
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palavra ao Professor. Não esqueçam o nosso 1 Congresso de Pais e Professores dia 

16/04 as 10:00hs! 

A Bíblia nos declara no Salmo 1 que: bem aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios 
nem se detém no caminho dos pecadores , nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu 
prazer na Lei do Senhor , e na sua lei medita de dia e de noite . Ele será como árvore plantada junto a 
corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz 
será bem sucedido(Sl 1.1-3) . Então como árvores de Deus precisamos dar bons frutos , pois os nosso frutos 
serão alimentos e nossas folhas remédios (Ez 47.12b). Precisamos como professores, sermos árvores de 
Deus dar frutos ,vidas dependem dos nossos frutos, então vamos ser frutíferos , não vamos deixar nenhum 
bichinho do inimigo destruir os nossos frutos.Não podemos ser bichados pelo pecado, pelo ódio enfim. 
Quantos cristãos estão bichados, por fora é um lindo fruto, mas quando partido, encontramos bichos da 
mágoa , da prostituição, da fofoca estragando esse fruto, um fruto bichado não pode ser comido, um fruto 
bichado não serve para nada , senão  para dar repulsa e frustração. É tão frustrante quando estamos com 
fome e queremos muito comer uma fruta , mordemos com toda vontade quando derrepente...um bicho, a 
nossa atitude de imediato é ter nojo , jogar fora a fruta ,pois a vontade era tanta que...Nós como ministros 
de Deus no ministério infantil não podemos ser esse fruto, quando alguém chegar até nós deve ter a sua 
fome de Deus saciada e não perder a vontade de conhecer á Deus por nossa causa, a criança é faminta de 
Deus , mas se ela encontrar em seu caminho professores bichados , com frutos estragados ela pode nunca 
mais querer saber de Jesus, nunca podemos ser responsáveis pelo desapontamento de um desses 
pequeninos, pelo contrário, eles tem que olhar para nós e sentir vontade , desejo de Deus, desejo de fazer 
a obra.Lembre-se sempre a criança aprende por aquilo que ela vê, disse um certo sábio: “... o professor 
pode ensinar um pouco através do que diz, um pouco mais através do que faz, mas principalmente 
através do que ele é...”. 
                                                                               Em Cristo,Em Cristo,Em Cristo,Em Cristo,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pra Pra Pra Pra ....Carina Carina Carina Carina     Inácio Inácio Inácio Inácio AndradeAndradeAndradeAndrade    



    

    

Tema:Tema:Tema:Tema:

Texto Bíblico:Texto Bíblico:Texto Bíblico:Texto Bíblico:    1 Coríntios 131 Coríntios 131 Coríntios 131 Coríntios 13    

Base BíbliBase BíbliBase BíbliBase Bíblicccca:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16----25252525    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:        

Profº.Profº.Profº.Profº.    escreva o seu objetivo de aulaescreva o seu objetivo de aulaescreva o seu objetivo de aulaescreva o seu objetivo de aula    

Obs: Obs: Obs: Obs: Não esqueça de falar no início de cada 
aula sobre o fruto  a ser estudado. 

    

                                Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Ler 1 Co 13    

O fruto do Espírito começa quando 
correspondemos ao amor de Deus. O amor é 
uma parte essencial na natureza humana. Deus 
nos ama apesar de todos os nossos pecados e 
fez o sacrifício supremo para nos salvar desses 
pecados. Uma vez que recebemos o Senhor, 
podemos amar os outros com o tipo do amor de 

Deus. Amar a outros é valorizá-los e desejar o 
melhor de Deus para eles. 

O amor de Deus nos ensina como agir em cada 
situação. Nós temos que amar as outras pessoas 
como Deus nos amou, nós mesmos sendo cheios    
de erros, Deus nos amou. Então temos que amar 
os nossos amiguinhos, nosso pais, nossos 
professores , quando nós amamos alguém nos 
preocupamos com ela, por isso, devemos sempre 
orar e falar de Jesus para aqueles que amamos. 

                                                DICAS:DICAS:DICAS:DICAS:    

            Professor tenha em mãos durante 

 Esse estudo folhas em EVA coloridas, corte em 
modelos de frutos, corte uma arvore também 
em EVA. Dê para cada criança, todos os 
domingos a criança receberá um novo fruto para 
colar na árvore.    



