
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

2018 



     QUARTINHO ROSA ♥ 

 

Que seja um ano de mudanças na vida das nossas meninas. 

Primeiro, é importante que você, tia, se consagre e seja cheia do Espírito Santo para que Ele te dirija 

em cada encontro. O Quartinho Rosa é uma extensão do Quarto Rosa (Juventude da Graça), no qual 

meninas a partir de 9 anos de idade podem participar para tratar de assuntos comuns para a fase 

que elas estão passando, mas que não são discutidas com frequência na igreja. Como será um grupo 

contínuo, é importante você fazer uma lista de presença, um grupo numa rede social para ter um 

contato próximo. Decore, faça convites, anuncie esse ministério e chame o máximo de meninas que 

você conseguir. Que o Senhor Jesus te direcione a cada encontro, não tenha medo de falar sobre as 

necessidades que você encontra na sua igreja. Deus te abençoe.  

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

 

 

Data: 03/02 

REUNIÃO DE PAIS - RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS 

 

Versículo: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu pai e tua mãe" - este 

é o primeiro mandamento com promessa - "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a 

terra". Pais, não irritem seus filhos; antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. 

Efésios 6:1-4 

 

Nesse dia, os pais também participam dessa reunião. Se possível, deixe eles numa sala ou local 

separado das meninas. Peça para que uma psicóloga, ou o pastor da sua igreja dê uma Palavra ou 

mensagem com o tema: relacionamento pais e filhos. Depois desse momento, cada pai escreve uma 

carta para a filha. Assim que todos acabarem, em outra sala, as meninas recebem as cartas de seus 



pais (elas também estarão sendo ministradas pela tia responsável pelo Quartinho Rosa). Após lerem 

as cartas, pais e filhas se encontram. Cada pai ou responsável estará com uma rosa e uma coroa que 

será entregue a meninas. Esse propósito é para que barreiras entre pais e filhas sejam quebradas, 

em Nome de Jesus. Ao final, promova esse encontro com louvores e deixe o Espírito Santo dirigir 

esse momento. É preciso que os pais entendam a importância de encontros como esse, e, 

principalmente que eles entendam o propósito de tudo isso.  

Essa é uma ideia das meninas que organizam o Quartinho Rosa no Pará :) 

 

 

 

 

MARÇO 

 

 

Data: 10/03 

Tema: IDENTIDADE DE CRISTO 

Versículo: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 

encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11.29 

 

Recebo muitas reclamações de mães sobre as filhas serem respondonas, mal-educadas e 

enfrentarem os pais sem temor. Precisamos trabalhar o respeito e ter sabedoria para tratar sobre 

esse assunto bastante sério. O respeito aos mais velhos, responsáveis e até mesmo a você, tia da 

Escolinha, é essencial para que elas cresçam e amadureçam sempre com temor a Deus e 

respeitando a todos. É importante tomar cuidado com as nossas Palavras porque elas podem ferir. 

Após a atividade da dinâmica faça uma oração de mudança. Que elas possam entender a seriedade 

de tudo isso e como nossas atitudes podem mudar a vida de alguém de uma forma ruim ou muito 

boa! Precisamos ser como Jesus, manso e humilde de coração.  

Dinâmica 

Objetivo: Refletir sobre a impulsividade ao falar!  

Material: folhas de papel A4 e bastante giz de cera que dê para todos usarem.  

Procedimento: Peça para que sentem em forma de círculo, dê uma folha de papel a cada 

participante e ponha bastante giz de cera para que eles possam usar, depois de entregar as folhas 

a cada um deles, peça duas coisas: 1º) que peguem giz de cera da cor que desejarem e risquem ou 



escrevam o que quiserem na folha, eles terão 20 segundos para fazer isso, após passar esse tempo; 

2º) peça para que amassem bastante a folha. 

Depois que todos amassarem bem cada um a sua folha, diga-lhes que agora devem desamassar a 

folha e limpar tudo que riscaram ou escreveram, deixando a folha igual como era antes. Observe a 

reação deles nessa hora! 

