUINTO PASSO 
 

• Esteja certo de que o apelo é pessoal. Use o pronome 
“você” ao invés de “alguém” ou “quem”. 

 
SEXTO PASSO 
 

• A decisão da criança ao atender o apelo deve ser 
espontânea.  

• Permita que o Espírito Santo a convença do pecado, 
pois quando Ele fala ao coração da criança não precisa 
pressão ou emoção. 

 

 
   
 

Quais são os direitos da criança à salvação? 
 

 
 
1 – Direito a não morrer pelos pecados cometidos. Jesus já 
pagou o preço exigido por Deus. “Mas Deus prova o seu amor 
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda  
pecadores.” Romanos 5:8 
 
2 – Direito de conhecer o Caminho, a Verdade e a Vida. 
“6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6 
 
3 – Direito de ser filho de Deus através de Jesus Cristo. 
„Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome;” João 1:12 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/5/8+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/12


 
4 – Direito a vida abundante. “O ladrão não vem senão a 
roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a 
tenham com abundância.” João 10:10 
 
5 – Direito a ter uma armadura completa para defender-se 
do mal.“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que 
possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.” 
Efésios 6:11 
 
6 – Direito de orar e receber resposta. “Porque, aquele que 
pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-
se-lhe-á.” Mateus 7:8 
 
7 -  Direito de ressuscitar no último dia. Porque, se cremos 
que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em 
Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 
1 Tessalonicenses 4:14  
 
8 – Direito de um novo nome na Glória. “Ao que vencer darei 
eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, 
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece 
senão aquele que o recebe.” Apocalipse 2:17b 
 
 
9 – Direito de pertencer ao corpo de Cristo e atuar como 
parte importante nele. “Antes, os membros do corpo que 
parecem ser os mais fracos são necessários;” 1 Coríntios 12:22 
 
10 – Direito de receber proteção e cuidado especial para 
obter um crescimento saudável no conhecimento de Deus.  
 
 Assim sendo, a Palavra de Deus, tanto no Antigo 
Testamento quanto no Novo Testamento fornece base para que 
se ensine a criança no “Caminho” em que deve andar.   
 

 

 

*** 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  SETEMBRO, 
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. 

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

 
TEMA DA LIÇÃO BÍBLICA: _____________________________ 
 _______________________________________________________ 

 
REFERÊNCIA BÍBLICA: _________________________________ 

VERSÍCULO CENTRAL: _________________________ 
FAIXA ETÁRIA: ________________________________ 

 
ESTRATÉGIA 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

ATIVIDADE 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

DESENVOLVIMENTO 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/10/10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/7/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/4/14
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/2/17
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/12/22
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RESPEITO À CIDADANIA 

  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda que tem direitos, mas 
também deveres. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  
MATERIAL: Círculos de papel 
 
Recorte círculos (para que se assemelhem a moedas) e em cada 
um escreva uma palavra do versículo e a referência bíblica.  
Entregue às crianças para que possam montar o versículo na 
ordem correta.   
Uma sugestão é separar as crianças em equipes e determinar 
um tempo para que coloquem o versículo na ordem certa. Vence 
a equipe que terminar primeiro. 
 

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::  
MATERIAL DE APOIO: Moedas. 
 

CCiiddaaddããoo  éé  oo  hhaabbiittaannttee  ddee  uummaa  cciiddaaddee  ee  nneellaa  tteemm  sseeuuss  ddiirreeiittooss,,  

mmaass  ttaammbbéémm  pprreecciissaa  ccuummpprriirr  sseeuuss  ddeevveerreess..  

EEnnqquuaannttoo  JJeessuuss  eesstteevvee  aaqquuii  nnaa  TTeerrrraa,,  EEllee  ddeeuu  oo  bboomm  eexxeemmpplloo  

eemm  ttuuddoo..  AAttéé  mmeessmmoo  ccoommoo  cciiddaaddããoo..  

MMoossttrree  aallgguummaass  mmooeeddaass  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  ee  ppeerrgguunnttee::  ““PPaarraa  qquuêê  

uussaammooss  ddiinnhheeiirroo??””,,  ddeeiixxee  qquuee  aass  ccrriiaannççaass  rreessppoonnddaamm  ee  aajjuuddee  

ddaannddoo  eexxeemmppllooss  ddee  ccooiissaass  qquuee  pprreecciissaammooss  ppaaggaarr  ccoommoo  ccoonnttaa  ddee  

áágguuaa,,  lluuzz,,  tteelleeffoonnee,,  eettcc..  

EExxpplliiqquuee  qquuee  eessssaass  ssããoo  ccoonnttaass  qquuee  ppaaggaammooss  ttooddoo  oo  mmêêss..  EE  

ppeerrgguunnttee  oo  qquuee  aaccoonntteeccee  ssee  nnããoo  ppaaggaarr??  PPrreecciissaammooss  ppaaggaarr  ttuuddoo  oo  

qquuee  ddeevveemmooss..  

CCeerrttaa  vveezz,,  JJeessuuss  ee  ooss  ddiissccííppuullooss  eessttaavvaamm  eemm  CCaaffaarrnnaauumm..  EE  ooss  

ccoobbrraaddoorreess  ddee  iimmppoossttooss  ddoo  TTeemmpplloo  ffoorraamm  ppeerrgguunnttaarr  aa  PPeeddrroo  ssee  

JJeessuuss  ppaaggaavvaa  oouu  nnããoo  oo  iimmppoossttoo..  PPeeddrroo  rreessppoonnddeeuu::  PPaaggaa  ssiimm!!  

LLooggoo  ddeeppooiiss  qquuee  PPeeddrroo  eennttrroouu  nnaa  ccaassaa  oonnddee  JJeessuuss  eessttaavvaa..  JJeessuuss  

ddiissssee  qquuee  eerraa  iimmppoorrttaannttee  ppaaggaarr  oo  iimmppoossttoo,,  eennttããoo  ffaalloouu  ppaarraa  PPeeddrroo  

iirr  aattéé  oo  llaaggoo,,  jjooggaarr  oo  aannzzooll  ee  oollhhaarr  ddeennttrroo  ddaa  bbooccaa    ddoo  pprriimmeeiirroo  

ppeeiixxee  qquuee  ffiissggaassssee,,  ppooiiss  lláá  ddeennttrroo  eessttaarriiaa  oo  ddiinnhheeiirroo  ppaarraa  ppaaggaarr  oo  

iimmppoossttoo  ddee  JJeessuuss  ee  oo  ddee  PPeeddrroo  ttaammbbéémm!!  
Pedro fez tudo conforme Jesus havia ordenado.  
Ao lançar seu anzol pegou um peixe, abriu sua boca e lá estava 
a moeda. Jesus, além de não escandalizar o povo, realizou o 
milagre de fazer surgir de um peixe, uma moeda, que de 
nenhuma outra maneira estaria ali.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Na época de Jesus, sua cidade enfrentava os 
mesmos problemas que enfrentamos hoje: deficiência em 
moradia, falta de segurança, falta de saneamento básico, 
doenças, criminalidade, alcoolismo, analfabetismo, entre outros. 
Ainda assim, Jesus sabia da importância de pagar o imposto e 
deu o exemplo aos discípulos e a todos nós de que devemos 
respeitar as regras, conhecer os direitos e cumprir os deveres! 
Até mesmo o imposto que Jesus não tinha o dever de pagar, 
principalmente por ser o “Senhor do Templo”, Ele pagou, pois em 
tudo foi correto.  
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  
MATERIAL: Recortes de figuras de peixes, clipes, palito de 
churrasco ou varinha de bambu, barbante e ímã. 

      

CCoollooqquuee  uumm  cclliippee  nnaa  ddiirreeççããoo  ddaa  bbooccaa  ddee  ccaaddaa  ppeeiixxee..  AAttrrááss  ddee  uumm  

ddooss  ppeeiixxeess  ddeeiixxee  uumm  ccíírrccuulloo  ppaarreecciiddoo  ccoomm  uummaa  mmooeeddaa..  AAmmaarrrree  oo  

bbaarrbbaannttee  nnaa  vvaarriinnhhaa  ddee  bbaammbbuu  ee  nnaa  oouuttrraa  ppoonnttaa  ggrruuddee  oo  iimmãã..  

CCaaddaa  ccrriiaannççaa  ppeessccaarráá  uumm  ppeeiixxee  ee  oollhhaarráá  ssee  eellee  eessttáá  ccoomm  aa  

mmooeeddaa  nnaa  bbooccaa..  
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CCOONNCCOORRDDÂÂNNCCIIAA  

  
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  aannddaarr  

eemm  ccoonnccoorrddâânncciiaa  ccoomm  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss.. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::    

MATERIAL: Corda (ou fita). 
 
Coloque uma corda ou fita no chão. Forme uma fila com as 
crianças e avise que a partir de agora deverão seguir tudo o que 
a professora fizer. 
Comece então a andar devagar sobre a corda, depois fora da 
corda, de mãos dadas com as crianças, abaixada, com as mãos 
para cima, para os lados e vá mudando os movimentos. 

No final diga que a brincadeira só foi possível porque as crianças 
concordaram em seguir. Mas o que acontece quando alguém não 
concorda? 
 

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::    

MATERIAL DE APOIO: Figura de Joaninha. 
 

HHoojjee  qquueerroo  ccoonnttaarr  ppaarraa  vvooccêêss  aa  hhiissttóórriiaa  ddee  uummaa  JJooaanniinnhhaa..    

AAllgguuéémm  jjáá  vviiuu  uummaa  jjooaanniinnhhaa??  AA  jjooaanniinnhhaa  éé  uumm  iinnsseettoo,,  ppoossssuuii  66  

ppaattaass,,  ttrrêêss  ddee  ccaaddaa  llaaddoo  ddoo  ccoorrppoo..  MMaass  aa  JJooaanniinnhhaa  ddeessssaa  hhiissttóórriiaa  

eessttáá  ccoomm  uumm  pprroobblleemmaa  sséérriioo!!  EEllaa  qquueerriiaa  ttaannttoo  aannddaarr  ppeelloo  jjaarrddiimm,,  

ppaassssaarr  ppeellaass  ffoollhhaass  ee  vveerr  oo  ccoolloorriiddoo  ddaass  fflloorreess,,  mmaass  sseeuuss  ppééss  nnããoo  

ddeeiixxaamm!!  AA  JJooaanniinnhhaa  tteemm  66  ppééss,,  mmaass  ccaaddaa  ppéé  rreessoollvveeuu  iirr  ppaarraa  uumm  

llaaddoo..  AA  JJooaanniinnhhaa  qquueerriiaa  iirr  ppaarraa  oo  llaaddoo  ddiirreeiittoo,,  mmaass  aallgguunnss  ppééss  

ffoorraamm  ppaarraa  oo  llaaddoo  eessqquueerrddoo!!  EE  qquuaannddoo  eellaa  qquuiiss  iirr  ppaarraa  oo  llaaddoo  

eessqquueerrddoo,,  ooss  ppééss  ffoorraamm  ppaarraa  oo  ddiirreeiittoo!!  

DDeessssee  jjeeiittoo  aa  JJooaanniinnhhaa  nneemm  ccoonnsseegguuee  ssaaiirr  ddoo  lluuggaarr!!  EEsssseess  ppééss  

nnããoo  ssaabbeemm  ccoonnccoorrddaarr,,  ccaaddaa  uumm  aacchhaa  qquuee  ppooddee  ffaazzeerr  aaqquuiilloo  qquuee  

qquueerr......  

AA  JJooaanniinnhhaa  qquueerriiaa  ttaannttoo  qquuee  sseeuuss  ppééss  ccoonnccoorrddaasssseemm  eemm  aannddaarr  

jjuunnttooss  ppaarraa  oo  mmeessmmoo  llaaddoo......  

AA  BBííbblliiaa,,  qquuee  éé  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss,,  nnooss  lleemmbbrraa  qquuee  pprreecciissaammooss  

aannddaarr  eemm  ccoonnccoorrddâânncciiaa  ccoomm  aaqquuiilloo  qquuee  DDeeuuss  ddiizz..  NNããoo  tteemm  ccoommoo  

dduuaass  ppeessssooaass  aannddaarreemm  jjuunnttaass  ssee  nnããoo  eessttiivveerreemm  ddee  aaccoorrddoo,,  

lleemmbbrraamm  ddaa  JJooaanniinnhhaa??  NNããoo  ccoonnsseegguuee  nneemm  ssaaiirr  ddoo  lluuggaarr  ––  aass  

ccooiissaass  nnããoo  ddããoo    cceerrttoo..  NNããoo  tteemm  ccoommoo  aa  lluuzz  ee  aa  eessccuurriiddããoo  vviivveerreemm  

jjuunnttaass..  NNããoo  ddáá  ppaarraa  ffaazzeerr  aa  vvoonnttaaddee  ddee  DDeeuuss  ee  aa  vvoonnttaaddee  ddoo  

mmuunnddoo..  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  NNoossssooss  ppééss  ee  aa  nnoossssaa  vviiddaa  ddeevveemm  ccaammiinnhhaarr  eemm  

ccoonnccoorrddâânncciiaa  ccoomm  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss,,  bbuussccaannddoo  aa  ccaaddaa  ddiiaa  

aaggrraaddaarr  aaqquueellee  QQuuee  nnooss  ccrriioouu  ee  qquuee  ttaannttoo  nnooss  aammaa,,  aa  ppoonnttoo  ddee  

eennttrreeggaarr  SSeeuu  ffiillhhoo  JJeessuuss  ppaarraa  mmoorrrreerr  ppeelloo  mmeeuu  ee  ppeelloo  sseeuu  



ppeeccaaddoo,,  ee  qquuee  rreessssuusscciittoouu  aaoo  tteerrcceeiirroo  ddiiaa    ppaarraa  mmee  ddaarr  ee  ppaarraa  ttee  

ddaarr  aa  vviiddaa  eetteerrnnaa!!  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  

MATERIAL: Figuras de pegadas (leve um número par). 
  