                        

    

    

Tema:Tema:Tema:Tema:

    

Texto Bíblico:Texto Bíblico:Texto Bíblico:Texto Bíblico:    Neemias 8.10bNeemias 8.10bNeemias 8.10bNeemias 8.10b    

Base BíbliBase BíbliBase BíbliBase Bíblicccca:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16----25252525    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:        

    

    

Hora da PalavrHora da PalavrHora da PalavrHora da Palavra:a:a:a:    Atos 16.1934  

Vamos aprender na história bíblica de hoje a 
importância da alegria. Você já ouviu falar de 
Paulo e Silas?E você sabia que eles foram 
presos e não ficaram tristes?Pois é!!Eles foram 
presos porque libertaram uma moça que estava 
com espíritos malignos! Os homens para quem a 
moça trabalhava ficaram  bravos quando viram 
que ela não conseguia adivinhar mais, então eles 
pegaram Paulo e Silas com toda força e os 
levaram  para a praça e mandaram bater em 

neles !Que feio isso que eles fizeram Né?!! Mas 
vocês acreditam que Paulo e Silas não ficaram 
tristes?Eles foram para a prisão e lá 
começaram a orar e a cantar louvores a 
Deus!Todos da prisão viam e ouviam a alegria 
desses homens de Deus!As pessoas gostam de 
pessoas alegres. Quando nós estamos alegres 
nós estamos fortes, sabia? Paulo e Silas 
estavam tão alegres que Deus enviou um 
terremoto perto da meia-noite que quebrou as 
cadeias! Eles foram soltos e o carcereiro que 
era a pessoa que cuidava dos presos, quis 
conhecer o Deus que os tinha salvado!lLembre-
se eles estavam alegres !A alegria do Senhor é 
a nossa força. 

                      DICAS:DICAS:DICAS:DICAS:    

Professor você pode confeccionar um sorriso em 
forma de máscara, ou então colá-lo a um palito 
de sorvete escreva o versículo de  Pv.15.13 . 

 



                                                                 

 

 

Tema:Tema:Tema:Tema:        

Texto BíblicoTexto BíblicoTexto BíblicoTexto Bíblico    ::::    At 12.1At 12.1At 12.1At 12.1----6666

Base BíbliBase BíbliBase BíbliBase Bíblicccca:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16----25252525    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:     

 

 

 

Hora da Hora da Hora da Hora da Palavra: Palavra: Palavra: Palavra: Ler Atos 12.1-6    

Paz é tranqüilidade no coração, mente e alma 
que vem quando aprendemos a confiar em Deus 
e  mantemos nossos pensamentos nEle. Nós 
como pessoas de Deus devemos ter a paz no 
nosso coração. Vamos ver na história de hoje 
um homem de Deus que não ficou com medo,pois 
o  medo tira a nossa paz, esse homem  Pedro 
iria morrer quando o dia amanhecesse (ler Atos 
12.1-6). Mas sabe o que ele estava fazendo de 
noite? Dormindo !Pedro confiava em Deus e por 

isso não perdeu a paz, ent, Deus enviou um anjo 
que tirou a Pedro da prisão.Quando estamos 
com problemas mas confiamos em Deus e não 
perdemos a paz, Ele envia seu anjo para nos 
ajudar. 

 

                  Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:    

    

Leve revistas velhas para a sala , ajude a 
criança a recortar figuras que simbolizem a paz 
depois cole  os recortes em uma folha de 
sulfite! 

    

 

 



 

  

 

 

Tema:Tema:Tema:Tema:    

 

 

 

 

 

 

 

 

                

            Texto BíblicoTexto BíblicoTexto BíblicoTexto Bíblico::::    Jó 1.22Jó 1.22Jó 1.22Jó 1.22    

                    Base BíbliBase BíbliBase BíbliBase Bíblicccca:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16----25252525    

    Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:     

 

 

 

                Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Ler Jó 1.13-22    

Longanimidade  é freqüentemente  traduzida como 
paciência.Aprendemos a ser longânimos a medida que 
passamos por dificuldades (Tg 1.2-4) 

  

Aprendemos com a história de Jó,  que quando 
passamos por dificuldades produzimos  o fruto do 
Espírito Longanimidade. 

Jó passou maus bocados ao ver se perder tudo o que 
possuía,  seus bens mais preciosos sua saúde e sua 
família,  sem contar que perdeu suas riquezas também, 
mas mesmo assim  como nos conta a bíblia em todo o 
livro de Jó,  ele  não  pecou  não se afastou de Deus 
e da  Sua Palavra,   

 

                        Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:    

Confeccione um fruto em folha de EVA,  como a 
banana que é um fruto longo para dar idéia de uma 
enorme paciência.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Queridos chegamos ao mês de Abril , não podemos 
nos esquecer de falar sobre a verdadeira páscoa.Jesus 
é a nossa páscoa ele é o cordeiro de Deus que foi 

oferecido como um sacrifício eterno por nós(Hebreus 
9:12) Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as 

casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas 

casas. Então o povo inclinou-se e adorou.  

