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Eu proclamo o Salvador! 

Estou em missão,                                                       
a serviço do amor de Deus. 

 
“Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da 
descendência de Davi, ressuscitou dentre 
os mortos, segundo o meu evangelho; 
Por isso sofro trabalhos e até prisões, 

como um malfeitor; mas a palavra de Deus 
não está presa."  2 Timóteo 2:8,9. 
 

 

Paz amados! 

Mais uma vez estamos juntos para despertar em nossos pequeninos 

o amor por Missões através da Palavra de Deus em histórias, 

cânticos e atividades criativas, que despertarão neles o desejo de 

Proclamar o Salvador  e a missão a serviço do amor de Deus. 

Estaremos orando por você que é escolhido por Deus para pastorear 

as crianças e juniores, que Deus continue te capacitando a cada dia 

para esse ministério tão lindo. 

Conte conosco. 
 

COMIS 

 
 

 

APRESENTAÇÃO 
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MOMENTO DE ORAR 

Ore e agradeça a Deus pela oportunidade de estarem 

juntos estudando a palavra de Deus.  

 

QUEBRA-GELO 

Material: Dois copos, um jarro com água, terra, aparas de 

lápis, papel picado (ou qualquer outro tipo de sujeira). 

Procedimento: Mostre às crianças o jarro com água e encha os 

dois copos com a mesma água limpinha. Pegue o 1º copo e 

pergunte para elas: Quem gostaria de tomar um gole? (Deixe as 

crianças responderem). Agora pegue o outro copo e coloque as 

sujeiras. E agora, quem gostaria de beber desta água? (Deixe as 

crianças responderem). Por que não? É a mesma água. É claro que 

está um tanto suja, mas não deixou de ser água. Bem, dá para 

perceber que essa água suja não serve para você, não é verdade? É 

porque essa água está contaminada. 

 

TEXTO BÍBLICO: Daniel 1:1-20 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Sobre tudo o que 

se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele 

procedem as fontes da vida". (Provérbios 4.23) 

1º ENCONTRO 
TEMA: Estou em missão                           

a serviço do amor de Deus 
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MENSAGEM: A Bíblia é um livro cheio de 

histórias reais e ela nos fala de quatro jovens 

que tinham o seu coração em Missões e não se 

contaminaram com coisas erradas. 

Havia um lugar chamado Jerusalém que havia um povo de Deus e 

certa vez, um rei chamado Nabucodosor atacou esse lugar fazendo 

as pessoas seus prisioneiros e ele deu ordens ao chefe do seu 

palácio que escolhesse entre os jovens daquele lugar os que 

tivessem boa aparência, que fossem inteligentes e capazes de servir 

no palácio do rei. E assim o chefe do palácio do rei fez. 

 

Entre esses jovens estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. 

Imagino como eles estavam tristes por estar longe da sua família, 

dos outros amigos e da igreja. Mas mesmo tristes eles sabiam que 

não estavam sozinhos, Deus estava com eles para protegê-los 

porque os amava. Mas será que, estando longe da Igreja, eles não 

iam se esquecer de Deus? Algumas pessoas se esquecem de Deus 

quando não estão na Igreja e até fazem coisas que sabem que são 

erradas. 

Depois de escolhidos os jovens, o rei deu outra ordem ao chefe do 

palácio: esses jovens devem aprender nossa língua, nossa história e 

devem se alimentar todos os dias da mesma comida e mesmo vinho 

que eu, o rei, como e bebo. Depois de algum tempo vou fazer um 

teste com eles. Os mais fortes e inteligentes vão continuar aqui no 

palácio comigo, os outros serão escravos. E mais uma vez, o chefe 

do palácio, fez conforme o rei ordenou: preparou um banquete, a 

melhor comida, e mandou que aqueles jovens comessem. Porém, 
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Daniel e seus três amigos não comeram. Sabem por quê? Porque 

aquela comida era IMPURA, era oferecida primeiro aos deuses 

falsos. E eles, sabendo disso não comeram, porque adoravam 

somente a Deus. Então, Daniel pediu ao chefe do palácio que lhes 

servissem somente legumes e água, durante dez dias. O chefe do 

palácio apesar de ter medo que o rei descobrisse isto, aceitou a 

proposta de Daniel. 