EEnnttrreegguuee  ooss  ppaarreess  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  ee  ppeeççaamm  ppaarraa  qquuee  ppiinntteemm  oo  

ppaarr  ddaa  mmeessmmaa  ccoorr  ((ssee  hhoouuvveerr  mmuuiittaass  ccrriiaannççaass,,  ppeeççaa  qquuee  ffoorrmmeemm  

dduuppllaass,,  aassssiimm  ccaaddaa  uummaa  ppiinnttaa  uummaa  ppeeggaaddaa  uussaannddoo  aa  mmeessmmaa  

ccoorr))..  

QQuuaannddoo  tteerrmmiinnaarreemm,,  mmiissttuurree  aass  ppeeggaaddaass  ssoobbrree  uummaa  mmeessaa  oouu  

ccaaiixxaa  ee  ppeeççaa  qquuee  ccaaddaa  ccrriiaannççaa  ccoollee  uummaa  ppeeggaaddaa  nnaa  lloouussaa  oouu  

mmuurraall,,  oouuttrraa  ccrriiaannççaa  tteerráá  qquuee  aacchhaarr  oo  ppaarr  ddaaqquueellaa  ppeeggaaddaa  ((ppeellaa  

ccoorr)),,  ccoollaarr  ee  aassssiimm  ppoorr  ddiiaannttee..  EEnnqquuaannttoo  ccoollaamm,,  vváá  rreecciittaannddoo  oouu  

ccaannttaarroollaannddoo::  
“Como andarão dois juntos 

Se de acordo não estiverem? 
Como andarão dois juntos 

Se de acordo não estiverem? 
Um quer ir pra lá (Duas  palmas) 

Outro para cá (Duas palmas) 
O que mais importa é saber aonde Deus quer me levar!” 
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AALLTTRRUUÍÍSSMMOO  
  
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança exerça interesse pelas situações de 

outras pessoas e se interesse em oferecer ajuda. 
   

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  Importância de ajudar. O professor deve pedir 

às crianças que se apoiem em um pé só, onde deverão dar um 

pulo para frente sem colocar o outro pé no chão, um pulo para a 

direita, outro para esquerda, dar uma rodadinha, uma abaixada, 

etc. 

A dificuldade será geral. Não dá para fazer essas coisas com 

uma perna só e sem ajuda de alguém. Agora, peça que todos 

façam a mesma coisa, mas apoiados na mão de outra pessoa. 

Um faz, depois o outro. Verão como é fácil quando temos alguém 

nos ajudando. 
 

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::    

MATERIAL DE APOIO: Figuras de cinco pães e dois peixes. 
  

Altruísmo é o comportamento de ações voluntárias para ajudar 
os outros. 
As pessoas sempre seguiam Jesus por onde Ele ia. Certo dia, 
Jesus estava num lugar e lá Ele falava sobre o Reino de Deus e 
curou muitas pessoas. 
Já estava anoitecendo e os discípulos começaram a ficar 
preocupados com toda aquela multidão que já estava com fome 
e pediram que Jesus falasse para eles voltarem para suas casas. 
Mas Jesus disse: “Dêem vocês comida a eles”. Só que ninguém 
tinha levado tanto alimento assim que pudesse alimentar tanta 
gente! 
Foi então que um menino se apresentou com o que tinha em seu 
cestinho: apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo era tudo o que o 
menino tinha e ele decidiu entregar para Jesus. O menino sabia 
que esta era a escolha certa a fazer! 
Jesus disse para o povo se sentar, pegou os pães e os 
peixinhos, olhou para o céu, deu graças por eles e partindo os 
entregou aos discípulos que foram distribuindo para aquela 
multidão de mais de 5 mil pessoas! 
Todo o povo comeu e ficou satisfeito e ainda sobraram 12 cestos 
cheios de pães e peixes! 
O menino jamais tinha visto alguém multiplicar pães e peixes, 
mas, mesmo assim, ofereceu tudo o que tinha para Jesus e viu 



um grande milagre acontecer através da atitude altruísta. Todos 
nós temos algo a oferecer que pode ajudar outras pessoas: 
nossos dons, nossa inteligência, nosso vigor, nossos bens, nosso 
tempo, etc. E podemos ter certeza e confiar que tudo que 
fazemos não é em vão, Deus tudo vê! 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Quando Deus nos deu a vida também nos deu 

talentos e habilidades, e cada um de nós deve decidir como usar 
isso: ou usamos nossos talentos de forma egoísta ou colocamos 
nas mãos de Jesus para que Ele os multiplique e use  para 
abençoar outras pessoas! Entregue a Jesus tudo o que você tem 
e sabe fazer! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::   

MATERIAL: Saquinho de papel craft (ou aqueles para colocar 
pipoca), cartolina (para a alça da cesta, para os peixes e para os 
pães), biscoitos (opcional). 
 

Recorte a parte de cima do saquinho e cole (ou grampeie) uma 
alça de cartolina. Dentro as crianças podem colocar peixinhos e 
pães recortados. No final da aula o professor poderá colocar 
alguns biscoitos dentro para a criança levar para casa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02/10 A 08/10 
FRATERNIDADE 

  

  

  

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

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  
MATERIAL: Balas. 
 
Divida as crianças em duplas, dê uma bala para cada um deles, 
explique a eles que devem abrir a bala e comer, só que só 
podem usar uma das mãos. A dinâmica serve para que eles 
entendam que precisamos uns dos outro. Deixe que eles tentem 
abrir a bala, mas se não conseguirem você pode dar dicas para 
que eles consigam (opções: abrir uma bala de cada vez usando a 
sua mão e a da sua dupla, ou usar a mão e a boca, etc...). Deixe 
que eles tentem descobrir sozinhos que precisam unir-se ao seu 
amigo para abrir a bala. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Dediquem-se uns aos outros 
com amor fraternal” – Romanos 12.10 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  I Tessalonicenses 4.9  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Existe um versículo na Bíblia que diz assim: 
“Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união” 
(Salmo 133.1) – Sugestão: Louvor “Quão bom, e quão 
maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do 
seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e 
cante essa canção...” – Lindo, não é mesmo? Você sabia que a 
pessoa fraternal é aquela que vive em amor e em união com as 
demais pessoas? E que isso alegra muito o coração do nosso 
Deus? Pois bem, o amor fraternal deve existir em nossas vidas, 
pois fazer o bem ao nosso próximo é um dever nosso, porque 
aquele que sabe o que é o bem e não faz, comete pecado (Tiago 



4.17), por isso devemos fazer o bem a todos os nossos amigos, e 
aos nossos conhecidos, sendo assim estaremos vivendo no amor 
fraternal que Deus nos ensina. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  CCoommoo  ppooddeemmooss  ffaazzeerr  ppaarraa  mmoossttrraarr  eessssee  aammoorr  

ffrraatteerrnnaall??  EExxiisstteemm  aallgguummaass  aattiittuuddeess  qquuee  ppooddeemmooss  ffaazzeerr  ppaarraa  

mmoossttrraarr  oo  nnoossssoo  aammoorr  ffrraatteerrnnaall  ––  ddeeiixxee  qquuee  aass  ccrriiaannççaass  cciitteemm  

aallgguummaa  ddeessssaass  ccooiissaass  pprriimmeeiirroo  ––  aaggrraaddeecceennddoo  ttooddooss  ooss  ddiiaass  aa  

DDeeuuss  ppoorr  ttuuddoo  oo  qquuee  tteemmooss,,  rreessppeeiittaannddoo  oo  ppaappaaii  ee  aa  mmaammããee,,  

ffaazzeennddoo  ffaavvoorreess  aaooss  nnoossssooss  ffaammiilliiaarreess,,  aaooss  aammiigguuiinnhhooss  ddaa  

eessccoollaa,,  aajjuuddaannddoo  ooss  iiddoossooss,,  rreessppeeiittaannddoo  ee  aammaannddoo  ooss  aanniimmaaiiss  

eennttrree  oouuttrraass  ccooiissaass  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittee  mmoossttrraarr  oo  aammoorr  ee  oo  ccuuiiddaaddoo  

ddee  DDeeuuss..    
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  AApprroovveeiittaannddoo  oo  tteemmaa  ffrraatteerrnniiddaaddee  ee  

aa  sseemmaannaa  ddaass  ccrriiaannççaass  ccoonnvveerrssee  ccoomm  eellaass  ssoobbrree  oouuttrraass  ccrriiaannççaass  

qquuee  nnããoo  tteemm  ccoonnddiiççõõeess  ddee  tteerr  uumm  pprreesseennttee,,  ppooiiss  ssããoo  ccrriiaannççaass  

ccaarreenntteess..  DDeeppooiiss  oorrggaanniizzee  ccoomm  eellaass  uummaa  ccaammppaannhhaa  ddee  ddooaaççããoo  

ddee  bbrriinnqquueeddooss  ee  rroouuppaass  ppaarraa  ccrriiaannççaass  ccaarreennttee  ddoo  sseeuu  bbaaiirrrroo..  

PPeeççaa  qquuee  eellaass  ttrraaggaamm  bbrriinnqquueeddooss  qquuee  jjáá  nnããoo  bbrriinnccaamm  mmaaiiss,,  

rroouuppaass  qquuee  nnããoo  sseerrvveemm  ee  qquuee  eessttããoo  eemm  bboomm  eessttaaddoo  ppaarraa  ddooaarr..  

FFaaççaa  ccoomm  aass  ccrriiaannççaass  ccaarrttiinnhhaass  ppaarraa  ccoollooccaarr  jjuunnttoo  ààss  ddooaaççõõeess  ee  

mmoonntteemm  ppaaccootteess  ppaarraa  sseerr  lleevvaaddaa  aa  aallgguummaa  iinnssttiittuuiiççããoo  pprróóxxiimmoo  ddoo  

sseeuu  bbaaiirrrroo,,  ttaallvveezz  vvooccêê  nnããoo  ppoossssaa  lleevvaarr  aass  ccrriiaannççaass,,  mmaass  eessssaa  

aattiittuuddee  ffaarráá  ccoomm  qquuee  eelleess  ssee  ssiinnttaamm  iimmppoorrttaanntteess.. 
 
                    09/10 A 15/10 
                 SEMANA DA CRIANÇA 
       
                         
OOBBJJEETTIIVVOO::  VVaalloorriizzaarr  oo  tteemmppoo  pprreecciioossoo  ddaa  iinnffâânncciiaa.. 
  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  Quem aqui se lembra de algo que fazia quando 

era um bebê e que hoje não faz mais? – Sugestão: leve objetos 
ou brinquedos de bebê para os ajudar a lembrar ou para eles 
rirem um pouco.  

 

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::  "Conforme crescia, Jesus ia crescendo 
também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam 
cada vez mais dele" – Lucas 2.52 (NTLH) 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Percebemos que duas vezes fala em crescer. 
 “Conforme crescia” e “Ia crescendo”.  

“Conforme crescia” quer dizer que não foi de uma hora para a 
outra. Ontem Jesus era um bebê, hoje era uma criança, amanhã 
seria um jovem e depois um adulto. Teve um tempo para que 
tudo isto acontecesse. Assim também é com cada um de nós, e 
não podemos querer apressar as coisas. 

A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, então para 
crescer também. Não podemos querer ser adultos antes da hora. 
Devemos aproveitar cada tempo e momento de nossas vidas, 
porque o tempo não volta para trás.  
As crianças que já crescerem um pouquinho devem ter passado 
pela seguinte situação: chegar ao shopping ou a algum local com 
brinquedos com limite de altura e percebeu que não pode mais 
brincar por ser mais alto que o permitido! Teve uma garotinha 
que certa vez disse: “Puxa vida, se eu soubesse que da última 
vez que vim aqui seria a última vez neste brinquedo, eu teria 
aproveitado mais”. Só que o tempo não vai voltar, por isso 
aproveitem cada momento de suas vidas, sem querer apressar 
nada. Cada fase será especial e com coisas únicas para seu 
tempo. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  
 
OPÇÃO 01 
MATERIAL: Ovo cozido (um bem cozido por dentro e o outro só 
levemente fervido para ficar mole por dentro). 



 
Dinâmica: Tudo tem o seu tempo. 
 