Êxodo 12:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa missão é mostrar á criança que a páscoa não é 
chocolate, mas sim a ressurreição de Cristo.Esse é o 
nosso maior desafio, mostrar a verdade á criança, 
mostrar que como Moisés comemorou a liberdade do 
seu povo (Israel) nós comemoramos a ressurreição de 
Cristo, pois foi através do seu sangue derramado na 
cruz que temos a liberdade e livre acesso a Deus. 

ESTUDAREMOS SOBRE A PÁSCOA NA 
SEMANA DE 17 Á 24. 



 

 

Tema:Tema:Tema:Tema:        

                

Texto BíblicoTexto BíblicoTexto BíblicoTexto Bíblico::::    Atos 9.36Atos 9.36Atos 9.36Atos 9.36    

Base BíbliBase BíbliBase BíbliBase Bíblicccca:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16----25252525    

    Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:        

    

    

    

Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:    Ler Atos 9.36 

Benignidade é tratar os outros com amor e respeito.O   
Senhor é bom para nós em todo o tempo, por isso, 
devemos ser bons para aqueles que estão ao nosso 
redor. Na palavra de hoje vemos que Dorcas era 
amável e boa para as outras pessoas. Ela era 
conhecida por todos como uma pessoa que fazia boas 
obras  

    

    

    

    

    

Quando o fruto do Espírito está em nós somos bons, 
somos benignos, somos amáveis. Como pessoas de Deus 
devemos seguir os bons exemplos da bíblia, não 
devemos fazer as coisas ruins e más que vemos muitas 
crianças fazendo, ex: falar palavrões ,desobedecer os 
pais, desrespeitar os professores tudo isso são obras 
da carne que entristecem o Espírito de Deus. Nós 
devemos alegrar  o Senhor  buscando os frutos do 
Espírito e deixando eles dominarem nossas vidas. 

                         

                          Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:            

    Leve alguns doces para á sala de aula, na hora de 
entregá-los, algumas crianças devem ficar sem, a 
criança que tem o doce deve dividir com aquela que não 
tem! A moral dessa brincadeira é mostrar a criança 
que devemos ser benignos com os outros, ou seja, 
tratar os outros com amor e respeito! 

 



 

 

 

    

Tema:Tema:Tema:Tema: 

    

Texto BíblicoTexto BíblicoTexto BíblicoTexto Bíblico::::Ex 12.37Ex 12.37Ex 12.37Ex 12.37    

Base BíbliBase BíbliBase BíbliBase Bíblicccca:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16----25252525    

    OOOObjetivo:bjetivo:bjetivo:bjetivo:    Preparar a criança para a páscoa    

 

            Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:ler ler ler ler Exôdo 3.1-8; 12.37    

Ser bom é fazer o que é certo, é mostrar através das 
atitudes que ela tem um coração bom.  

Estamos nos aproximando da páscoa por isso vamos ver 
sobre a Bondade de Deus, Ele com mão forte libertou 
o seu povo das mãos do malvado Faraó. Esse Faraó fez 
do povo de Deus escravo, o povo trabalhava o dia 
inteiro debaixo do sol quente, não podia descansar, 
tinha que ir atrás das palhas, enfim... Os soldados de  

 

 

 

Faraó faziam de tudo para ficar mais difícil e sofrido 
o trabalho do povo de Deus.  Esse povo começou a 
Orar e chorar pedindo a Deus que os livrasse das mãos 
do malvado Faraó,  Deus ouviu o gemido do seu povo 
(No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito; e os filhos de 
Israel gemiam debaixo da servidão; pelo que clamaram, e subiu a 
Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Êxodo 2:23).Deus 
enviou o libertador para aquele povo sofrido, alguém 
aqui sabe o nome desse libertador?(deixe as crianças 
responderem) Muito bem foi Moisés, Deus o chamou e 
fez milagres extraordinários através de Moisés ele foi 
boca de Deus para aquele povo. Deus enviou muitas 
pragas (10), mas nenhuma delas atingiu o povo de 
Israel somente o povo do Egito foi atingido. Faraó só 
deixou o povo ir depois que o filho mais velho dele 
morreu o filho mais velho de todo o povo do Egito 
morreu, mas os filhos do povo de Deus não!Sabe por 
quê? Porque na porta do povo de Deus tinha o sangue 
do cordeiro, por isso o anjo da morte não podia entrar 
na casa!Isso não é lindo o sangue do cordeiro protegia 
aquele povo. 

Vamos ver na próxima lição que Jesus é o cordeiro de 
Deus que morreu por nós, Ele derramou o seu sangue 
para nos salvar. 
 