 

Após os dez dias, Daniel e seus 3 amigos estavam mais sadios e 

mais fortes do que todos os jovens que comeram a comida que o rei 

mandou. Deus deu aos 4 jovens inteligência e sabedoria e a Daniel, 

Deus deu também o dom de explicar sonhos e visões. Durante o 

restante do tempo, Daniel e seus 3 amigos só se alimentaram com 

legumes e água. E isso porque Daniel e seus amigos escolheram 

obedecer a Deus. Esses quatro jovens foram escolhidos e ficaram no 

palácio, do rei. E toda vez que o rei precisava de respostas sobre 

alguma coisa que exigia sabedoria e inteligência descobria que os 4 

jovens eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e 

adivinhos daquele lugar. 

 

CONCLUSÃO 

Daniel e os 3 amigos decidiram não comer a comida do rei. Mesmo 

que ela parecesse tão gostosa era oferecida primeiro aos deuses 

falsos. Daniel sabia que essa comida era contaminada, e por isso, 

não deveria comê-la. Eles preferiram não entristecer a Deus e 

mostrar que O amava de verdade. 

E você tem coragem de dizer a seus amigos que ama a Deus? Não 

precisa ficar com medo ou vergonha disso. Você pode até dizer que 
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Jesus está no seu coração e que um dia vai morar no céu com Ele. 

Daniel estava no vivendo num lugar cheio de pecados, mas ele 

DECIDIU não se envolver nem se contaminar. Devemos manter 

nossos corações puros. 

Existem muitas coisas que são contaminadas e que você deve 

rejeitar na sua vida. Por exemplo: comidas e doces que são 

oferecidos a santos, alguns desenhos e livros que ensinam bruxaria, 

feitiçaria, etc... Quando você sabe que algo não agrada a Deus, mas 

faz assim mesmo, você está pecando. 

 

BRINCADEIRA: Faça o contrário do que eu 

digo 

 

Procedimento: Todas as crianças devem ficar 

bem atentas aos seus comandos. Quando você der um comando, as 

crianças devem fazer exatamente ao contrário. A criança que se 

confundir ou não fazer o gesto, deverá sair da roda. 

Comandos: Agachar – Chorar – Abrir os olhos – Não orar – Não ler a 

Bíblia – Não falar o versículo do dia – Não abraçar o colega – 

Colocar um pé para frente – Abaixar as mãos – Brigar com o colega. 

Moral: Daniel decidiu não se contaminar. Agrade a Deus fazendo o 

contrário do que o mundo oferece. Assim, você será abençoado e se 

tornará uma criança mais inteligente e mais sábia do que todas!  
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ATIVIDADE 
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MOMENTO DE ORAR: Ore e agradeça a Deus pela 

oportunidade de estarem juntos estudando a palavra de 

Deus. 

 

TEXTO BÍBLICO: “Então disse o Senhor: Levanta-te, 

e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou 

o vaso de azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos; e 

daquele dia em diante o Espírito do Senhor se 

apoderou de Davi. ” - I Samuel 16:12b e 13a 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque o 

Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê 

o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha 

para o coração. ” I Samuel 16:7b  

 

MENSAGEM: Sabemos que Deus não olha a altura, a 

idade ou a beleza, mas Ele olha o que tem no nosso 

coração. Ele mesmo disse isso ao sacerdote Samuel 

quando o enviou para ungir um novo rei sobre Israel, pois Saul 

havia desagradado ao Seu coração. O escolhido do Senhor era um 

pastor de ovelhas chamado Davi, filho de Jessé. Quando Samuel o 

ungiu com azeite, o Espírito do Senhor veio sobre ele. A Bíblia diz 

que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Você sabe o que quer 

2º ENCONTRO 
TEMA: Davi – o homem segundo o     

coração de Deus 
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dizer se apoderar? Quer dizer tomar para si, se apropriar, ter 

debaixo do seu poder. Veja só que coisa tremenda! O Espírito do 

Senhor se apoderou, tomou para Si, tomou conta de Davi a partir 

daquele momento, Davi estava sob o domínio do Senhor. 