Crianças, eu trouxe para mostrar à vocês dois ovos cozidos. 
Mas teve um probleminha, eu não tive muito tempo para 
cozinhar. 
Descasque o primeiro e mostre como ficou firme.  
Viram? Quando cozinhei com o tempo certo ele ficou assim, 
prontinho!  
Então descasque o segundo. Ele vai se desmontar, ficar com um 
pouco de clara cozida e gema super mole (se achar necessário, 
deixe um recipiente embaixo). 
“Ah, deu um probleminha... Não cozinhou o tempo que deveria. 
Alguém vai querer?” 
Mostre o ovo para quem não viu como está por dentro. 
Provavelmente todos farão cara de nojo, rs.  
Crianças, assim é a nossa vida. Temos tempo para  crescer. Se 
ainda somos crianças, precisamos aceitar e viver esta fase 
maravilhosa que Deus nos deu. Não podemos ser adolescentes, 
nem jovens antes do tempo, senão seremos jovens imaturos. Ou 
até mesmo adultos “molengas” como este ovo aqui, que não 
ficou pronto como deveria. Assim como o ovo, não cozinhou no 
tempo  certo e ficou mole, assim nós precisamos passar o tempo 
de ser criança certo também. Vamos ser crianças, vamos brincar, 
vamos nos divertir, vamos fazer coisas de crianças e quando 
chegar a idade de ser adolescentes, daí sim, ser adolescentes, e 
depois jovens e depois adultos capazes e fortes, tudo no tempo 
certo. 
 
Dinâmica adaptada de: 
http://escritasdatiaju.blogspot.com.br/2014/04/dinamica-ha-
tempo-certo-para-tudo.html 
 
OPÇÃO 02 
 
Nesta data pode-se fazer uma festa para sua sala, com 
atividades e coisas diferenciadas. Ou uma festa em um dia 
especifico, para levarem familiares e amigos. 

Nesta festa, você pode levar palhaços, fazer escultura de balões, 
pintura facial, apresentações, ou até mesmo alugar alguns 
brinquedos (como tombo legal, piscina de bolinha para os 
pequeninos, cama elástica, castelinho inflável, carrinho de pipoca 
ou algodão doce). Tudo bem organizado, com cuidadores em 
todos os brinquedos. 
Pode fazer uma festa temática. Você pode criar uma festa bem 
linda, onde Jesus possa ser o centro da festa. Onde haja palavra, 
oração e alegria. Um dia muito especial. 
 

 Fazer uma gincana Bíblica entre pais e filhos; 

 Fazer um cine pipoca com o episódio “Ser Criança” da 
Turminha da Graça (DVD Volume 1); 

 Fazer para eles uma apresentação teatral, como “O ladrão 
da alegria” – Mostrando que a verdadeira alegria não está 
em brinquedos, doces e coisas, mas em Jesus; 

 Fazer um teatro de fantoches chamado “Paciência” de 
Maurão e os bonecos; 

 Pode fazer uma apresentação de teatrinho com eles para 
a igreja, mostrando a importância das crianças, chamado: 
“Deixai vir a mim”. Como este ainda não tem na internet 
vou deixar aqui: 

 

 

http://escritasdatiaju.blogspot.com.br/2014/04/dinamica-ha-tempo-certo-para-tudo.html
http://escritasdatiaju.blogspot.com.br/2014/04/dinamica-ha-tempo-certo-para-tudo.html


 
Personagens: narrador, Jesus, discípulos, crianças e pais. 
Durante a narração, os participantes encenam o que está sendo 
dito. 
 
Inicio: Jesus sentado, alguns em volta o ouvindo. 
Narrador: Certo dia algumas pessoas levavam crianças 
até Jesus, para que Ele as abençoasse... (Pais e crianças entram 
correndo pelo meio da igreja). 
Narrador: Mas os discípulos as impediam! (Discípulos de braços 
cruzados impedindo, fazendo gesto que não, trazendo algumas 
de volta para traz de uma linha imaginária. As crianças tentam de 
um lado e do outro do discípulo, mas ele age como um goleiro, 
estica as mãos pra lá e pra cá, impedindo-as todas de passar por 
ele). 
Narrador: Talvez os discípulos achassem que elas 
incomodariam o Mestre ou que eram pequenas demais 
para irem até Ele. Mas Jesus vendo aquela cena ficou indignado! 
(Jesus levanta-se e vai até os discípulos e faz gesto que não 
deviam agir assim e eles saem do caminho). 
Narrador: Jesus lhes disse: “Deixai vir a mim os pequeninos e 
NÃO os impeçais”. (As crianças chegam a Ele). 
Narrador: Criança não precisa ser adulto para ir até a Jesus. 
Pelo contrario, Jesus disse que se os adultos não o receberem 
como as crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus, 
porque dos tais é o reino. Por isso nós hoje queremos desejar a 
TODA igreja um (todas as crianças dizem juntas) “FELIZ DIA 
DAS CRIANÇAS!” – nesse momento podem levantar cartazes, 
agitar com pompons, etc. 
 

Por: Fernanda Medeiros. 

 
                        

16/10 A 22/10 
          FORÇA 

  
  

  

  

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

ddee  DDeeuuss  eemm  ssuuaa  vviiddaa.. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  

  

OPÇÃO 01 
“Juca e o balão” 

 

 
 

Um belo dia o circo chegou à cidade. E nesta cidade morava um 
garotinho que amava circo. Várias crianças correram para vê-lo 
sendo montado, e entre eles Juca.  
Chegando lá, ele queria muito ajudar, e as outras crianças o 
seguiram. Havia um grande balão de propaganda com o nome do 
circo, que ainda deveria ser cheio. 
Eles logo se ofereceram para ajudar. Então amarraram muitas 
cordas no balão, e várias pessoas e crianças, incluindo Juca, 
seguravam as cordas para ele não subir antes do tempo. Só que 
alguma coisa deu errado e o balão começou a subir depressa 
arrastando as pessoas e as crianças que não soltavam as 



cordas. Conforme ia subindo, as crianças não tinham forças nos 
braços pra ficar segurando e acabavam soltando a corda e caído 
no chão. Muitos então se machucaram, e quanto maior a altura, 
maior era a queda. Uns ficaram ralados, uns quebraram o braço, 
a perna e estavam sendo socorridos. E no meio de tudo isso, 
alguém notou: “Aonde está o Juca?”. O procuraram pelo chão e 
nada! 
De repente alguém gritou: “Tem ainda um menino segurando a 
corda do balão!”. O balão já estava muito alto no céu e Juca já 
parecia uma formiguinha vista da terra. 
Seus familiares e coleguinhas ficaram desesperados! Se ele 
soltasse a corda e caísse daquela altura sem paraquedas, ele 
não iria apenas se machucar, ele iria morrer. 
O tempo foi passando e nada de Juca cair. Alguns ficaram 
pensando: “Será que é ele mesmo? Como pode? Ninguém é tão 
forte pra ficar assim tanto tempo segurando uma corda!”. O povo 
até sentou para esperar o  que ia acontecer. 
Até que o balão foi perdendo o gás e descendo aos poucos. 
Todo mundo foi correndo atrás quando o balão desceu no meio 
do mato. As pessoas vendo a cena diziam: “Nossa! Olhem lá, 
parece o Juca mesmo. Está vindo todo sorridente, nem parece 
cansado”. 
Juca saía do mato todo feliz, ninguém entendia mais o que tinha 
acontecido. Como seria isso possível? 
E Juca logo explicou: “Quando vi o balão arrastando todo mundo, 
não pensei em soltar para que não subisse com as pessoas, 
então pensei rápido e, eu que não sou bobo nem nada, parei de 
segurar a corda e amarrei ela em mim. Então eu não segurei o 
balão, foi ele quem me segurou. E por fim, ainda foi tão divertido! 
Fiquei vendo a paisagem lá de cima. A escola ficou bem 
pequena, vi minha casa, a do Zezinho... Eu não teria forças para 
segurar aquele balão, então deixei o balão me segurar”. 
 
Ilustração encontrada em um livro de Kenneth Hagin e adaptada 
em uma versão para crianças, por Fernanda Medeiros. 
  

OPÇÃO 02 
MATERIAL: Palito de dente e colher de pau. 
 

  
 
Primeiro chame um voluntario e peça para quebrar o palito ao 
meio. Pergunte se foi fácil ou difícil. 
Depois, pegue uma colher de pau, e outro palito de dente. 
Cole este palito ao cabo da colher de pau com fita adesiva, e 
peça que o voluntario tente quebrar este palito sem remover de 
onde esta (certifique-se antes que esta colher não se parta). 
Pergunte por que não está conseguindo, se é um palito igual ao 
outro. 
Exatamente, aquele palito foi fácil de ser quebrado, porque era 
só o palito. Já este aqui, apesar de também ser só um palitinho, 
NÃO está sozinho! 
“Fortalecei-vos no Senhor e na força de Seu poder” (Efésios 
6.10). 
Nós, com Deus, também não estaremos sozinhos e por isso não 
seremos vencidos, porque com o Senhor somos fortes! Somos 
mais que vencedores. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Tudo posso naquele que me 

fortalece” – Filipenses 4.13 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Juízes 16 



 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Sansão foi uma criança abençoada por 

Deus desde o dia em que nasceu. A mãe de Sansão recebeu a 
visita de um anjo que disse: “Este menino é consagrado a Deus. 
Seu cabelo nunca deverá ser cortado, e a força do senhor estará 
com ele”.  Sansão cresceu e se tornou um homem muito forte, 
ninguém o vencia.  
Nessa época, os israelitas estavam em guerra com os filisteus. 
Os filisteus tentaram prender Sansão na cidade de Gaza, ele 
arrancou as portas da cidade e foi embora. Os filisteus 
procuravam um jeito de vencer Sansão.  
Quando Sansão se apaixonou por Dalila, que era uma moça 
Filistéia, eles pediram a Dalila que os ajudasse a descobrir o 
segredo da força de Sansão. Prometeram a ela muitas riquezas. 
Ela, então, aceitou.  
Certa noite, Dalila perguntou a Sansão: “Sansão, conte para 
mim. Você é tão forte. Como pode ser vencido?”. Sansão 
respondeu: “Cordas novas. Se me amarrarem com cordas novas, 
eu ficarei fraco.”  
Quando Sansão dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e, 
depois gritou: “Sansão os filisteus estão aqui!”. Ele arrebentou as 
cordas com facilidade e se livrou.  
Dalila tentou duas vezes mais, amarrou Sansão com vergas de 
vime e as tranças de Sansão em um tear. Sansão destruiu tudo. 
Zangada Dalila fingiu que estava triste e disse: “Você não me 
ama, Sansão! Se me amasse, falaria a verdade!”. Sansão então 
contou o segredo: “Sou consagrado a Deus, meu cabelo não 
pode ser cortado. Perderia a força, se isso acontecesse”. 
Dalila esperou Sansão dormir e cortou todo o seu cabelo e 
chamou os filisteus, que o prenderam.  
Sansão foi torturado, furaram os seus olhos e o fizeram escravo. 
Certa ocasião deram uma festa e trouxeram Sansão para o 
humilharem. Acorrentaram seus braços nas colunas centrais do 
templo para que todos os vissem. Os cabelos de Sansão tinham 
crescido, e ele sentia-se arrependido de ter desobedecido a 
Deus. 
Sansão, então, orou a Deus: “Senhor, lembre-se de mim. Dê-me 
a sua força pela última vez”. Ele abraçou as colunas e, com 

enorme esforço, derrubou todo o templo. Os filisteus foram 
vencidos. 
Deus ouviu a oração de Sansão e lhe deu a sua última vitória. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  O cabelo comprido de Sansão era apenas símbolo 

de sua promessa de amar e servir a Deus, mas sua força não 
vinha dele! E Sansão acreditava que sim, que sua força estava 
apenas em seu cabelo comprido, mas quando foi capturado, seu 
cabelo “voltou a crescer” e ele “continuou” fraco, porque seu 
compromisso com Deus havia sido quebrado. 
Sansão só recebeu sua força de volta quando pediu perdão a 
Deus e força para servi-lo mais uma vez, assumindo assim mais 
uma vez seu compromisso com Ele. Foi assim que Deus o 
fortaleceu novamente. 
Sansão descobriu que a verdadeira fonte de sua força era Deus! 
Que lição poderosa ele aprendeu! Nós podemos aprender a 
mesma coisa. Nossa força também vem de Deus. 
 
Perguntas para fixar aula:  
 

 De onde Sansão achava que vinha sua força? 

 Quem era realmente a fonte da sua força? 

 Por que Deus respondeu a oração de Sansão e lhe deu 
força novamente?  

 
Aplicação adaptada do Blog de Tia Alê. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  OS CABELOS DE SANSÃO. 

Achei bem divertido, se colocar para contar a história duvido que 
não tenha a atenção das crianças. Se fizer com grampos, deve 
se certificar que a parte dobrada do grampo é do lado de “fora” 
para que ele não se prenda ao cabelo verdadeiro das crianças! 
Mas eu acho melhor colar mesmo cada parte com cola, fita 
adesiva ou fita dupla-face.  