Discussão: 

Eles dirão com certeza que isso não será possível e que ninguém irá conseguir deixar a folha como 

era antes, interaja com eles ouvindo suas argumentações e pergunte por que não será possível 

deixar a folha como era antes... Então explique a eles que a folha que receberam representa as 

nossas palavras, e basta que uma vez elas sejam ditas e, dependendo do que dissermos, não podem 

mais serem consertadas, por isso devemos ter cuidado ao falar e pensar bem naquilo que vamos 

dizer ao outro (a) para que não venhamos a machucar o próximo, pois uma vez aberta uma ferida 

será difícil cicatrizá-la. 

- Pergunta: se vocês soubessem que essas folhas representariam nossas palavras aos outros, vocês 

teriam mais cuidado e não amassariam ou selecionariam melhor o que escreveram ou riscaram? 

 

ABRIL 

 

 

 

Data: 14/04 

Tema: ÍDOLOS 

Versículo: “Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o 

meu louvor às imagens de escultura”. Isaías 42:8 

 

Essa é uma fase em que todas elas têm alguém para se inspirarem, elas querem ser igual à blogueira 

da internet, a atriz famosa da novela. Os ídolos aqui, não são necessariamente as esculturas, mas 

sim, aquilo que está tomando o lugar de Deus na vida delas. Pegue fotos, imagens dessas 

adolescentes que fazem novelas e estão em alta e mostre para elas que tudo aquilo é superficial, 

que todas elas têm uma vida e fale sobre a vida real. Sobre os problemas, que as coisas não 

funcionam como nas novelas, que uma adolescente de 13 anos não pode ter um relacionamento, 

por exemplo. Esse é um assunto que pode ser discutido e elas sempre têm dúvidas sobre isso. Seja 



bem direta e esclareça o que for preciso. É um momento em que você também pode falar da 

padronização de beleza, querer ser igual. 

Pegue um espelho e peça para que cada uma segure, olha para si mesma e diga o que vê. Peça para 

que elas falem coisas diferentes, elas não podem falar a mesma coisa que a colega disse. Depois 

desse momento, lembre-as que elas são únicas, que não dá para ter a vida de outra pessoa que 

temos que estar firmes em Jesus para encarar a nossa própria vida. Faça um momento de oração. 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO 

 

Data: 12/05 

Tema: RELACIONAMENTO COM DEUS 

Versículo: “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo 

ânimo, purificai os corações.” Tiago 4:8 

Nesse dia é importante que você faça a dinâmica primeiro: 

 

Dinâmica: 

 

Objetivo: refletir sobre os sentimentos prejudiciais para suas vidas e relacionamentos. 

Material: Balões, papéis e canetas. 

 

Procedimento: Dê a cada adolescente um pedaço de papel, caneta e um balão. Eles devem escrever 

no pedaço de papel, um sentimento que eles acham que é ruim para suas vidas e que prejudica seus 

relacionamentos: com Deus, com os pais, com o próximo. Após escreverem o sentimento no papel, 

dobram o papel e colocam dentro do balão, devem enchê-lo e amarrá-lo. Depois que todos fizerem 

isso, cada um deles, individualmente, vai estourar o balão e dizer qual sentimento estão “jogando 

fora” e porque aquele sentimento prejudica nos relacionamentos. 

 

Discussão: Todos nós como seres humanos temos sentimentos tanto positivos quanto negativos, 

sentimentos negativos como inveja, ódio, mágoas, vingança etc., são sentimentos que nos 

escravizam e atrapalham nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Deus, através da nova 

vida em Cristo, pela sua graça, produz em nós o fruto do Espírito e nos capacita a rejeitar esses maus 

sentimentos e não ser mais dominados por eles. Como você tem agido em seus relacionamentos? 



Que sentimentos você tem cultivado e guardado? Como você tem lidado com sentimentos 

negativos no dia a dia? 

 

Nosso Deus é o único capaz de transformar a nossa vida e nos ajudar a lidar com as coisas da vida, 

mas pra isso, é preciso pedir a ajuda dEle. É preciso encontra-lo todos os dias no secreto. Tenha um 

momento em que todas as meninas possam estar perto de Deus, cantem um louvor, façam uma 

oração de busca, verdadeiramente. Ministre na vida dessas meninas, em Nome de Jesus, para que 

haja libertação, para que haja amor, para que o Espírito Santo venha visitar a cada coração. Seja 

usada por Deus para levar salvação a essas meninas. 

