
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
UMA PALAVRA MINISTERIAL: 

 

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

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

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

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

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

AMO VOCÊS. 
 

Tia Ju  - Jucimara  

 
 
 

 

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

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


LIVRO DO MÊS 
Métodos para o Ensino Infantil 

Ester Maris 
 

 
 

Qual o perfil do educador cristão? 
 

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

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

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

desde que invista tempo em buscar conhecimento. 

 

2 – IDENTIFICAR-SE COM A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

MINISTERIAL. 

Ou Departamento Infantil da Igreja local ou da Instituição de Ensino 

onde estará ensinando. 

 

3 – TER PROJETO PESSOAL DE AUTO  FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

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

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

 

4 – TER CAPACIDADE DE TRABALHO EM EQUIPE. 

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

trabalho será mais prazeroso e produtivo. 

 

5 – TER CAPACIDADE DE CONSTRUIR UMA RELAÇÃO DE 

QUALIDADE COM OS ALUNOS. 

Vem aplausos do céu quando nosso relacionamento com os pequenos é 

verdadeiro. Quando ensinamos coisas concernentes à Palavra de Deus, 

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

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

retornos garantidos. 

 

 

 

6 – TER CAPACIDADE DE GERENCIAR A SALA DE AULA. 

Garantindo um clima propício à aprendizagem, ter fortes compromissos 

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

 

7 -  ESTABELECER VÍNCULOS AFETIVOS E DE TRABALHO. 

Buscando coerência entre o discurso e a prática. 

 

8 – SABE ENSINAR DE MODO COERENTE 

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

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

interagir com as características individuais e favorecer a produtividade 

entre eles. 

 

9 – MANTER SEUS COMPROMISSOS FUNCIONAIS. 

Como: assiduidade, pontualidade, compromisso com os prazos de 

tarefas, disponibilidade de tempo para reuniões, disposição para 

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

 

10 -  SER CORDIAL COM OS PAIS DOS ALUNOS. 

E manter uma parceria constante, visando o melhor desenvolvimento do 

aluno. 

 Você se identificou com as características acima? Então, 

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

relacionamento com Deus (vertical) será intensificado, pois trabalhar 

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

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

aprimorado, pois o seu lado afetivo e emocional será melhor 

desenvolvido. 

 

Outras importantes e relevantes características que podem aperfeiçoar 

ainda mais o educador cristão são: 

1- Escolher o trabalho com crianças por amor. 

2- Ensinar com carinho e com verdadeira dedicação. 

3- Trabalhar conhecimentos e métodos antigos com as novas 

tecnologias. 

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

o final da vida o aluno aprende porque alguém despertou a 

curiosidade dele, o incentivou a procurar respostas. 

 

 

 

 



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

LIVROS.  MANEJANDO BEM A PALAVRA DA VERDADE E 

TORNANDO-OS ESTUDANTES DA PALAVRA DE DEUS. 
 

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

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

 
TEMA DA LIÇÃO BÍBLICA: _____________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 
REFERÊNCIA BÍBLICA: 

_________________________________ 
VERSÍCULO CENTRAL: _________________________ 
FAIXA ETÁRIA: ________________________________ 

 
ESTRATÉGIA 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

ATIVIDADE 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

DESENVOLVIMENTO 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 
 

 
EQUIPE DO TRIMESTRE 

 
 
 

ALESSANDRA MARTINS 
ADRIANA FERREIRA 
ALESSANDRA BERNARDES 
CATIANE MACEDO 
CATIA FIOCO 
FERNANDA MEDEIROS 
JUCIMARA OLIVEIRA 
KALYANE FONTENELE 
KARINA VIANA 
ROSIANE WATANABE 
SANDRA CURCINO 
 

 
 

 

 



  

  

1199//0066  áá  2255//0066  

DDEEVVOOÇÇÃÃOO    

  
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que o culto infantil é 

um momento de adoração a Deus. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ”Adore ao Senhor, o seu 

Deus e só a ele preste culto”. Lucas 4:8 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  ““Não terás outros deuses diante de 

mim”. Deuteronômio 5:7 / I Reis 18 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar a elas que só existe um Deus verdadeiro. É ele quem 
devemos adorar. Um homem chamado Elias clamou a Deus, 
ao nosso Deus, e Ele respondeu. Outras pessoas clamaram a 
outros deuses e eles não responderam a oração. Somente o 
nosso Deus é verdadeiro! Por isso, que precisamos vir à 
igreja, precisamos conhecer a sua palavra, adorá-lo com 
louvor, porque somente Ele é verdadeiro. Mostre figuras da 
Bíblia Infantil para ilustrar a lição. 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 

Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 
 

  

2266//0066  áá  0022//0077  

AAMMOORR  
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que ama a Deus ao 

amar as pessoas. 
  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Quem não ama não 

conhece a Deus, porque Deus é amor”. I João 4:8 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  João 21:15-17 / I Coríntios 13:4-7 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo Bíblico para as crianças. 