E o que aconteceu com Saul? “Ora, o Espírito do Senhor retirou-se 

de Saul, e o atormentava um espírito maligno...” (I Samuel 

16:14). Depois que Saul desobedeceu à ordem que Deus lhe havia 

dado, o Espírito do Senhor retirou-se da sua vida e um espírito 

maligno o perturbava. 

Vamos entender isso direitinho. Quando caminhamos debaixo dos 

princípios do Senhor, temos a Sua cobertura, a Sua guarda, o 

Senhor é conosco. Mas quando desobedecemos, quando nos 

afastamos de Seus princípios, de Seus mandamentos, abrimos a 

porta para o mau. O Espírito do Senhor não pode estar onde há 

pecado, onde há desobediência. E foi isso que aconteceu com Saul. 

Ele foi o primeiro rei escolhido por Deus, mas se afastou do princípio 

básico que é obedecer a Deus, isso entristeceu o coração do Senhor 

que decidiu tirá-lo do trono e levantar um outro rei. 

Saul perdeu a paz, tinha momentos de profunda perturbação, ficava 

como louco. Seus criados, então, lhe sugeriram que mandasse 

buscar alguém que tocasse harpa, para que ele pudesse se acalmar, 

e sugeriram que chamasse a Davi, pois tocava muito bem. Davi, 

então, veio a Saul e todas as vezes que o espírito maligno o 

atormentava, ele tocava sua harpa e o rei se acalmava. 

Davi tinha uma característica muito especial: Ele tocava o coração 

de Deus. Quando tocava a sua harpa, não era uma melodia 

qualquer, mas um hino de louvor e adoração ao Senhor. Por isso, 

quando tocava, o espírito maligno que atormentava o rei Saul ia 
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embora, pois não podia ficar diante de tão linda unção de adoração 

a Deus, e isso trazia calma ao rei. 

Essa mesma unção pode estar sobre a sua vida, se você deixar que 

o Espírito do Senhor tome conta de você. Mesmo sendo criança, 

você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, Ele pode se apoderar 

da sua vida e lhe usar para trazer paz a muitas pessoas angustiadas 

que estão ao seu redor. Para isso, é necessário apenas uma coisa: 

ter um coração disponível e obediente a Deus. O Senhor não olha 

para a nossa aparência, ou para as nossas palavras, pois muitas 

vezes falamos o que não está no nosso coração. Mas Ele vê o que 

está dentro de nós, quem, verdadeiramente, nós somos. Ele nos 

conhece. Davi era um pastor de ovelhas muito especial. Você, hoje, 

também é muito especial para Deus. Na simplicidade do seu coração 

de criança há um poder sobrenatural para fazer calar o inimigo e o 

vingativo (Sl 8:2), basta que você coloque o seu coração no altar, 

ligado ao coração de Deus, e o Seu poder se derramará sobre a sua 

vida. 

Sua vida foi escolhida por Deus para ser especial. Você quer a unção 

do Espírito do Senhor Deus sobre você? Você quer ver os espíritos 

malignos baterem em retirada da vida das pessoas quando você 

abrir a sua boca? Você quer trazer paz à vida das pessoas? Você 

quer ver a alegria encher os lugares aonde você chegar? Então abra 

o seu coração, ame ao Senhor em primeiro lugar, aprenda da Sua 

Palavra, obedeça aos Seus princípios, seja um verdadeiro adorador 

e o maligno baterá em retirada da sua frente, pois o Espírito do 

Senhor estará sobre você, amém? 
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ATIVIDADE 
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PRINCÍPIO BÍBLICO: “E o menino crescia, e 

se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e 

a graça de Deus estava sobre ele.” Lucas 2:40  

 

 

MENSAGEM:  

As redes de televisão, as revistas, os jogos, os 

desenhos, estão cheios de personagens que, às 

vezes, achamos interessantes, bonitos, 

charmosos, bacanas, que acabam, mesmo sem querer, se tornando 

modelo para muita gente. Vamos ver alguns exemplos.  