 

 

JUNHO 

 

 

 

Data:  09/06 

Tema: A PRÉ ADOLESCÊNCIA E TUDO O QUE VEM JUNTO 

Versículo:  “Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o 

corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.”  II Coríntios 7:1 

 

Esse é o dia pra você falar sobre tudo o que elas tem dúvida. Ano passado, eu fiz uma caixinha com 

todas as dúvidas que elas tinham e todos os temas que elas queriam falar, mas tinham vergonha. 

Você pode fazer o mesmo e comece por você, pra que elas se sintam mais a vontade. Porque elas 

sempre verão você como um exemplo e além disso, elas precisam sentir que podem contar com você. 

Seja amiga! É importante se consagrar para que você fale dos assuntos com base na Palavra de Deus 

e não somente na sua opinião, busque sabedoria para essa reunião.  

 

Dinâmica: 

 

Você pode usar essa dinâmica para introduzir um único assunto que deseja estudar com ou pode 

pegar vários temas interessantes e expor os vários conceitos para analisar os níveis de compreensão 

e conhecimento deles sobre vários assuntos à luz das Escrituras Sagradas.   

Exemplo de temas que podem ser usados: virgindade, aborto, drogas, músicas de duplo sentido, 

Bullying, “Baladas gospel ou não gospel”, “ficar”, manter-se puro para o casamento, a morte, o 



suicídio etc. [sim, você pode e deve falar sobre esses assuntos com as meninas, infelizmente a 

inocência tem se perdido é melhor prepara-las dentro da casa de Deus]. 

 

Material: Você vai precisar de Fichas de cartolina, lápis ou caneta e caixas de papelão. 

 

Procedimento: Escolha um tema dentro do assunto que deseja estudar com elas. Distribua as fichas 

contendo conceitos tanto adequados quanto inadequados, referentes ao tema proposto. Distribua 

duas caixas de papelão por grupo, assinalando-se uma delas o termo “certo” e na outra, “errado”. 

Agrupe todas em pequenas equipes. Peça ao grupo que, tomando conhecimento do que estiver 

escrito nas fichas, coloque-as nas caixas adequadas. Será vencedora a equipe que, tendo concluído 

sua tarefa em tempo menor que as demais, tenham executado corretamente, escolhendo os 

conceitos de acordo com a Palavra de Deus. 

 

Discussão: Analisar e comentar os conceitos adequados à luz da Bíblia e porque os demais não estão 

adequados, embora para muitos possam ser corretos. Interaja e permita que todos socializem as 

conclusões do que acharam da atividade e quais conceitos mudaram. 

 

 

 

 

JULHO 

 

Data:  14/07 

Tema: NADA A ESCONDER 

Versículo: “Entretanto, não os temais! Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto 

que não venha a se tornar conhecido. A entrega do temor a Deus.” Mateus 10.26 

 

Todo mundo é pecador e carece da glória de Deus, a Palavra de Deus já diz isso. Esse é um dia de 

quebrantamento. Tem muita menina que finge ser o que não é, que na igreja age de uma forma e 

na escola de outra, que muitas vezes leva na mochila uma troca de roupa para se vestir diferente de 

como saiu de casa, tem menina que faz muitas coisas escondidas dos pais e é importante quebrar 

isso nesse dia! Os olhos de Deus estão em todo o lugar e mais cedo ou mais tarde, as coisas acabam 

aparecendo. Todas têm erros e para que haja mudança, elas precisam reconhecer isso.  

 

Dinâmica: 



Material: Uma folha de papel para cada participante e nela escrito o seguinte:  “ O meu problema 

é...”; um lápis ou caneta para cada um deles. 

O grupo deve sentar-se em forma de círculo. Cada uma das pessoas receberá a folha “O meu 

problema é...” e um lápis ou caneta, e no centro do círculo deve ter uma caixinha para colocarem 

as folhas dobradas, após escritas. Ninguém precisa se identificar e podem falar a respeito de um 

problema que gostariam de ajuda para si ou aquilo que acham que o grupo precisa resolver. 

Após escreverem, você pega as folhas da caixinha e lê os problemas, cada problema lido será 

discutido por todos e apresentadas soluções/ propostas por todos que desejarem participar, 

votarão a melhor solução para cada problema e ao final oram juntos. 

 