Contar as crianças que Jesus nos ama, muito, muito!! E que o 
amor de Jesus nunca acaba. Nós devemos amar também as 
pessoas, o papai, a mamãe, os irmãozinhos, amiguinho, 
todas as pessoas. Quando nós amamos as pessoas, estamos 
amando a Jesus também! Jesus é o amor!!! Leve um coração 
de papel vermelho e mostre que no coração de Jesus cabem 
todas as pessoas e que todas as crianças estão dentro do 
coração de Jesus. Escreva o nome das crianças neste 
coração. 

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/8
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Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de cera.   
  
 

0033//0077  áá  0099//0077 

GGRRAATTIIDDÃÃOO  
  

  

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

agradecer. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Sejam agradecidos”. 
Colossenses 4:2  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 17:11 ao 19 – Os dez 

leprosos. 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo Bíblico para as crianças. 

Contar as crianças o quanto é importante ser agradecido a 
Deus. A palavrinha que devemos usar para agradecer é muito 
obrigada(o). Havia dez homens que estavam muito doentes, 
eles tinham machucados por todo o corpo. Que triste! Não é 
legal ficar doente! Eles ficaram sabendo que Jesus passaria 

pela cidade onde eles estavam, e correndo eles foram pedir 
para Jesus o curá-los. Jesus é muito poderoso, Ele curou 
todos eles! Que maravilha!! Mas, somente um voltou para 
agradecer a Jesus!! Devemos agradecer sempre a Jesus por 
tudo o que Ele faz por nós. Faça uma oração de gratidão pela 
vida de cada criança presente. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Pintura da cena com giz de 

cera. 

 
10/07 á 16/07 
PRUDÊNCIA 

 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança saiba diferenciar o que é bom do 

que é ruim. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/14/40


VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Todo prudente procede 

com conhecimento”. Provérbios 13:16 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Mateus 7:24-27 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar a elas que devemos conhecer a palavra de Deus. 
Mostre a criança uma Bíblia Infantil, folheie mostrando que 
existem muitas historinhas que nos ensinam muitas coisas 
importantes sobre Deus. É muito importante aprender as 
historinhas e obedecer aos ensinamentos de Deus. A nossa 
vida vai ser sempre muito abençoada, se estivermos firmado 
na palavra. Será como a casinha que foi construída sobre a 
Rocha. Quando chover, quando ventar a casinha não cairá 
(faça sons do vento e da chuva). Faça uma dobradura da 
casa e mostre a criança (para ilustração da cena). 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 

 
 
 
 
 

 
17/07 á 23/07 

PERDÃO                                        
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que Jesus a perdoou 

e que ela também precisa perdoar aqueles que a ofendem. 
  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Quero que saibam que 

mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados” 

Josué 1:9 
  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Gênesis 37 ao 45 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo bíblico. Contar as 

crianças a história de José. Ele era um moço que tinha muitos 
sonhos e seus irmãos não gostavam de José. Os irmão de 
José fizeram coisas muito feias com ele. Que triste! Mas Deus 
gostava de José e o abençoou muito, muito!!! José ficou 
muito importante! José perdoou seus irmãos e ajudou-lhes 
quando eles precisaram. Devemos ter um coração bom, como 
o de José. Isto agrada muito a Deus. Mostre figuras da 
historia de José (Bíblia Infantil). 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/js/1/6
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Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Pintura da cena com giz de 

cera. 

 

  

2244//0077  áá  3300//0077 

CCOOMMPPAAIIXXÃÃOO  
      
 OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a ter compaixão pelas 

pessoas. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Não devias tu também 

ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive 

compaixão de ti?”. Mateus 18.33 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Marcos 10:46-52 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo Bíblico para as crianças. 

Contar ás crianças que havia uma mulher chamada Rute, ela 
tinha uma grande amiga chamada Noemi. Rute gostava muito 
de Noemi e estava sempre junto dela, ajudando e 
acompanhando Noemi em todos os momentos. Nosso maior 
amigo é Jesus. Ele nos ajuda em todo o tempo e sempre está 
conosco. Mas também temos outros amiguinhos. Mostrar o 
amiguinho do lado. Peça para as crianças fazerem carinhos 
umas as outras. Brinque com elas de comandos. Ex: mão no 

olho, mãos na barriga, jogando beijinho para o amiguinho, 
carinho no amiguinho, etc. 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 

 

3311//0077  áá  0066//0088 

IIGGUUAALLDDAADDEE  
 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que para Deus 

somos todos iguais. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Porque, para Deus, não 

há acepção de pessoas”. Romanos 2:11 
  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Gálatas 3.28 – ―Desse modo não 

existe DIFERENÇA entre judeus, entre escravos e pessoas 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/8
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livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por 
estarem unidos com Cristo Jesus. NTLH. 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar às crianças que todos nos somos iguais. Todos nós 
pertencemos a Jesus. Não importa o quanto somos diferentes 
na forma de ser, de vestir, na cor da pele, do cabelo....etc. 
Jesus ama a todos, e quer nos abençoar. Diga o nome da 
criança e fale que Jesus a ama como ela é, ela é muito 
especial e que Ele vai cuidar sempre dela.  Faça uma oração 
pelas crianças.  