Os atores de novela: suas roupas viram moda, tem gente querendo 

pintar as unhas da mesma cor que a mocinha, ou se vestir como a 

madame, ou pintar os cabelos da mesma cor da atriz principal, ou 

repetir as mesmas frases.  

E os cantores? Tem pessoas que passam a se vestir, pentear os 

cabelos, e até mesmo, passam a viver como eles, perdendo a sua 

própria personalidade. Vá ao Shopping e você verá muita coisa 

interessante.  

Nas ruas, muitas vezes nos assustamos, pois cada vez mais os 

jovens se assemelham aos seus ídolos. Encontramos os Rebeldes, 

as Hannah Montana, os emos, as fãs de Harry Potter, os fãs de High 

School Music etc. 

3º ENCONTRO 
TEMA: Jesus – meu modelo 
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Mas, o que podemos entender como um modelo? Alguém que 

passamos a reproduzir os gestos, atitudes; a quem passamos a 

imitar. Vamos conhecer, nesses dias, o Modelo perfeito em tudo, a 

pessoa mais interessante, perfeita, completa, e maravilhosa para 

ser nosso referencial em tudo. Quer conhecê-lo? É com muita 

alegria que lhe apresentamos: JESUS. 

Jesus não nasceu já um homem adulto. Jesus nasceu como 

qualquer criança nasce nesta Terra. Sua mãe o esperou por 9 meses 

até que nascesse um bebezinho como você, quando nasceu. E Ele 

cresceu como você está crescendo. Teve que aprender a ler, a 

escrever, tinha amigos, brincou, ajudou seus pais, como qualquer 

outra criança, como você mesmo.  

Qual a diferença? Jesus sabia quem Ele era, quem era Seu Pai. E 

você? O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40, diz que Ele 

crescia. Isso mesmo! Ele passou pelas mesmas dificuldades de 

crescimento que você. Teve que aprender a andar (imagine Jesus 

engatinhando, como qualquer bebê!), aprender a falar etc.  

E continua dizendo que Ele se fortalecia em espírito, cheio de 

sabedoria. O que você entende por se fortalecer em espírito? Desde 

pequeno, mesmo seus pais físicos (José e Maria) sabendo que Ele 

era filho de Deus, sabiam que Ele precisava aprender, como todas 

as crianças da Sua idade, a Palavra de Deus. Com isso, Seu espírito 

era fortalecido e Ele adquiria sabedoria. 

Tem muita gente que acha que criança não é capaz de 

compreender, de entender a Palavra de Deus, a Bíblia, mas coloca 

seus filhos para aprender inglês, francês etc.  

O que é mais fácil, compreender algo que está escrito em sua 

própria língua ou aprender uma língua que não é a sua? Pois é! E 
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por causa disso, muitas crianças não aprendem sobre o Senhor, 

mas sabem de cor músicas em inglês; não sabem obedecer a 

ninguém, nem mesmo aos seus pais, mas sabem repetir as piadas 

contadas nos programas de televisão; não sabem ler direito, mas 

usam o computador, entram na Internet, pesquisam jogos das mais 

diversas origens, inclusive de feitiçaria; não querem vir à Igreja, 

mas ficam na frente da televisão assistindo até mesmo Big Brother 

e com o consentimento dos pais (que horrível!!).  

Você concorda com isso? Você acha que isso faz uma criança 

crescer e se fortalecer em espírito e adquirir sabedoria? Com certeza 

não! Isso só torna as crianças muito espertas para as coisas do 

mundo e cada vez mais tolas em relação às coisas de Deus. 