  
 
Fonte da imagem: 
http://kidsandthebible.blogspot.com.br/2009/08/samsons-hair.html  
  

CCOOMMOO  AATTIIVVIIDDAADDEE::    

MATERIAL: Rolinho de papel, papel colorido, fita adesiva. 

 

 
Faça um fantoche com o rolinho. Assim, cada criança poderá 
levar para casa como recordação. Encape o rolinho com papel e 
fita adesiva e deixe que cada criança desenhe o rostinho a seu 
modo. Recorte algumas tiras em outro papel para fazer o cabelo 
de Sansão e cole na parte interna do rolinho.  

  
Fonte de imagem: Desconhecida. 
  

MMAAIISS  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Faça o mesmo cabelo que você utilizou 

para contar a história para colocar neles uma vez de cada (ou 
faça para todos). Empilhe caixas vazias e os deixe derrubar, 
como as colunas templo.  
 

  
 
Fonte de imagem: 
http://homeschoolingmom2mags.blogspot.com.br/2014/11/samso
n.html  
 

MMAAIISS  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Você pode fazer um desenho de Sansão, 

ou deixar que eles mesmos façam e colem lã em seus cabelos. 

http://kidsandthebible.blogspot.com.br/2009/08/samsons-hair.html
http://homeschoolingmom2mags.blogspot.com.br/2014/11/samson.html
http://homeschoolingmom2mags.blogspot.com.br/2014/11/samson.html


Ou, se desejar, pode baixar esta mesma imagem no link de sua 
fonte. 
 

  
 

Fonte de imagem: 
https://craftingthewordofgod.com/2013/07/11/samsons-strength/ 
 
CCAANNÇÇÃÃOO  SSOOBBRREE  OO  TTEEMMAA::  

  

“Eu tenho a força de Deus” (Cristina Mel ou Turma do Print) 
 
“Eu não preciso de anéis para ficar poderoso 
Eu não preciso de cristais pra me defender 
Criptonita não me impede de ser vitorioso 
Eu não dependo de espinafre pra ter força e poder 
Eu não invoco os poderosos do ar 
Eu não entrego oferendas no mar 
É pela força do Senhor Jesus que vou andar na luz. 
 
Refrão 
Eu tenho a força de Deus 
Eu tenho a força 

 
Gnomos e duendes nada podem fazer 
O Pokemom tem a força, mas é só na TV 
Halloween e as cartas do Yugyhho  
Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor.” 
 
 
 

23/10 A 29/10 
SOLIDARIEDADE 

 
  

  

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

óóttiimmoo  eexxeerrccíícciioo  ppaarraa  oo  ccoorraaççããoo..  
 
QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  

MATERIAL: Embalagens vazias de produtos e dinheirinhos de 
papel sem valor. 
 
Monte um mercadinho em um cantinho da sala com as 
embalagens. Distribua o dinheiro a todas as crianças em 
quantidades diferentes. Explique a elas que irão ao 
supermercado fazer compras, e que se faltar dinheiro para algum 
dos seus amigos eles deverão se solidários e emprestar. Deixe 
que eles comprem os produtos. Escolha duas crianças para 
serem caixas. 
Aproveite a dinâmica para ensinar sobre o dízimo que é a décima 
parte que a Deus pertence. O primeiro ato de amor e 
solidariedade é devolver a Deus o que a ele pertence.  
Depois desse momento de interatividade no mercadinho, peça 
que eles voltem aos seus lugares e compartilhem suas 
experiências ao querer comprar algo e faltar o dinheiro. 
 

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

bbeemm””  ––  GGáállaattaass  66..99  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  AAttooss  99..3366..   

https://craftingthewordofgod.com/2013/07/11/samsons-strength/


 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Podemos ser solidários com todas as 
pessoas, e quando digo todas, são todas, com as que 
conhecemos e com as que não conhecemos. A solidariedade 
deve fazer parte da vida do cristão, sendo nós crianças ou 
adultos. A Tabita, que vimos na leitura de hoje, era uma mulher 
cheia de boas obras e de esmolas, ou seja, ela fazia muitas 
caridades, ela era solidária a todas as pessoas que viviam na 
cidade onde ela vivia, chamada Jope. Imagine essa mulher 
naquela época, indo a venda comprar alguma coisa e por onde 
ela passava sempre levava algo consigo o desejo de fazer o bem 
a outras pessoas. Devemos seguir o exemplo dessa mulher, ela 
era uma seguidora de Jesus e fazia o bem sem olhar a quem. 
Por onde passava sempre fazia caridades, tanto pregando a 
Palavra de Deus, pois era uma discípula, como ajudando os mais 
necessitados.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SSeerr  ssoolliiddáárriioo  nnããoo  éé  ddiiffíícciill..  QQuuaannddoo  eemmpprreessttaammooss  

nnoossssooss  bbrriinnqquueeddooss  ppaarraa  oouuttrraass  ccrriiaannççaass  bbrriinnccaarreemm,,  qquuaannddoo  

ddiivviiddiimmooss  oo  nnoossssoo  llaanncchhee,,  qquuaannddoo  ddeeiixxaammooss  ooss  mmaaiiss  vveellhhooss  

sseennttaarreemm  nnooss  lluuggaarreess  rreesseerrvvaaddooss  nnooss  ôônniibbuuss  ee  mmeettrrôôss,,  qquuaannddoo  

aajjuuddaammooss  aallgguuéémm  aa  ccaarrrreeggaarr  aa  ssaaccoollaa  ddoo  ssuuppeerrmmeerrccaaddoo,,  qquuaannddoo 
damos um sorriso ou simplesmente um abraço, estamos sendo 
solidários. No mundo em que vivemos em que as pessoas são 
tão egoístas, que só pensam em si mesmos, devemos a cada dia 
mais exercitar a solidariedade, ensinando aos pequeninos a fazer 
o bem a todo tempo. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  VVaammooss  ddeemmoonnssttrraa  nnoossssaa  

ssoolliiddaarriieeddaaddee??  OO  mmaaiioorr  aattoo  ddee  SSoolliiddaarriieeddaaddee  qquuee  ccoonnhheecceemmooss  éé  

oo  qquuee  DDeeuuss  eennvviioouu  sseeuu  ffiillhhoo  aammaaddoo  ppaarraa  mmoorrrreerr  ppoorr  nnóóss,,  ee  nneemm  

mmeerreeccííaammooss,,  mmaass  mmeessmmoo  aassssiimm  eellee  ddeemmoonnssttrroouu  oo  sseeuu  aammoorr  

iinnccoonnddiicciioonnaall  ppoorr  nnóóss..  PPrreeppaarree  ccoomm  aass  ccrriiaannççaass  uummaa  ffiicchhaa  ddee  

aaççõõeess  ssoolliiddaarriiaass  qquuee  ppooddeemm  sseerr  ffeeiittaass  dduurraannttee  aa  sseemmaannaa,,  ddeeppooiiss  

nnoo  ffiimm  ddee  sseemmaannaa  ppeerrmmiittaa  qquuee  eelleess  ccoommppaarrttiillhheemm  ccoommoo  ffooii  sseerr  

ssoolliiddáárriioo  aa  uummaa  ppeessssooaa,,  ddêê  iiddeeiiaass  aa  eelleess,,  ccoommoo  ppoorr  eexxeemmpplloo::  

aarrrruummaarr  aa  ccaaiixxaa  ddee  bbrriinnqquueeddooss,,  lleevvaarr  oo  aanniimmaall  ddee  eessttiimmaaççããoo  ppaarraa  

ppaasssseeaarr,,  aajjuuddaarr  aa  mmaammããee  eemm  aallgguummaa  ttaarreeffaa,,  lleevvaarr  oo  cchhiinneelloo  ppaarraa  

oo  ppaappaaii,,  eettcc  

 

      
30/10 A 05/11 

RESPEITO À NATUREZA 
 
  

  

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

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  

MATERIAL: Revistas e jornais. 
 
Disponibilize revistas e jornais ao alcance dos alunos para que 
eles possam manuseá-los assim que forem chegando. Instrua a 
garotada a recortar pequenas figuras de coisas que foram 
criadas no inicio do mundo, tais como planta, estrelas, peixes, 
animais, etc Se possível peça para a turma recortar pelo menos 
uma figura para cada dia da criação. Enquanto as crianças 
trabalham, converse sobre as coisas bonitas e maravilhosas da 
natureza. Pergunte às crianças sobre as maravilhas da criação 
que veem ao redor e como se sentem ao admirar essas coisas.    
 

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::  TTooddaass  aass  ccooiissaass  ffoorraamm  ccrriiaaddaass  ppoorr  DDeeuuss..  

MMaass  ppoorr  qquuee  sseerráá  qquuee  EEllee  ccrriioouu  ttooddaass  eessssaass  ccooiissaass??  DDeeuuss  ccrriioouu  oo  

uunniivveerrssoo,,  ooss  ppllaanneettaass,,  aa  tteerrrraa,,  ooss  aanniimmaaiiss,,  aa  nnaattuurreezzaa  ee  ffeezz  uumm  

bbeelloo  jjaarrddiimm  ppaarraa  qquuee  oo  hhoommeemm  ppuuddeessssee  mmoorraarr  ee  ccuuiiddaarr  ddee  ttuuddoo  oo  

qquuee  EEllee  ccrriioouu..  OO  hhoommeemm  ffooii  aa  ccrriiaaççããoo  mmaaiiss  eessppeecciiaall  ddee  ttooddaass  qquuee  

DDeeuuss  ffeezz,,  ppaarraa  qquuee  ppuuddeessssee  sseerr  aammiiggoo  ddeellee..  CCoommoo  aammiiggooss  ddee  

DDeeuuss,,  ddeevveemmooss  ccuuiiddaarr  ddoo  qquuee  DDeeuuss  ccrriioouu..  AA  nnoossssaa  ttaarreeffaa  éé  mmuuiittoo  

iimmppoorrttaannttee,,  ppooiiss  aaoo  ccuuiiddaarr  ee  zzeellaarr  ppeelloo  qquuee  DDeeuuss  ccrriioouu,,  

ddeemmoonnssttrraammooss  nnoossssoo  aammoorr  ee  tteemmoorr  aa  EEllee..  



DDeeuuss  ddeeuu  aass  ppllaannttaass  ee  ooss  aanniimmaaiiss  ppaarraa  qquuee  oo  hhoommeemm  ppuuddeessssee  ssee  

aalliimmeennttaarr  ddeelleess,,  ee  nnããoo  ppaarraa  mmaattaarr  aa  ttooaa  aappeennaass  ppoorr  ddiivveerrssããoo,,  

aallgguunnss  mmaattaamm  ssóó  ppaarraa  vveennddeerr  ssuuaass  ppeelleess,,  ppoorr  eexxeemmpplloo..  MMuuiittaa  

ggeennttee  ttaammbbéémm  tteemm  ccoorrttaaddoo  áárrvvoorreess  ee  ddeessttrruuííddooss  fflloorreessttaass  iinntteeiirraass  

ppaarraa  vveennddeerr  aa  mmaaddeeiirraa  ee  ggaannhhaarr  mmuuiittoo  ddiinnhheeiirroo..  VVooccêê  ssaabbee  oo  qquuee  

aaccoonntteeccee  qquuaannddoo  ssee  ccoorrttaamm  mmuuiittaass  áárrvvoorreess??  OO  aarr  ffiiccaa  mmaaiiss  

ppoolluuííddoo,,  ooss  aanniimmaaiiss  qquuee  ddeeppeennddeemm  ddaaqquueellee  ttiippoo  ddee  ppllaannttaa  ppaarraa  

ssoobbrreevviivveerr  mmoorrrreemm..  ÉÉ  ddiiffíícciill  eenntteennddeerr  ccoommoo  ppooddee  eexxiissttiirr  ppeessssooaass  

qquuee  eessttrraaggaamm  aass  ccooiissaass  ttããoo  lliinnddaass  qquuee  DDeeuuss  ccrriioouu,,  ee  ccoomm  iissssoo  

pprreejjuuddiiccaamm  aa  ttooddooss..  MMaass  lleemmbbrree--ssee,,  vvooccêê  qquuee  ccoonnhheeccee  aa  DDeeuuss  

ddeevvee  sseerr  eexxeemmpplloo  ppaarraa  ttooddooss  ooss  qquuee  vviivveemm  ppeerrttoo  ddee  vvooccêê..  CCoommoo  

ffiillhhooss  ddee  DDeeuuss  pprreecciissaammooss  ccuuiiddaarr  ddaa  nnaattuurreezzaa  ee  ddooss  aanniimmaaiiss  qquuee  

EEllee  ccrriioouu  ppaarraa  qquuee  aa  TTeerrrraa  ssee  ttoorrnnee  uumm  mmuunnddoo  mmeellhhoorr..  SSóó  

ddeeppeennddee  ddee  nnóóss!!  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  HHoojjee,,  aattrraavvééss  ddee  JJeessuuss  CCrriissttoo,,  ssoommooss  oo  ppoovvoo  ddee  

DDeeuuss  ee  ttaammbbéémm  pprreecciissaammooss  ccuuiiddaarr  ddaa  nnaattuurreezzaa..  MMaass  ccoommoo  

ppooddeemmooss  ffaazzeerr  iissssoo??  