    

TemTemTemTema:a:a:a:        A Verdadeira PáscoaA Verdadeira PáscoaA Verdadeira PáscoaA Verdadeira Páscoa    

A Páscoa é uma comemoração muito importante na vida do crente, ela é 

sinônima de libertação (Ex 12:17, 42; Dt 16.3) entende-se também como 

início de novos rumos, da nova caminhada em direção a uma vida santa e 

segundo o coração de Deus. Sua instituição foi ordenada por Deus (Ex 

12.1,2 e Jo 2.23), a observação pelos filhos de Deus deve ser contínua (Ex 

12.28,50), a exemplo do Senhor Jesus, que junto a seus discípulos a 

comeu (Mt 26,17-20).((((Fonte:site vivos)    

    

Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:    

Vamos começar falando da aula passada, do cordeiro de Deus, 
lembram???Pois bem, o cordeiro de Deus Jesus foi entregue por 
nós, porque assim como o povo de Israel precisava de alguém 
para libertá-los da escravidão de Faraó ,nós também precisamos 
de um libertador. O nosso libertador é Jesus, Ele derramou o 
seu sangue para nos libertar das mãos do inimigo, pois todos nós 
nascemos debaixo do pecado: Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus;  
Romanos 3:23 

E por isso precisamos ser lavados com o sangue do cordeiro 
assim como o povo de Deus precisou passar o sangue no umbral 
das portas, nós precisamos ser lavados com o sangue do  

 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa páscoa é 
essa que Cristo Jesus morreu por nós e nos libertou da 
escravidão do inimigo, devemos celebrar a ressurreição de 
Cristo que morreu e ao 3º dia ressuscitou!Essa é a comemoração 
verdadeira da páscoa, que ter Cristo vivo e vivendo em nós é 
melhor do que chocolate!!!Vamos nos alegrar, pois Cristo vive!!O 
nosso cordeiro de Deus morreu por nós, mas ressucitouuuu! 

    

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:    Leve pão asmo e ervas                                                                         
amargas, ex: coentro, loro, salsa, um desenho de um 
cordeiro cole algodão no desenho da ovelha para ficar 
mais real. Monte uma mesa bonita, mostre a criança 
que a primeira páscoa foi celebrada por Moisés e eles 
comeram isso!Eles comemoraram a saída do povo do 
Egito. Mostre a criança que não é errado comer 

chocolate nem ganhar ovos de páscoa, mas isso não é a 
páscoa, pois a verdadeira páscoa é essa: Porque Cristo, 

nossa páscoa, já foi sacrificado.  
1 Coríntios 5:7 

    



    

    

Tema:Tema:Tema:Tema:        

    

Base BíbliBase BíbliBase BíbliBase Bíblicccca:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16a:Gálatas 5.16----25252525    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:     

 

 

Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:Hora da Palavra:    Atos 7.54-60 

A pessoa fiel é estável, confiável e leal. Vamos ver um 
exemplo de um jovem que foi fiel á Deus e não o negou 
esse jovem foi Estevão, ele era um jovem que falava 
de Jesus, mas as pessoas daquela época não gostavam 
do que ele fazia (falar de Jesus). Eles acusaram de 
falar coisas falsas (blasfêmias), mas o que ele estava 
falando era de Jesus. Estevão não ficou com medo ele 
continuou no caminho de Cristo pregando a palavra e 
defendendo sua fé, as pessoas que ouviram  

a defesa da fé(explicar o que é defender a fé) de 
Estevão ficaram furiosas elas então começaram a jogar 
pedras neles, ele olhou para o céu é viu a Jesus,  

 

 

Jesus o recebeu no céu, pois as pessoas o mataram 
porque ele amava a Jesus. Ele não deixou de amar o 
Senhor!Amar a Jesus é andar sempre no caminho Dele, 
ser fiel a Ele, obedecendo a sua palavra. Então ser 
fiel ao Senhor é nunca se desviar do caminho de 
Jesus, mesmo que nos apareçam ameaças, não devemos 
negar o nosso Senhor. Negar a Jesus é fazer aquilo 
que o desagrada, quando falamos palavrões, quando 
desobedecemos aos pais, quando mentimos estamos 
negando a Jesus, não estamos sendo fiéis á Ele. Ele 
vai receber no céu somente aqueles que foram fiéis á 
Ele aqui, como Estevão!Vamos ser fiéis, vamos andar 
no caminho do Senhor em todo o tempo! 

       

           DicasDicasDicasDicas: 

Faça a brincadeira do caminho que leva ao céu, como 
uma amarelinha!Em cada parte da amarelinha escreva 
um versículo ou palavra de fidelidade á Deus.      

         LEMBRETE: NA PRÓXIMA APOSTILA 
VEREMOS OS DOIS FRUTOS QUE ESTÃO 
FALTANDO NO CASO A MANSIDÃO E O DOMÍNIO 
PRÓPRIO. 