Vamos mudar isso? Vamos mudar os nossos modelos? Vamos 

conhecer esse Modelo maravilhoso que é Jesus, e, como Ele, crescer 

e fortalecer o nosso espírito? Sabe o que mais diz o versículo 40? 

Diz que a graça de Deus estava sobre Ele. Essa mesma graça virá 

sobre você, também, se aprender a viver como Ele viveu. Você 

quer?  

Então, vamos estudar sobre Jesus, como Ele agia, como falava, 

como orava, como se relacionava com as pessoas, vamos ser mais 

íntimos d'Ele, e as pessoas verão em nós algo diferente, verão a 

graça do nosso Pai na nossa vida, pois teremos como nosso Modelo 

Maior: JESUS. 
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ATIVIDADE 
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MOMENTO DE ORAR: Ore e agradeça a Deus pela 

célula e pela oportunidade de estarem juntos 

estudando a palavra de Deus.  

 

TEXTO BÍBLICO:  

Marcos 10.13-16; Lucas 18.15-17.  

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Deixem que as 

crianças venham a mim e não proíbam que elas 

façam isso…”. Lucas 18.16.  

 

PRINCÍPIO BÍBLICO: Ensinar às crianças que Jesus tem 

um carinho muito especial por elas.  

 

QUEBRA GELO: Líder coloque um espelho dentro de 

uma caixa, ambos devem ser no mínimo de tamanho 

médio. Peça para que cada criança abra a caixa e veja 

o que tem dentro sem contar a ninguém o que viu, e diga que 

dentro da caixa tem algo que é muito especial para Jesus. Em 

seguida, peça para as crianças compartilharem o que elas pensavam 

que tinha dentro da caixa, antes de abri-la, ou qual foi a sensação, 

ao verem o rosto delas refletido pelo espelho, sabendo que elas são 

especiais para Jesus.  

4º ENCONTRO 
TEMA: Jesus abençoa as crianças 
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MENSAGEM: Jesus andava por várias cidades 

falando do amor de Deus, Ele curou muito doentes, 

fez cegos enxergarem, ajudou homens e mulheres. Por isso, por 

onde Ele passava as pessoas queriam conhecê-Lo. Os pais, também, 

queriam que Jesus orasse pelas suas crianças, e as crianças tinha 

curiosidades para vê-Lo. Certa vez, Jesus estava falando para as 

pessoas quando trouxeram crianças para que Ele as abençoasse, 

mas os discípulos de Jesus tentam impedir que chegassem perto. 

Talvez os discípulos tenham dito a elas: ” Vão embora, crianças, 

Jesus não tem tempo para vocês”. Ah! Os discípulos estavam 

enganados, Jesus sempre tinha tempo para as crianças. Ele ama e 

se importa com todas as crianças. Jesus deu uma “bronca” nos 

discípulos, e disse: ” Deixem que as crianças venham a mim, pois 

delas é o reino dos céus”. Ele abraçou as crianças e as abençoou. 

Elas devem ter ficado muito felizes. Jesus sempre falou das crianças 

em Seus ensinos. Certa vez, Ele disse que quem recebesse uma 

criança estaria recebendo-O, também. Certo dia, Jesus chegou no 

templo e as crianças cantaram louvores para Ele. Há várias histórias 

de crianças na Bíblia, porque para Deus as crianças são especiais. 

Como é bom sentir o amor de Deus por nós. Como é bom sentir que 

temos a proteção de Jesus e seu cuidado de forma especial.  