  

11..  CCuuiiddaannddoo  ddaa  tteerrrraa::  aa  tteerrrraa  ddeevvee  sseerr  uussaaddaa  ccoomm  mmuuiittoo  

ccuuiiddaaddoo,,  ddeevveemmooss  ppllaannttaarr  ee  ccoollhheerr  nnoossssoo  aalliimmeennttoo..  NNããoo  

ppooddeemmooss  aabbuussaarr  ddoo  qquuee  eellaa  nnooss  ooffeerreeccee,,  ppoorrqquuee  aa  tteerrrraa  éé  

ddoo  SSeennhhoorr..  AAllgguummaass  ppeessssooaass  nnããoo  ccuuiiddaamm  bbeemm  ddeellaa,,  ppoorr  

eexxeemmpplloo::  ffaazzeemm  qquueeiimmaaddaass,,  ccoollooccaamm  pprroodduuttooss  qquuíímmiiccooss  

ppaarraa  ffaazzeerr  aass  ppllaannttaass  ccrreesscceerreemm  mmaaiiss  rrááppiiddoo,,  eettcc..  VVooccêê  

ppooddee  ppeennssaarr  aassssiimm::  mmaass  eeuu  nnããoo  ffaaççoo  nnaaddaa  ddiissssoo..  MMaass  

ccoommoo  vvooccêê  ccuuiiddaa  ddoo  lluuggaarr  oonnddee  vviivvee??  OO  qquuee  ffaazz  ccoomm  oo  

ppaappeell  ddee  bbaallaa,,  cchhiicclleettee,,  ssoorrvveettee??  TTaammbbéémm  nnããoo  ppooddeemmooss  

aarrrraannccaarr  aass  ppllaannttaass  ee  aattéé  mmeessmmoo  ppiissaarr  nnoo  jjaarrddiimm,,  ppooiiss  

eessttrraaggaammooss  aass  ppllaannttiinnhhaass..  

  

22..  CCuuiiddaannddoo  ddaa  áágguuaa::  vvooccêê  ssaabbiiaa  qquuee  oo  lliixxoo  qquuee  jjooggaammooss  nnaa  

rruuaa  vvaaii  ppaarraa  oo  bbuueeiirroo  ee  qquuaannddoo  cchhoovvee  aa  áágguuaa  lleevvaa  eessssee  lliixxoo  

ddoo  bbuueeiirroo  ppaarraa  oo  rriioo  qquuee  ffiiccaa  ccoonnttaammiinnaaddoo??  JJáá  ppeennssoouu  

bbeebbeerr  áágguuaa  ssuujjaa??  PPoorr  iissssoo  nnããoo  ppooddeemmooss  jjooggaarr  lliixxoo  nnoo  cchhããoo  

ee  nneemm  nnoo  rriioo  ee  tteemm  mmaaiiss,,  aa  ssuujjeeiirraa  ddoo  rriioo,,  pprreejjuuddiiccaa  ooss  

ppeeiixxeess  qquuee  ffiiccaamm  ddooeenntteess  ee  mmoorrrreemm..  IIssttoo  éé  eerrrraaddoo  ppoorrqquuee  

DDeeuuss  nnooss  ddeeuu  ooss  ppeeiixxeess  ppaarraa  nnoossssaa  aalliimmeennttaaççããoo..  SSee  

ccoommeerrmmooss  ppeeiixxeess  ccoonnttaammiinnaaddooss  oouu  ttoommaarrmmooss  áágguuaa  

iimmppuurraa,,  ppooddeemmooss  ffiiccaarr  ddooeenntteess..  

  

33..  CCuuiiddaannddoo  ddoo  aarr::  qquuaannddoo  vvaammooss  ppaasssseeaarr  nnuummaa  pprraaççaa  oouu  

nnuummaa  ffaazzeennddaa  ggoossttaammooss  ddee  rreessppiirraarr  aarr  ppuurroo  ee  ffrreessqquuiinnhhoo  

qquuee  DDeeuuss  ccrriioouu,,  nnããoo  éé  vveerrddaaddee??  MMaass  nneemm  sseemmpprree  éé  

aassssiimm!!  OOss  ccaarrrrooss,,  ccaammiinnhhõõeess  oouu  ôônniibbuuss  ee  aass  ffáábbrriiccaass  

llaannççaamm  ffuummaaççaass  ee  ggaasseess  ttóóxxiiccooss  ppoolluuiinnddoo  oo  aarr  qquuee  

rreessppiirraammooss..  OO  aarr  ppoolluuííddoo  nnooss  ttrraazz  mmuuiittaass  ddooeennççaass..  

  

PPaarraa  qquuee  aa  TTeerrrraa  ssee  ttoorrnnee  uumm  mmuunnddoo  mmeellhhoorr,,  ddeeppeennddee  ddee  nnóóss..  

SSee  aa  TTeerrrraa  eessttáá  ddaa  ffoorrmmaa  qquuee  eessttáá,,  oo  hhoommeemm  ddeessttrruuiinnddoo  ttuuddoo  aaoo  

sseeuu  rreeddoorr,,  éé  ppoorr  ccaauussaa  ddee  uummaa  ccooiissaa  cchhaammaaddaa  ppeeccaaddoo..  EE  aa  úúnniiccaa  

ssoolluuççããoo  ppaarraa  eessssee  pprroobblleemmaa  éé  JJEESSUUSS..  EEllee  mmoorrrreeuu  nnaa  ccrruuzz  ppaarraa  

ssaallvvaarr  aa  hhuummaanniiddaaddee  ddoo  ppeeccaaddoo,,  ee  ccoonncceeddeerr--llhheess  ppeerrddããoo  ddooss  

ppeeccaaddooss  ee  VViiddaa  EEtteerrnnaa  AA  ppaarrttiirr  ddoo  mmoommeennttoo  qquuee  JJeessuuss  ppaassssaarr  aa  

hhaabbiittaarr  nnoo  ccoorraaççããoo  ddooss  hhoommeennss,,  eelleess  ppaassssaarrããoo  aa  tteerr  uummaa  aattiittuuddee  

ddiiffeerreennttee  ee  bbaattaallhhaarrããoo  ppaarraa  qquuee  tteennhhaammooss  uumm  mmuunnddoo  mmeellhhoorr  

ppaarraa  nnóóss,,  ppaarraa  nnoossssooss  ffiillhhooss  ee  ppaarraa  aass  ggeerraaççõõeess  vviinnddoouurraass..  

    
UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    

  

OOPPÇÇÃÃOO  0011  

FFaaççaa  uumm  mmuurraall  ccoomm  aa  aajjuuddaa  ddaass  ccrriiaannççaass  ccoomm  oo  vveerrssííccuulloo  tteemmaa  

((SSaallmmoo  2244..11)),,  oouu  ppeeççaa  ppaarraa  ccaaddaa  ccrriiaannççaa  ffaazzeerr  uumm  ddeesseennhhoo  lliivvrree  

ccoomm  aass  mmaanneeiirraass  qquuee  ppooddeemmooss  ccuuiiddaarr  ee  pprreesseerrvvaarr  oo  nnoossssoo  

ppllaanneettaa..  DDeeppooiiss  ffaaççaa  uummaa  eexxppoossiiççããoo  ccoomm  ooss  ddeesseennhhooss  ee  ppeeççaa  

ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  ccoonnvviiddaarreemm  aass  ffaammíílliiaass  ppaarraa  ccoonnffeerriirr  aa  

eexxppoossiiççããoo..  

  

OOPPÇÇÃÃOO  0022  
MATERIAL: Bola. 

  

AAss  ccrriiaannççaass  ddeevveerrããoo  ffoorrmmaarr  uumm  ccíírrccuulloo  ee  jjooggaarr  aass  bboollaass  uummaa  ppaarraa  

aass  oouuttrraass  ((ddee  ffoorrmmaa  aalleeaattóórriiaa  oouu  vvooccêê  ppooddee  jjooggaarr  ccoommoo  oo  jjooggoo  ddaa  

bbaattaattaa--qquueennttee))..  AA  ccrriiaannççaa  qquuee  aa  bboollaa  ppaarraarr  ddeevveerráá  cciittaarr  uummaa  

mmaanneeiirraa  ddee  ccuuiiddaarr  ee  pprreesseerrvvaarr  ddaaqquuiilloo  qquuee  DDeeuuss  ccrriioouu..  CCoonnttiinnuuee  

aa  bbrriinnccaaddeeiirraa  aattéé  qquuee  ttooddaass  aass  ccrriiaannççaass  tteennhhaamm  ttiiddoo  aa  cchhaannccee  ddee  

ffaallaarr  ppeelloo  mmeennooss  uummaa  mmaanneeiirraa..  



  

 
06/11 A 12/11 

RESPEITO PELOS  
DIFERENTES POVOS 

                       
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança respeite todos os povos pois foram 

criados à imagem e semelhança de Deus. 
  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  

MATERIAL: Figuras de pessoas de várias etnias(raças). 
  

Professor mostre as figuras. Vocês conhecem um japonês, ou 
um americano, ou um africano? Deus ama todos os povos. Não 
importa qual a cor da pele, se é rico ou pobre. Ele ama a todos. 
Na época de Jesus e de Seus discípulos, os judeus não 
gostavam muito de pessoas de outros países. Então, Deus usou 
uma situação bem diferente para ensinar aos judeus e a nós 
também, que devemos ser amigos de todas as pessoas. Ouçam 
esta história. 

 
VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Para com Deus, não há 

acepção de pessoas” – Romanos 2.11 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  GGáállaattaass  33..2288  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Na cidade de Cesaréia, havia um 

comandante do exército chamado Cornélio. Ele era italiano - não 
fazia parte do povo judeu. 
Cornélio e sua família tinham o costume de orar a Deus todos os 
dias e gostavam de ajudar as pessoas dando esmolas.  
Sabem o que aconteceu um dia? Apareceu um anjo para 
Cornélio e disse: "Deus aceitou as suas orações e o que você 
tem feito pelos pobres e se lembrou de você. Agora, mande 
alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem 

chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão". Ele fez 
como o anjo falou, enviou dois homens para que buscassem 
Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus que levava a 
mensagem de Deus para as pessoas em muitos lugares 
diferentes.  
No dia seguinte, quando os homens estavam indo a Jope, Pedro 
também teve uma visão. Ao meio dia, antes do almoço, Pedro 
subiu para o terraço da casa de Simão para orar. Passado algum 
tempo sentiu fome e, então, teve uma visão estranha: ele viu o 
céu aberto e descendo algo parecido com um lençol. Dentro 
desse lençol havia todos os tipos de animais: os de quatro pés, 
os que rastejam, e aves do céu (professor cite alguns animais). 
Naquela hora, Pedro ouviu uma voz dizendo: "Levante-se! Mate e 
coma!". Mas Pedro disse: "De jeito nenhum, Senhor! Eu nunca 
comi coisa nenhuma suja ou impura!". 
Já imaginaram? Pedro matar uma cobra para comer? Você teria 
coragem? Aquela voz insistiu três vezes até que desapareceu. O 
que será que Deus queria ensinar a Pedro com isso? 
Pedro ainda estava por ali quando ouviu alguém batendo à porta. 
Eram os mensageiros que vieram buscar Pedro para falar de 
Jesus a Cornélio. Será que Pedro vai? Mas Cornélio era italiano 
e não fazia parte do povo de Deus. Sim, Pedro foi e falou de 
Jesus e do amor de Deus. Cornélio e toda sua família aceitaram 
Jesus no coração. Eles conheciam a Palavra de Deus, mas ainda 
não sabiam nada sobre Jesus e a salvação que Ele dá. 
Agora Pedro entendeu aquela visão com animais: que ele 
deveria falar de Jesus, não só para os judeus, mas para todas as 
pessoas de qualquer raça. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  A Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de 

pessoas, porque Ele não escolhe um e rejeita outro com base em 
circunstâncias externas como raça, nacionalidade, riquezas, 
poder, nobreza, etc. Pedro diz que Deus não faz acepção já que 
Ele não faz distinção entre judeus e gentios. Essa é a conclusão 
após ser divinamente enviado a pregar ao centurião romano, 
assim todos nós que somos servos de Deus também não 
podemos fazer acepção de pessoas. Devemos amar a todos, 
pois Deus os ama assim como nos ama.  
  



UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: QQuuee  ttaall  oorrggaanniizzaarr  uummaa  FFeessttaa  ddaass  

NNaaççõõeess  ppaarraa  mmoossttrraarr  aass  ddiiffeerreennççaass  ddooss  ppoovvooss  ee  ccoommoo  ttooddooss  ssããoo  

iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  DDeeuuss??  OOuu  vvooccêê  ppooddee  eessccoollhheerr  uumm  ppaaííss  ee  

aabboorrddaarr  ssuuaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ccoommoo  nnooss  eexxeemmppllooss  aabbaaiixxoo::  

  

SUGESTÕES: 
 

 Apresente às crianças como o BRASIL parece vários 
países dentro de um só. Você levar para as crianças fotos 
dos Estados Brasileiros, dando para elas comerem 
comidas típicas, ou mesmo arroz e feijão, brigadeiro, 
coloque músicas cristãs infantis brasileiras; 

 

 Você pode focar em um país. Se escolher o JAPÃO, você 
pode orar pelo Japão, levar o hashi (palito de madeira) 
para eles comerem comidinha ou pegar salgadinhos com 
ele, levar algum CD com músicas japonesas, fotos do 
Japão. O legal será as crianças não conseguirem 
manusear o hashi, esses palitinhos, mas você depois 
mostra como usá-los.  

