
  

  

0011//0055  áá  0077//0055  

DDIIGGNNIIDDAADDEE    

  
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda que deve agir com 

dignidade. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ”Por isso, também não 

cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne 
dignos da sua vocação (nova vida) e cumpra com poder todo 

propósito de bondade e obra de fé”. II Tessalonicenses 
1.11 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 19.1-10 

 

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

Contar às crianças que devemos ter dignidade. Havia um 
homem que se chamava Zaqueu, ele não era uma pessoa 
que gostava de fazer coisas corretas, mas um dia ele soube 
que Jesus iria visitar a cidade onde ele morava. Ele ficou 
muito curioso para conhecer Jesus. Quando ele conheceu 
Jesus sua vida foi toda mudada. O nosso encontro com Jesus 
deve transformar o nosso ser. Zaqueu se transformou em 
uma pessoa melhor. Ele passou a fazer boas coisas e a ser 
uma pessoa digna. Mostre figuras ilustrativas (Bíblia Infantil), 
para maior entendimento das crianças. 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SE EU FOSSE UM ELEFANTE – CD 

CRISTÃOZINHO 
 
Se eu fosse um elefante  
Com a minha tromba 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um grande urso polar 

Com a minha barriga 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um peixinho... 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 
 

  

0088//0055  áá  1144//0055  

DDIIAA  DDAASS  MMÃÃEESS  
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança demonstre seu amor por sua mãe 

e família em todos os momentos. 
  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Porque Deus ordenou, 

dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe”. Mateus 15:4 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Deuteronômio 6.6 e 7 

 

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

Ensinar as crianças que devemos amar e respeitar a nossa 
mãe. Ela é a pessoa escolhida por Deus para cuidar e 
proteger a nossa vida aqui na terra. Devemos obedecer e 
honrar nossa mãe com as nossas atitudes. 

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SE EU FOSSE UM ELEFANTE – CD 

CRISTÃOZINHO 
 
Se eu fosse um elefante  
Com a minha tromba 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um grande urso polar 
Com a minha barriga 
Eu iria louvar 
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Se eu fosse um peixinho...    
 

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

1155//0055  áá  2211//0055 

SSEERRVVIIÇÇOO  AAOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança perceba que deve fazer aos 

outros, o que gostaria que fizessem por ela. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “O meu mandamento é 

este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos 

amei”. João 15.12  

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 10.25 ao 37. 

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

Contar a elas que devemos amar o nosso próximo. Que 
devemos amar todas as pessoas e ajuda-las. Isso deixa Deus 
muito feliz!! Havia certo rapaz, que foi muito ferido, ficou cheio 
de ``dodoi´´pelo seu corpo. E, muitas pessoas passavam por 
ele, mas não o ajudavam. Que triste!!! Mas certo homem 
Samaritano ajudou o rapaz, cuidou dos seus machucados. 
Este homem Samaritano mostrou que seu coração era cheio 
de amor, que ele fazia o que agrada a Deus!!  

Obs. Se desejar cole Bandaid colorido ou de personagens 
nas crianças, eles gostam muito. Não se esqueça de explicar 
aos pais, que faz parte da historinha citada na lição. Cole nos 
bracinhos ou nas roupas, ou no pé. 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SE EU FOSSE UM ELEFANTE – CD 

CRISTÃOZINHO 
 
Se eu fosse um elefante  
Com a minha tromba 

Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um grande urso polar 
Com a minha barriga 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um peixinho.... 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Pintura da cena com giz de 

cera. 

 
22/05 á 28/05 

RETIDÃO 

 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda que Deus quer que 

façamos o que é bom e agradável aos Seus olhos. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “O que anda na retidão 

teme ao Senhor”. Provérbios 14:2 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Jó 1.1 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Ler os Versículos Bíblicos para as 

crianças. Contar ás crianças que havia um homem chamado 
Jó. Este homem era muito correto e temente a Deus. Ele 
gostava muito de agradar a Deus e fazia todas as coisas de 
acordo com a vontade de Deus. Isto é muito bom! Deus fica 
muito feliz, quando nos procuramos agradar a Ele. Todas as 
coisas que agrada a Deus estão na sua palavra. Mostre uma 
Bíblia e fale que ali está escrito todas as coisas que devemos 
fazer para agradar a Deus.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SE EU FOSSE UM ELEFANTE – CD 

CRISTÃOZINHO 

 

Se eu fosse um elefante  
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Com a minha tromba 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um grande urso polar 
Com a minha barriga 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um peixinho.... 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 

 
29/05 á 04/06 
DEDICAÇÃO   

                                      
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a se dedicar em tudo que 

fizer. 
  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Esforça-te, e tem bom 

ânimo” Josué 1:9 
  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 15.1 ao 7 

 

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

Conte ás crianças que devemos nos dedicar para fazer todas 
as coisas. E também nos dedicar as pessoas. Havia um 
pastor que tinha muitas ovelhas, um belo dia uma delas se 
perdeu. O pastor foi procurar à ovelhinha perdida até achá-la. 
Quando ele achou à ovelhinha, cuidou dela, ate que ela 
pudesse se juntar ao restante do rebanho de ovelhas. O 
pastor se dedicou à ovelhinha. Assim também devemos ser, 
devemos nos dedicar as pessoas e cuidar delas. Deus 
também cuida de nos, e da nossa família. Faça uma oração 
com as crianças, orem por elas em voz alta. Mostre cenas 
ilustrativas (Bíblia Infantil). 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SE EU FOSSE UM ELEFANTE – CD 

CRISTÃOZINHO 

 

Se eu fosse um elefante  
Com a minha tromba 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um grande urso polar 
Com a minha barriga 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um peixinho.... 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Pintura da cena com giz de 

cera. 

 

  

0055//0066  áá  1111//0066 

AAMMIIZZAADDEE  
      
 OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que este é um 

sentimento de afeto sincero. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “O amigo ama em todos 

os momentos; é um irmão na adversidade”.  

Provérbios 17:17 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Rute 1.2 ao 16 

 

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 esta 
conosco. Mas também temos outros amiguinhos. Mostrar o 
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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::  SE EU FOSSE UM ELEFANTE – CD 

CRISTÃOZINHO 
 
Se eu fosse um elefante  
Com a minha tromba 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um grande urso polar 
Com a minha barriga 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um peixinho... 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Pintura da cena com giz de 

cera. 

 

1122//0066  áá  1188//0066 

GGEENNEERROOSSIIDDAADDEE  
 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda a importância de 

compartilhar.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ”A alma generosa 

prosperará”. Provérbios 11:25 
  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 21.1-4. 

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

Contar ás crianças que havia uma mulher que deu todo o seu 
dinheirinho para a oferta da igreja. Jesus disse que ela tinha 
feito de todo o seu coração, por isso sua oferta foi tão preciosa. 

Podemos oferecer muitas coisas de todo o nosso coração. Ex. O 
nosso louvor, a nossa oferta, os nossos dons, etc. Deus sempre 
se agrada do que fazemos para Ele com sinceridade e coração 
puro. Cante uma musiquinha em pé, para dançar, bata 
palmas.... Diga a eles que vamos oferecer o nosso louvor a 
Deus. 

  
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  SE EU FOSSE UM ELEFANTE – CD 

CRISTÃOZINHO 
 
Se eu fosse um elefante  
Com a minha tromba 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um grande urso polar 
Com a minha barriga 
Eu iria louvar 
 
Se eu fosse um peixinho...    
 

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