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de cera. 

 

  

0077//0088  áá  1133//0088 

CCOOMMPPRREEEENNSSÃÃOO  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a importância de 

compreender a Palavra de Deus. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “O Senhor te dará 

compreensão em tudo”. II Timóteo 2:7 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Atos 8:26-39 

 
HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar a elas que devemos aprender a palavra de Deus. E que 
devemos falar de Jesus e do seu amor. Filipe era um moço que 
gostava de falar para as pessoas do amor de Jesus. Um dia ele 
encontrou um homem que estava lendo a bíblia, mas não 
conseguia entender nada. Filipe ajudou-o a entender o que 
estava escrito na palavra de Deus. O moço etíope ficou muito 
feliz e aceitou que sua vida pertencesse a Jesus. A nossa vida 
deve ser de Jesus. Ele deve morar no nosso coração todos os 
dias! Mostre a Bíblia Infantil. 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/8


UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 

  

  

  

1144//0088  áá  2200//0088  

DDIIAA  DDOOSS  PPAAIISS  

  

  
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança demonstre seu amor por seu pai e 

família em todos os momentos. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Vós, filhos, sede 

obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo”. 

Efésios 6:1 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Mateus 21: 28 ao 32 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar as crianças que devemos obedecer e respeitar e amar 
ao papai.  
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 

Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 
 

  

2211//0088  áá  2277//0088  

AALLEEGGRRIIAA  
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a se alegrar no Senhor. 

  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “A alegria do Senhor é a 

vossa força”. Neemias 8:10 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Neemias 6.8 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar a elas que havia um homem chamado Neemias que 
tinha a missão de reconstruir o muro de uma cidade. Mostre 
figuras sobre a história de Neemias (Bíblia Infantil). Os 
ajudantes de Neemias fizeram muitas coisas feias que 
desagradaram a Deus. Eles ficaram muito tristes! Neemias 
disse que deviam pedir perdão a Deus. Pediram e novamente 
se alegram! Fizeram muita festa! Vamos ficar feliz! Deus 
gosta de nos ver felizes!! Cante louvores, se possível dance 
com as crianças!   

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/8
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Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de cera.   
  
 

2288//0088  áá  0033//0099 

RREENNÚÚNNCCIIAA  
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança se importe com aquilo que 

realmente é importante para Deus. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Qualquer de vós, que 

não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo”. 
Lucas 14:33  
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Marcos 1.16-18 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar às crianças que devemos obedecer às ordens de 
Deus, que esta na sua palavra. É muito importante obedecer. 
Pedro e seu irmão obedeceram a Deus, quando Deus o 
chamou para serem seus discípulos. Mas, o jovem rico não 
obedeceu à ordem de Deus. Devemos sempre obedecer. 
Deus se alegra quando obedecemos a Ele. Faça uma oração 

as crianças, pelo chamado e seus dons, que elas venham 
obedecer ao chamado de Deus para a vida dela.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Pintura da cena com giz de 

cera. 

 
04/09 á 10/09 

COOPERAÇÃO 

 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda a importância de 

ajudar aos outros. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Todas as coisas 

cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”. 

Romanos 8:28 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Marcos 2.1-12 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/14/40
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HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler o versículo bíblico para as crianças. 

Contar a elas o quanto é importante ajudar aos seus 
amiguinhos. Havia numa cidade um homem que era paralítico 
(não podia andar... mostre sua perninha). Jesus estava 
naquela cidade ensinando a palavra de Deus. Os seus 
amigos ajudaram o homem que era paralítico chegar até 
Jesus, para ser curado. Jesus também ajuda as pessoas. Ele 
ajudou aquele homem a andar. É muito importante ajudar as 
pessoas! Peça para as crianças fazerem carinho uma nas 
outras. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  MEU BARCO É PEQUENO – CD 3 

PALAVRINHAS 
 
Meu barco é pequeno 
Tão grande é o mar 
Jesus segura minha mão 
Jesus, segura minha mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
 
Na viagem a Jerusalém 
Meu barco sem Cristo 
Ao céu não irá 
Nas águas afundará 
Mas quando Jesus 
Meu barco guiar 
No céu para sempre 
Hei de estar 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 
 
 
 
 
 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 