 

 Se escolher a ITÁLIA, você pode orar por ela, levar 
macarrão, pedacinhos de pizza ou outra comida típica, 
levar algum CD com músicas italianas, fotos do país, 
roupas ou objetos típicos. 

 

 Se escolher a ÁFRICA, você pode orar por ela, levar 
alguma comida típica como Pap (purê feito de farinha de 
milho), Bunny Chow (Pão recheado com frango). 

 

 Se escolher os ESTADOS UNIDOS, você pode orar, levar 
brownies, muffins, chocolate chip, cookies e apple pie. 
Brownies são como pedaços de bolo de chocolate, porém 
mais compacto. Chocolate chip e cookies são bolachas 
com gotas de chocolate. Apple pie é torta famosa e 
patriótica de maçã, Fried Chicken  é frango frito com purê 
de batatas, meatloaf é carne moída com diversos 
condimentos em uma forma tipo para pão ou qualquer 

outra forma pequena; levar algum CD com músicas em 
inglês e fotos dos EUA. 

Você também pode utilizar as imagens em anexo (ANEXO 1 a 8) 
para fazer máscaras como lembrancinhas para as crianças 
levarem para casa. 

  
                         13/11 A 19/11 

USO ADEQUADO  
DO DINHEIRO 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaa  bbooaa  

aaddmmiinniissttrraaççããoo  ddoo  ddiinnhheeiirroo..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  
MATERIAL: Dinheirinho de papel sem valor. 
 
Cole os dinheirinhos pela sala e também deixe um bolinho deles 
no seu bolso do macacão ou avental. Com certeza essa imagem 
despertará a curiosidade das crianças. Aproveite para fazer uma 
roda de conversa sobre quais notas elas conhecem, quanto vale, 
o que podem fazer se tivessem tanto dinheiro em mãos?  
 

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::  
MATERIAL DE APOIO: Imagens de torres (ANEXO 9). 
 
Jesus certa vez contou a história de um homem que tinha um 
sonho de construir uma torre. Você já viu uma torre? (mostre as 
imagens). Ele tinha um terreno e tinha algum dinheiro, então 
comprou alguns materiais e contratou alguns pedreiros para fazer 
o projeto dele se tornar realidade. Só que esse homem teve um 



problema com a matemática! Ele não calculou direito o quanto 
ele iria gastar para construir a torre TODA, e a torre acabou 
ficando pela metade! As pessoas que passavam por aquele lugar 
achavam engraçada aquela construção mal acabada e 
acabavam rindo daquele homem que não sabia calcular.  
Como você se sentiria se outras pessoas rissem de você? Você 
já passou por uma situação parecida? Como foi?  
Jesus ensinou uma grande lição com essa pequena história, até 
triste, não é mesmo? Ensinou que se temos um sonho, um 
projeto, algo que queremos muito fazer, temos que fazer um 
plano, um planejamento, calcular o quanto vamos precisar para 
realizar aquele objetivo. 
Podemos ter todo o dinheiro do mundo e todas as posses do 
mundo, se não soubermos administrar nossa vida nada teremos 
construído de valor real. 
Qual é o plano que você tem feito para viver com Jesus? Teus 
sonhos e planos estão bem calculados e incluem Jesus? 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::    
MATERIAL: Bloquinhos de montar e folha sulfite. 
 
Ter muitas coisas, ou realizar muitos projetos não significa que 
você será mais feliz. Mas quando você permite Jesus fazer parte 
de seus planos e sonhos você começa a perceber um valor maior 
que todo o dinheiro do mundo não pode comprar: a realização de 
um plano segundo a vontade de Deus. Para construir o seu 
futuro coloque Jesus nele, calcule o que você vai  precisar, cuide 
dos recursos que você tem e saiba guardar e investir no 
momento certo. Assim você terá sonhos concretizados e 
finalizados e com a aprovação de Deus. 
Construa torres com bloquinhos de montar enquanto conversa 
sobre a aplicação com as crianças. Pergunte qual o sonho delas, 
de quanto dinheiro precisam e como podem conseguir esse 
dinheiro. Como Jesus pode fazer parte desse projeto dos sonhos 
delas? 
Escreva os sonhos em folhas de sulfite e faça uma exposição 
das torres com a sulfite descrevendo o sonho e no final da aula 
convide os pais para verem a exposição e poderem se aproximar 
dos sonhos de seus filhos. 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Que tal fazer um cofrinho para 
incentivar uma poupança do dinheiro que as crianças ganham 
dos pais com um objetivo de comprar algo que elas queiram? 
Anote qual é o objetivo que a criança quer alcançar e entregue 
para os pais e explique que o cofrinho é para ajudá-los a 
alcançar o objetivo que desejam através de uma pequena 
poupança e que precisarão do incentivo e acompanhamento dos 
pais. 
O passo a passo está no ANEXO 10. 

 
 

20/11 A 26/11 
USO ADEQUADO 

DO TEMPO 
                    
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  iinnvveessttiirr  sseeuu  tteemmppoo  eemm  

ttaarreeffaass  ssaauuddáávveeiiss..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Peça às crianças que se sentem em um grande 

círculo, diga a elas que devem tirar seus sapatos e ficarem 
descalças, em outro canto da sala coloque todos os sapatos 
misturados, diga a eles que você colocará um louvor e quando o 
louvor acabar quem tiver colocado o sapato primeiro vence a 
brincadeira.  
 

 VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Tudo tem o seu tempo 

determinado” – Eclesiastes 3.1. 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  EEcclleessiiaasstteess  33..11--88.. 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  VVooccêê  ddeevvee  tteerr  ppeerrcceebbiiddoo  qquuee  nnaa  bbrriinnccaaddeeiirraa  

aallgguummaass  ccrriiaannççaass  ffoorraamm  mmaaiiss  rrááppiiddaass  ee  oouuttrraass  mmaaiiss  ddeevvaaggaarr,,  mmaass  

iissssoo  eennvvoollvvee  oo  tteemmppoo  ee  oo  rriittmmoo  ddee  ccaaddaa  ccrriiaannççaa..  UUmmaass  ssããoo  mmuuiittoo  

mmaaiiss  áággeeiiss  ee  oouuttrraass  nneemm  ttaannttoo,,  mmaass  ppoorr  qquuee  eessssaa  bbrriinnccaaddeeiirraa??  



PPaarraa  mmoossttrraarr  qquuee  oo  tteemmppoo  nnããoo  nnooss  eessppeerraa,,  eellee  ppaassssaa  bbeemm  

rraappiiddiinnhhoo,,  mmaass  nnããoo  éé  ppoorr  iissssoo  qquuee  vvaammooss  ddeessppeerrddiiççáá--lloo..  TTeemmooss  

qquuee  uussaarr  nnoossssoo  tteemmppoo  ccoomm  ccoonnsscciiêênncciiaa,,  ppaarraa  qquuee  ppoossssaammooss  

aapprroovveeiittaarr  ddaa  mmeellhhoorr  ffoorrmmaa  ppoossssíívveell..  DDeeuuss  ddeeiixxoouu  oo  ddiiaa  ccoomm  2244  

hhoorraass  ee  nnóóss  tteemmooss  aa  mmiissssããoo  ddee  ssaabbeerrmmooss  uussáá--lloo,,  ppoorr  iissssoo,,  nnããoo  

ppooddeemmooss  ppeerrddeerr  ttaannttoo  tteemmppoo  ccoomm  ccooiissaass  sseemm  ttaannttaa  iimmppoorrttâânncciiaa  ee  

ddeeiixxaarrmmooss  ddee  ffaazzeerr  ccooiissaass  iimmppoorrttaanntteess  nnoo  nnoossssoo  ddiiaa,,  ccoommoo  ppoorr  

eexxeemmpplloo::  oorraarr,,  jjeejjuuaarr,,  ccuullttuuaarr  aa  DDeeuuss,,  ee  nnããoo  ppeerrddeerr  oo  nnoossssoo  tteemmppoo  

oo  ddiiaa  ttooddoo  ddee  ffrreennttee  àà  TTVV,,  nnoo  vvííddeeoo  ggaammee,,  nnoo  ttaabblleett,,  nnoo  cceelluullaarr,,  ee  

ddeeiixxaarr  ddee  eessttuuddaarr,,  tteerr  tteemmppoo  ppaarraa  aa  ffaammíílliiaa,,  eettcc..  LLeeiiaa  nnoovvaammeennttee  

EEcclleessiiaasstteess  33..11..    

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SSee  DDeeuuss  ddeeiixxoouu  eessssaa  mmeennssaaggeemm,,  éé  ppoorrqquuee  eellee  

ssaabbiiaa  qquuee  nnóóss  iirrííaammooss  ddeessppeerrddiiççaarr  nnoossssoo  tteemmppoo  ccoomm  ccooiissaass  sseemm  

vvaalloorr..  NNóóss  nnããoo  nnooss  lleevvaannttaammooss  ddee  mmaannhhãã  cceeddiinnhhoo  ee  aallmmooççaammooss,,  

nnããoo  ttoommaammooss  bbaannhhoo  qquuaannddoo  eessttaammooss  nnaa  ccaammaa  ppaarraa  ddoorrmmiirr,,  nnããoo  

lleemmooss  aa  BBííbblliiaa  qquuaannddoo  eessttaammooss  ddeebbaaiixxoo  ddoo  cchhuuvveeiirroo,,  nnããoo  

aassssiissttiimmooss  oo  ccuullttoo  nnaa  eessccoolliinnhhaa  vveennddoo  TTVV..  IImmaaggiinnaa  ssóó  qquuee  

ccoonnffuussããoo  sseerriiaa,,  ppoorr  iissssoo  ddeevveemmooss  ffaazzeerr  aass  ccooiissaass  eemm  sseeuu  tteemmppoo  

cceerrttoo,,  ttuuddoo  ccoomm  oorrddeemm  ee  ddeeccêênncciiaa  ((II  CCoorríínnttiiooss  1144..4400))..  

    
UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  

MATERIAL: Relógio. 
  

MMoossttrree  ààss  ccrriiaannççaass  ccoommoo  ffuunncciioonnaa  oo  rreellóóggiioo  ee  ccoommoo  ssee  vvêê  aass  

hhoorraass..  DDiissttrriibbuuaa  aass  ffiicchhaass  qquuee  eessttããoo  nnoo  AANNEEXXOO  1111  ppaarraa  ccaaddaa  

ccrriiaannççaa  ee  ppeeççaa  qquuee  eelleess  eessccrreevvaamm  oo  qquuee  eelleess  ffaazzeemm  eemm  ccaaddaa  

hhoorráárriioo  ddoo  ddiiaa..    

  

 
27/11 A 03/12 

USO ADEQUADO DO 
 ALIMENTO 

 

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaass  aapprreennddaamm  qquuee  ooss  aalliimmeennttooss  

ssaauuddáávveeiiss  ffaazzeemm  bbeemm  ppaarraa  oo  ccoorrppoo  ee  qquuee  hháá  uumm  aalliimmeennttoo  

eessppiirriittuuaall  ––  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  Faça uma roda de conversa e pergunte às 

crianças quais alimentos elas mais gostam de comer e quais não 
gostam muito.  

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::  SSaallmmoo  111199..110033  

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  

MATERIAL DE APOIO: Figuras de frutas, verduras, legumes; 
Bíblia. 
 

NNoossssaa  aalliimmeennttaaççããoo  eessttáá  ddiirreettaammeennttee  lliiggaaddaa  àà  nnoossssaa  ssaaúúddee  ee  

qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa..  TTooddooss  ooss  sseerreess  hhuummaannooss  pprreecciissaamm  ddee  uummaa  

bbooaa  aalliimmeennttaaççããoo..  CCrriiaannççaass  ddee  ttooddaass  aass  iiddaaddeess  pprreecciissaamm  ccoommeerr  

ddiivveerrssooss  ttiippooss  ddee  aalliimmeennttoo  ppaarraa  tteerreemm  uummaa  bbooaa  ssaaúúddee  ee  ssee  

ddeesseennvvoollvveerreemm  ffiissiiccaammeennttee  ee  iinntteelleeccttuuaallmmeennttee..  CCoommeerr  aalliimmeennttooss  

ssaauuddáávveeiiss  ttooddooss  ooss  ddiiaass  ccoommoo  ffrruuttaass,,  lleegguummeess  ee  vveerrdduurraass  ddiimmiinnuuii  

ee  pprreevviinnee  oo  rriissccoo  ddee  mmuuiittaass  ddooeennççaass..  NNeessttee  mmoommeennttoo  mmoossttrree  

ffiigguurraass  ddee  aalliimmeennttooss..  MMaass  vvooccêêss  ssaabbiiaamm  ccrriiaannççaass,,  qquuee  eexxiissttee  

oouuttrroo  aalliimmeennttoo  qquuee  ttaammbbéémm  nnooss  ddeeiixxaa  mmuuiittoo  ffoorrttee,,  vviittaammiinnaaddoo,,  

cchheeiioo  ddee  eenneerrggiiaa  ee  oo  pprriinncciippaall  cchheeiioo  ddee  fféé  ppaarraa  vveenncceerr  oo  mmaall??  