Aplicação: Naquela época, era comum levar as crianças para serem 

abençoadas pelos sacerdotes e mestres da época, por isso algumas 

mães levaram seus filhos para serem abençoados por Jesus. Mas os 

discípulos achavam que Jesus estava ocupado demais, ensinando as 

pessoas, e que Ele não poderia ser interrompido por causa de 

algumas crianças. Mas isso não era o que Jesus pensava! Ele além 

de receber as crianças com muito carinho, ensinou as pessoas que 
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estavam ouvindo os seus ensinamentos, o quão importante elas 

eram! Hoje as crianças não são muito valorizadas pelas pessoas, por 

isso vemos muitas crianças hoje querendo ser mais velhas. Mas 

Jesus ensina exatamente o contrário, se uma pessoa adulta, jovem, 

velha, não for igual a uma criança em sua inocência e pureza não 

entrará no Reino dos Céus! Toda a vez que você se sentir 

desprezado ou desvalorizado por ser uma criança, sempre se lembre 

que Jesus gostaria que todas as pessoas fossem crianças, como 

você!  

 

BRINCADEIRA: Líder leve um caixa de bombom, 

poderá ser embrulhada, mas que as crianças ainda 

consigam perceber o que tem na caixa. Você irá 

entregar essa caixa para a criança a sua direita e irá dizer uma 

qualidade ou uma característica física que você aprecie nela e cada 

criança deverá fazer o mesmo; entregar a caixa para a pessoa a sua 

direita e lhe dizer algo positivo. Se a criança não souber, as outras 

crianças podem ajudar, mas deverá ser algo de bom, nunca um 

defeito ou algo feio. No final da brincadeira, enfatize o quanto elas 

são especiais para Deus e o quão talentosas elas são. Em seguida, 

divida a caixa de bombom com a célula. Depois, distribua um cartão 

bem lindo com a frase “Eu sou obra-prima de Deus!” (obra-prima de 

Deus = obra perfeita de Deus) E diga para as crianças que, quando 

elas se sentirem desprezadas, peguem o cartão e leiam em voz alta: 

“Eu sou obra-prima de Deus.  

 

MOMENTO DE ORAR: Ore com as crianças. E 

escolha 2 crianças para também orar.  
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 ATIVIDADE 
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Este é o Zé Coração. Vocês sabem por que ele tem esse 

nome? É porque o seu rosto tem o formato de coração. Ele é 

um menino mal-humorado, por isso, não tem amigos. 
 

Ele tem olhos tristes. Seus olhos só veem o defeito dos 

seus colegas. Ele não acha nada bonito. Para ele, o mundo 

e a vida são horríveis. Ele não se alegra com nada. Qualquer coisa é 

motivo de choro. 

Seus ouvidos são tristes. Ele só gosta de ouvir piadas picantes, 

indecentes, zombarias e palavrões. 

 

Ele fala mal de todos, põe defeito nos colegas... ele é 

malcriado, responde com desrespeito aos professores, às 

autoridades. Ele não respeita ninguém. 

 

Tic-tac, tic-tac!Ele não tem tempo para ajudar aos outros. 

Além disso, ele também só chega atrasado nas aulas. 

 

Eles vão a lugares que não agradam a Deus. Eles costumam 

5º ENCONTRO 
TEMA: Zé Coração 
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ser usados para fazer os colegas tropeçarem e para praticarem 

coisas más. 

E suas mãos? Delas também só sai tristeza. Zé as usa para 

roubar coisas de seus colegas, como lápis, dinheiro, caneta 

e borracha. Os professores já não sabem o que fazer com 

ele. Embora já tenha sido expulso de várias aulas e já tenha 

frequentado muitas escolas, Zé Coração não se corrigiu. 

 

Beto era um menino feliz e ao contrário de Zé Coração, 

gostava de fazer amizades. Por ser muito simpático, Beto 

logo conquistou a amizade de Zé. E, num instante, Beto já 

estava falando de Jesus e do amor de Deus para o Zé. Ele até 

mostrou um versículo na Bíblia, que dizia: 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho 

unigênito, para que todo aquele que n’Ele crê, não pereça, mas 

tenha a vida eterna.” Beto mostrou a Zé Coração, que o amor de 

Deus por ele e por toda a humanidade havia sido tão grande, que 

Ele enviou Seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por 

nossos pecados, nossos erros. E aquele que crer no sacrifício de 

Jesus terá vida eterna. 