MMoossttrree  aa  BBiibblliiaa!!  VVooccêêss  ddeevveemm  eessttaarr  ssee  ppeerrgguunnttaannddoo  ““mmaass  aa  BBííbblliiaa  

éé  uumm  lliivvrroo,,  nnããoo  sseerrvvee  ppaarraa  ccoommeerr!!””..    

MMuuiittoo  bbeemm,,  vvooccêêss  eessttããoo  cceerrttooss,,  mmaass  aassssiimm  ccoommoo  ooss  aalliimmeennttooss  

ssããoo  ppaarraa  oo  ccoorrppoo,,  aa  BBííbblliiaa  éé  oo  aalliimmeennttoo  ppaarraa  oo  nnoossssoo  ccoorraaççããoo..  

PPaarraa  qquuee  oo  nnoossssoo  ccoorraaççããoo  ssee  ttoorrnnee  oobbeeddiieennttee  ee  tteemmeennttee  aaoo  

SSeennhhoorr  pprreecciissaammooss  ttooddooss  ooss  ddiiaass  nnooss  aalliimmeennttaarr  ddaa  PPaallaavvrraa..  DDee  

qquuee  ffoorrmmaa  ppooddeemmooss  nnooss  aalliimmeennttaarr  ddaa  PPaallaavvrraa??  ((ddeeiixxee  aass  ccrriiaannççaass  

rreessppoonnddeerreemm))..  AAssssiimm  ccoommoo  ooss  aalliimmeennttooss  ffaazzeemm  ccrreesscceerr  

ffiissiiccaammeennttee,,  qquuaannddoo  nnooss  aalliimmeennttaammooss  ddaa  BBííbblliiaa  oo  nnoossssoo  ccoorraaççããoo  

ffiiccaa  cchheeiioo  ddee  fféé,,  aammoorr,,  oobbeeddiiêênncciiaa,,  bboonnddaaddee,,  aalleeggrriiaa  ee  ggrraattiiddããoo..  



SSee  nnããoo  nnooss  aalliimmeennttaammooss  ccoorrrreettaammeennttee  ppooddeemmooss  ffiiccaarr  ddooeenntteess,,  

ffrraaccooss,,  sseemm  eenneerrggiiaa  ppaarraa  bbrriinnccaarr..  DDaa  mmeessmmaa  mmaanneeiirraa  ssee  nnããoo  nnooss  

aalliimmeennttaarrmmooss  ddaa  PPaallaavvrraa  ffiiccaammooss  ccoomm  mmeeddoo,,  ddeessoobbeeddiieenntteess,,  

sseemm  FFéé  ppaarraa  lluuttaarr  ccoonnttrraa  oo  mmaall..  

MMoossttrree  aa  iimmaaggeemm  aabbaaiixxoo  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  ee  ppeeççaa  ppaarraa  eelleess  

eexxpplliiccaarreemm  oo  qquuee  eenntteennddeerraamm:: 

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::    

EEssccrreevvaa  aass  sseegguuiinntteess  ppaallaavvrraass  eemm  ttiirraass  ddee  ppaappeell::  

--  SSAALLAADDAA    

--  VVEERRDDUURRAA  

--  CCAARRNNEE  

--  FFRRUUTTAASS  

--  LLEEGGUUMMEESS  

--  OOUUVVIIRR  AA  PPRREEGGAAÇÇAAOO  NNAA  EESSCCOOLLIINNHHAA    

--  LLEERR  AA  BBIIBBLLIIAA    

--  AASSSSIISSTTIIRR  OO  MMIIDDIINNHHOO    

--  OORRAAÇÇÃÃOO  

--  LLOOUUVVOORR  

DDiivviiddaa  aa  ccllaassssee  eemm  dduuaass  eeqquuiippeess  ee  ppeeççaa  ppaarraa  eelleess  sseeppaarraarreemm  ooss  

aalliimmeennttooss  qquuee  sseerrvveemm  ppaarraa  oo  ccoorrppoo  ee  ooss  qquuee  sseerrvveemm  ppaarraa  

aalliimmeennttaarr  oo  ccoorraaççããoo..  

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  QQuuee  ttaall  ffaazzeerr  uumm  bboolloo  ddeelliicciioossoo  ee  

ccoollooccaarr  eemm  cciimmaa  ddoo  bboolloo  ppaappeell  ddee  aarrrroozz  ccoomm  oo  vveerrssííccuulloo  tteemmaa??  

OOuu  ttaammbbéémm,,  vvooccêê  ee  sseeuuss  aalluunnooss  ppooddeemm  ffaazzeerr  ddoocciinnhhooss  ppaarraa  lleevvaarr  

aaooss  ccoolleeggaass  ddee  oouuttrraa  ccllaassssee  ccoommoo  lleemmbbrreettee  ddoo  eeffeeiittoo  aaggrraaddáávveell  

ddaa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  qquuaannddoo  aa  ccoommeemmooss  ee  aa  ccoollooccaammooss  eemm  

pprrááttiiccaa  eemm  nnoossssaa  vviiddaa..  TTeerrmmiinnee  ccoomm  ttooddooss  rreecciittaannddoo  oo  vveerrssííccuulloo  

tteemmaa..  DDeeppooiiss  ssee  aabbrraacceemm  uunnss  aaooss  oouuttrrooss..  

 
04/12 A 10/12 

USO ADEQUADO DO  
CONHECIMENTO 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  sseerr  uummaa  ccaaççaaddoorraa  ddee  

ccoonnhheecciimmeennttoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ddaass  VVeerrddaaddeess  ddee  DDeeuuss..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  
MATERIAL: Lupa, Bíblia. 
 
Se possível, se vista como exploradora ou como detetive, e cada 
criança que entrar na sala você a recepciona examinando-a 
como se estivesse procurando algo. Dê a elas a oportunidade de 
te ajudar a procurar o tesouro escondido! (antes do início da aula 
esconda uma caixa enfeitada como um tesouro com uma Bíblia 
dentro). Quando acharem, leve para a roda, sem abrir a caixa, 
fazendo surpresa sobre o que tem lá dentro. Quando abrir e 
retirar a Bíblia mostre o quanto ela é valiosa, pois dentro dela há 
muito conhecimento sobre todas as coisas que precisamos 
saber, por isso é um tesouro! 
 
 



  
 

 

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:: Vocês conhecem um personagem bíblico 
chamado Davi? O que vocês sabem sobre ele? Ele fez grandes 
coisas, não é mesmo, mas alguém sabe me dizer por quê? 
Isso mesmo, porque ele amava a Deus! Vou contar um segredo 
para vocês: enquanto Davi estava no campo pastoreando as 
ovelhas de seu pai, ele achou um TESOURO!  
Vocês sabem que tesouro é esse? Não foi a Bíblia, porque ela 
ainda estava sendo escrita, não estava pronta! Ele encontrou 
DEUS! E começou a ter uma inteligência e conhecimento como 
ninguém de sua idade. Assim como na história que Jesus contou 
sobre um homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo o que 
tinha para comprar o terreno onde aquele tesouro estava 
escondido! Ele ficou tão feliz por encontrá-lo que não media 
esforços para possuí-lo. Mas Jesus explicou que nosso maior 
tesouro é o Reino de Deus!  
Quando temos um encontro real com Jesus temos a certeza em 
nosso coração que encontramos um tesouro, que encontramos 
tudo o que buscávamos e precisávamos para a nossa vida. 
Você também quer ter tudo o que precisa? Então você precisa 
conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, 
conversar com Ele, conhecer a Sua Palavra, e viver segundo Sua 
orientação. Você verá que quanto mais você buscar a Deus mais 
satisfeito você será, pois terá um grande tesouro dentro do seu 
coração. 

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Você conhece a Deus? Ele mora em seu coração? 
Sabe como você pode ter certeza que Deus mora em seu 
coração? Não? Então responda a essas perguntas:  
 
 

 Você tem alegria de vir a Igreja?  

 Você lê a Bíblia por que gosta e tem curiosidade de 
conhecer novas histórias e versículos? 

  Você gosta de orar?  

 Quando você ora você se sente mais alegre e satisfeito?  

 Diante de uma dificuldade você chora ou você ora?  

 Quantos versículos você gosta e sabe de cor? 
 
Quanto mais perto de Deus você está, mais vontade de conhecê-
Lo mais você terá. Para conhecer a Deus você terá que dedicar 
tempo de oração e estudo da Bíblia. Quanto mais você conhecer 
a Palavra mais você conhecerá a Deus. 
Que tal louvar a Deus com as crianças com uma canção da 
Cristina Mel que diz assim: “Quem crê em Deus? Eu! Quem crê 
em Deus? Eu!”. 
 

Ótima oportunidade para você fazer um apelo para as 
crianças aceitarem a Jesus como seu único e suficiente 
Salvador. Faça numa cartolina o desenho de um livro e escreva o 
nome de cada criança que aceitou a Jesus nesse livro e explique 
que lá no céu Jesus também tem um livro onde tem o nome de 
todos que o aceitam, e quem o abandona acaba tendo seu nome 
apagado desse livro e que só entrará no céu quem tiver o seu 
nome escrito nesse livro!   
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Construa caixas de tesouro e leve 
para a sala moedas de chocolate e pequenas Bíblias ou livrinhos 
bíblicos para eles colocarem dentro. AANNEEXXOO  1122..  
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11/12 A 17/12 
PATRIOTISMO 

                           
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  rreessppeeiittee  ssuuaa  ppááttrriiaa  ee  rreeccoonnhheeççaa  qquuee  

hháá  uummaa  ppááttrriiaa  ssuuppeerriioorr..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: 

MATERIAL: Mapa Mundi.  
Ajude as crianças menores a localizarem no mapa onde está o 
Brasil. Peça para que digam o que tem em nosso país e o que 
poderia ser melhor? 
Mostre alguns outros países e pergunte por que não somos de lá 
(Resposta: Porque não nascemos lá, não é nossa pátria). 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ”Estavam procurando uma 

pátria melhor, a pátria celestial” – Hebreus 11.16  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  FFiilliippeennsseess  33..2200  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  O dia estava lindo, Carlos acordou todo 

animado, pois ia passar o final de semana na casa de sua avó. O 
que Carlos mais gostava de fazer quando estava na casa da avó 
era comer o delicioso bolo de chocolate, correr pelo quintal, e é 
claro, ouvir as histórias que sua avó contava. 
Dessa vez, a avó de Carlos lhe contou uma história sobre as 
duas pátrias. 
Ela perguntou ao Carlos se ele sabia qual era a sua pátria? 

Ele, pensou, pensou e respondeu: 
- É o Brasil vó? 

- Isso mesmo! Disse a avó. O Brasil é a nossa pátria, você é um 
brasileiro. Você sabe quais são as cores que representam a sua 
pátria? 

- Verde e Amarelo. Respondeu Carlos. Ah! Vó! Também tem o 
Azul e Branco! 
- Muito bem! E o Brasil é um país muito grande, tem a maior 
floresta tropical do mundo: a Amazônia! Precisamos cuidar bem 
dela. O Brasil é um país bonito e cheio de vida. Mas nossa pátria 
também tem seus problemas. Há pobreza, fome, abandono, 
poluição... Sabe Carlos, devemos pedir a Deus por nossa pátria e 
por seus governantes (I Timóteo 2.1-3).  
E assim, a avó de Carlos o convidou para que fizessem uma 
oração, agradecendo a Deus pelo Brasil e pedindo a Deus por 
nossa pátria! Você também poderá fazer o mesmo! 
Depois que eles oraram a avó continuou dizendo:  
- Agora que você já sabe um pouco mais sobre sua pátria, o 
Brasil, vou te contar sobre a pátria Superior. Sabe onde fica essa 
pátria Carlos? 

- Não, ele respondeu. 
- Não adianta procurar, porque não está em nenhum mapa. A 
Pátria Superior está sendo preparada por Deus, para aqueles 
que creem no Senhor Jesus Cristo, disse a avó. (Ler o versículo 
para memorizar novamente). 
- Vó, como eu faço para fazer parte da pátria superior? 

- Você pode receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador 
agora mesmo Carlos. Ele te ama, morreu em seu lugar na cruz, 
ressuscitou e está vivo, e te convida para fazer parte da Pátria 
Celestial. Você O aceita? 

- Sim! Com grande alegria respondeu Carlos. 
Os dois novamente fizeram uma linda oração! Carlos ficou tão 
feliz ao ouvir sobre essa linda e verdadeira história que quando 
voltou para sua casa, tratou logo de compartilhar com seus 
amigos tudo que havia aprendido naquele final de semana com 
sua avó. 
E você? É só brasileiro ou também já faz parte da Pátria do Céu? 
Vamos orar e não se esqueça de fazer como Carlos e 
compartilhe essa história com seus amigos e familiares. 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Quem tem fé em Deus, quem crê no Senhor Jesus 

Cristo, faz parte de uma pátria Superior é a pátria celestial. 
Quem é um brasileiro e já recebeu  ao Senhor Jesus como seu 
Salvador, tem o Brasil como pátria e também faz parte da Pátria 



Superior, o Céu! Mas, se você ainda não recebeu ao Senhor 
Jesus como seu Salvador, sinto muito, você só é brasileiro e 
ainda não faz parte da pátria superior. 
Faça como Carlos e ore a Deus aceitando Jesus como seu 
Salvador e faça parte também da pátria superior! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    

MATERIAL: Cartolina (para o cartaz), papel crepom ou seda nas 
cores da bandeira do Brasil e cola.  

  

MMoonnttee  ccoomm  aass  ccrriiaannççaass  uumm  mmuurraall  oouu  ccaarrttaazz..  JJáá  ddeeiixxee  eessccrriittoo  bbeemm  

ggrraannddee  nnoo  ccaarrttaazz//mmuurraall  aa  ffrraassee::  EEUU  VVOOUU  MMOORRAARR  NNOO  CCÉÉUU..  

PPeeççaa  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  ffaazzeerreemm  bboolliinnhhaass  ccoomm  oo  ppaappeell  ccrreeppoomm    ee  

ddeeppooiiss  ddeevveerrããoo  ccoollaarr  ccoonnttoorrnnaannddoo  aa  ffrraassee..  

  

 
18/12 A 24/12 

ANUNCIANDO O NATAL 
  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  ssoobbrree  oo  nnaasscciimmeennttoo  ddee  

JJeessuuss..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: QQuuee  ttaall  mmoonnttaarr  uummaa  TTVV  ccoomm  ccaaiixxaa  ddee  ppaappeellããoo  

ee  rreecceeppcciioonnaarr  aa  ttuurrmmaa  ccoomm  uummaa  nnoottíícciiaa  ddee  TTVV  ssoobbrree  aallggoo  mmuuiittoo  

iimmppoorrttaannttee  qquuee  eessttáá  ppaarraa  aaccoonntteecceerr??  CCoommoo  uumm  rreeppóórrtteerr  ddoo  ccééuu  

ppaarraa  aannuunncciiaarr  oo  nnaasscciimmeennttoo  ddoo  SSaallvvaaddoorr..  DDeeppooiiss  ccoonnvveerrssee  ccoomm  aa  

ttuurrmmaa  ssoobbrree  ccoommoo  éé  rreecceebbeerr  aa  nnoottíícciiaa  ddee  uumm  nnaasscciimmeennttoo  ((ppooddee  

sseerr  ddoo  iirrmmããoo((aa)),,  uumm  pprriimmoo((aa)),,  uumm  aammiiggoo((aa))  qquuee  vvaaii  tteerr  uumm  

iirrmmããoo((aa)),,  eettcc))..  

  

  
 

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:: O anuncio da chegada de um bebê é um 
momento muito emocionante e alegre, mas também assustador. 
Com Maria foi mais assustador ainda, pois ela nem sequer 
estava casada ainda, e estar grávida sem estar casada era uma 
grande encrenca. Mas quando Deus tem um plano, Ele pensa em 
tudo, e além de preparar Maria, ele também preparou José sobre 
o que iria acontecer. Passado o susto todos começaram a 
comemorar a chegada de um neném muito especial: o Salvador 
do mundo iria nascer! Deus teve um único bebê, um único filho e 
quis que ele deixasse o céu e viesse para a Terra em uma 
missão muito importante. Para isso, teria que ter um papai e uma 
mamãe muito corajosos e amorosos. Imagine ter a 
responsabilidade de educar o filho de Deus? Essa foi a missão 
de José e Maria, mas o que foi mais legal é que assim que eles 
receberam a notícia de um anjo tiveram fé suficiente para vencer 
todo medo ou barreira que pudesse se opor a eles naquele 
período. Que tal utilizar a TV para passar imagens sobre as 
etapas do anúncio do nascimento de Jesus. 
 



 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Conversar sobre como foi o nascimento das 
crianças, se elas sabem ou não se foram desejadas, se foi algo 
feliz, tudo isso dá indícios de como essa criança pode já ter 
traumas e vícios que foram gerados ainda na barriga de suas 
mães. A chegada de irmãos também é bastante assustadora e 
abrir um momento para reflexão sobre isso também é importante. 
Tente mostrar o quanto cada criança que nasce é importante 
para cumprir o plano de Deus para a humanidade. Reforce que 
ninguém nasceu por acaso, mas porque Deus os fez, Deus deu a 
vida, o fôlego e trouxe em segurança para os braços de seus 
pais. Se tiver alunos adotados eles também precisam sentir esse 
amor que existe em todo nascimento. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Que tal montar um álbum do 
nascimento de Jesus contando os principais fatos e 
acontecimentos? Peça para as crianças conversarem com os 
pais sobre a história de seu nascimento na tentativa de fortalecer 
os laços entre pais e filhos. 
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25/12 A 31/12 

NASCEU O REI DOS REIS 
 
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  rreeccoonnhheeççaa  qquuee  eemm  ssuuaa  vviiddaa  hháá  

ssoommeennttee  uumm  RReeii..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Peça para as crianças contarem sobre algum 
presente especial que já ganharam, e como nos sentimos como 
ganhamos algo assim. 
 

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::  

MATERIAL DE APOIO: Prepare uma caixa de presente bem 
decorada e dentro coloque as figuras (José, Maria, Manjedoura 
com bebê Jesus, anjo, jumento, ovelhas, vacas, estrela, pastores 
e os 3 reis Magos) que você precisará para contar a história.  
 
Coloque as crianças em círculo e diga: é muito gostoso receber 
presentes, porém melhor ainda é quando temos uma coisa 
especial para dar alguém a quem amamos. Vocês sabem que 
Deus entregou o que Ele mais amava e ao mesmo tempo nos 
deu o melhor presente que poderíamos receber? Vamos pensar 
hoje sobre esse presente? 
José era um carpinteiro pobre que morava em Nazaré (retire da 
caixa a figura de José e cole na parede). José amava a Deus e 
estava apaixonado por uma moça chamada Maria (retire da caixa 
a figura da Maria e cole na parede). Maria e José estavam 
viajando para Belém com um segredo maravilhoso, mas sabiam 
que não tinham muito tempo e que deveriam andar rápido. Um 
anjo do Senhor tinha dito a Maria que ela daria a luz um bebê 
especial que salvaria o mundo de seus pecados e da morte 
(retire a figura do anjo e coe na parede). O anjo disse a Maria 
que Deus mandaria um presente precioso ao mundo e que Maria 
seria sua mãe. Maria viajou montada num jumento enquanto 
José caminhava ao seu lado (retire a figura do jumento e cole na 
parede). Quando Maria e José chegaram a Belém, procuraram 
um lugar para se hospedar, mas não havia mais lugar nas 
hospedarias. Aliás, não havia nenhum lugar disponível na cidade 
inteira! Mas Deus estava com eles e José conseguiu um lugar, 
num estábulo, onde alguns animais dormiam. Que tipos de 
animais ficam no estábulo? Um deles estava deitado no feno, 
ruminando, fazendo “muuu” (retire a figura da vaca e cole na 
parede). Havia outros animais também, inclusive jumentos e 
ovelha (retire da caixa a figura da ovelha). 
Deus colocou no céu uma estrela muito brilhante para sinalizar 
que algo maravilhoso estava para acontecer (retire da caixa a 
figura da estrela e cole na parede). Foi então que, no meio da 
noite, o presente de amor de Deus foi enviado ao mundo. O bebê 
Jesus nasceu durante a noite silenciosa (retire a figura da 
manjedoura e do bebê Jesus e cole na parede). Deus entregou 
aquilo que mais amava, porque Seu amor por nós é muito grande 
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também. Deus nos deu seu Filho Jesus como Salvador, Amigo, 
Mestre e Senhor! Esse é um verdadeiro presente de amor! 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  QQuuee  pprreesseennttee  mmaarraavviillhhoossoo  rreecceebbeemmooss  nnããoo  éé  

mmeessmmoo??  AAttrraavvééss  ddee  JJeessuuss  nnóóss  tteemmooss  aa  ssaallvvaaççããoo  ee  ppooddeemmooss  

mmoorraarr  ppaarraa  sseemmpprree  ccoomm  oo  nnoossssoo  PPaaii  cceelleessttiiaall..  QQuuee  ttaall  aaddoorraarrmmooss  

aa  DDeeuuss  ppoorr  eessssee  aattoo  ttããoo  ggrraannddee  ddee  aammoorr??    

  

CCoollee  aanntteecciippaaddaammeennttee  eemmbbaaiixxoo  ddaa  ccaaddeeiirraa  ddaass  ccrriiaannççaass  ccaarrttõõeess  

ccoomm  0044  mmaanneeiirraass  ddiiffeerreenntteess  ddee  lloouuvvaarr  aa  DDeeuuss  ––  ppoorr  eexxeemmpplloo::    

  

CCAARRTTÃÃOO  11  --  LLoouuvvaarr  aa  DDeeuuss  ccoomm  oorraaççããoo::  aa  ccrriiaannççaa  ddeevveerráá  

ffaazzeerr  uummaa  oorraaççããoo  aaggrraaddeecceennddoo  aa  DDeeuuss  ppoorr  JJeessuuss..  

  

CCAARRTTÃÃOO  22  --  LLoouuvvaarr  aa  DDeeuuss  ccoomm  ccâânnttiiccoo::  aa  ccrriiaannççaa  ddeevveerráá  

ccaannttaarr  uumm  lloouuvvoorr  ccoommoo  ffoorrmmaa  ddee  ggrraattiiddããoo  aa  DDeeuuss  ((ttooddaa  ssaallaa  ppooddee  

aajjuuddaarr))..  

 
CCAARRTTÃÃOO  33  --  LLoouuvvaarr  aa  DDeeuuss  ccoomm  ddeesseennhhooss::  aa  ccrriiaannççaa  ddeevveerráá  

ffaazzeerr  uumm  ddeesseennhhoo  rreepprreesseennttaannddoo  aa  hhiissttóórriiaa..  

  

CCAARRTTÃÃOO  44  --  LLoouuvvaarr  aa  DDeeuuss  ccoomm  ppooeessiiaa::  aa  ccrriiaannççaa  ddeevveerráá  

rreecciittaarr  aa  ppooeessiiaa  aabbaaiixxoo  oouu  uummaa  ddee  pprróópprriiaa  aauuttoorriiaa..  

  

DDeeuuss  ccuummpprree  oo  qquuee  pprroommeettee  

EE  ppoorr  nnóóss  tteemm  mmuuiittoo  aammoorr  

EEllee  eennvviioouu  JJeessuuss  sseeuu  FFiillhhoo,,  

PPaarraa  sseerr  nnoossssoo  SSaallvvaaddoorr..  

  
Peça para as crianças pegarem o cartão e executarem o que 
pede um de cada vez. Este será um momento maravilhoso de 
adoração ao Senhor. 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  
MATERIAL: Caixas de sapato, caixinhas de remédio, sacos de 
presente.  

  

  

PPeeççaa  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  ccoonnffeecccciioonnaarreemm  lliinnddooss  ccaarrttõõeess,,  

eessccrreevveennddoo  ppooeessiiaass,,  lloouuvvoorreess  oouu  oorraaççõõeess  ppaarraa  aaggrraaddeecceerreemm  aa  

DDeeuuss  ppeelloo  pprreesseennttee  mmaarraavviillhhoossoo  qquuee  EEllee  nnooss  ddeeuu,,  oo  SSeeuu  ffiillhhoo!!  

DDeeccoorreemm  aass  ccaaiixxaass,,  pprreennddaamm  llaaççooss  ccoolloorriiddooss  ee  nnoo  ffiinnaall  ffaaççaamm  

uummaa  oorraaççããoo  ccoomm  ttooddooss  ooffeerrttaannddoo  ooss  pprreesseenntteess  ppaarraa  oo  SSeennhhoorr  

JJeessuuss..  AAss  ccrriiaannççaass  ppooddeemm  lleevvaarr  ppaarraa  ccaassaa  ee  ppeeççaa  ppaarraa  eellaass  

eexxpplliiccaarreemm  nnaa  nnooiittee  ddee  NNaattaall  ppaarraa  ttooddaa  aa  ffaammíílliiaa  oo  vveerrddaaddeeiirroo  

sseennttiiddoo  ddoo  NNaattaall.. 
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Anexo 1- Aula "Respeito pelas diferentes raças" 
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Anexo 9- Aula "Uso adequado do dinheiro" 
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Anexo 11- Aula "Uso adequadro do tempo" 
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Anexo 12- Aula "Uso adequado do conhecimento" 