 

Zé Coração sentiu o amor de Deus por ele, reconheceu 

as coisas erradas que fazia, e ele resolveu entregar sua 

vida a Jesus Cristo, pedindo-lhe para mudar, totalmente, 

o seu modo de ser.  E Jesus ouviu o pedido de Zé, transformando 

sua vida. Agora, ele é um menino feliz. 
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Os seus olhos, agora, enxergam o mundo lindo que 

Deus criou. Zé, agora, sabe ver as qualidades dos 

outros. 

 

Ele também gosta de ouvir só coisas boas. Agora, os seus 

ouvidos estão sempre alegres. 

 

 

Os seus pés passaram a andar só em lugares que agradam a 

Deus. Eles também são alegres. 

 

As suas mãos, agora, vivem dispostas a ajudar os outros. E 

ele já não tira mais nada dos outros. Suas mãos são alegres. 

 

Quanto à sua boca, dela, hoje, só saem palavras 

agradáveis, de estímulo e companheirismo. 

 

Hoje, todos notam a transformação que Jesus fez na vida 

de Zé. Seus colegas e professores tornaram-se seus 

amigos e Zé, passou a ter, agora, uma vida repleta de 

sentido, uma vida cheia de razão, feliz. 
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ATIVIDADES 

* Pé Triste (Falar dos lugares que andamos e das coisas que 

fazemos com nossos pés que desagradam a Deus) 

- Bailes, lugares com jogos ilegais, fugir da escola, fugir de casa, 

etc...* Pé Feliz (Falar dos lugares que andamos e que agradam a 

Deus) 

- Igreja: Onde podemos louvar, testemunhar, orar... 

- Escola – Onde podemos estudar, ajudar nossos amiguinhos, 

obedecer a tia,etc.. 

- Lar: Onde podemos ajudar a mamãe e o papai indo para onde eles 

nos mandam, etc... 

* Mão Triste (Falar das coisas que fazemos com nossas mãos e que 

desagradam a Deus) 

- Bater, beliscar, fazer gestos de palavrões, etc...* Mão Feliz (Falar 

das coisas que fazemos e que agradam a Deus) 

- Igreja: onde podemos orar (com as mãos unidas), cumprimentar 

os irmãos, etc... 

- Lar: onde podemos ajudar a mamães, o papai e os irmãos com as 

tarefas 

- Outros: fazer carinho nos que sofrem, servir aos pobres, etc. 

* Ouvido Triste (Falar das coisas que ouvimos e que desagradam a 

Deus) 

- Músicas com letras imorais, conversas que entristecem a Deus, 

fofoca, mentira, etc... 

* Ouvido Feliz (Falar das coisas que ouvimos e que agradam a 

Deus) 

- Hinos, irmãos cantando, palavras carinhosas, passarinhos 

cantando, etc... 
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* Boca Triste (Falar das coisas que falamos e que desagradam a 

Deus) 

- Palavrões, fofocas, ofensas, mentiras, gritos, etc...* Boca 

Feliz (Falar das coisas que falamos e que agradam a Deus) 

– Versículos, hinos, elogios, palavras de carinho, risos, etc... 

* Boca Triste (Falar das coisas que falamos e que desagradam a 

Deus) 

- Palavrões, fofocas, ofensas, mentiras, gritos, etc...* Olho 

Triste (Falar das coisas que vemos e que desagradam a Deus) 

- Filmes imorais, ficar de olhos abertos durante a oração, etc...* 

Olho Feliz (Falar das coisas que vemos e que agradam a Deus) - ler 

a Bíblia, falar de Jesus para outras pessoas, fazer oração, etc... 

Sugestões de Atividade e Lembrancinha: 

1- Prepare máscaras com os personagens da história, convide os 

alunos para participarem da encenação, dê uma máscara para cada 

um e explique que personagem ele será e que terá que toda vez que 

ouvir falar algo sobre o seu personagem terá que fazer mímicas de 

acordo com a história. (Oriente bem os alunos, se preciso dê 

sugestões do que cada um terá que fazer.) 

2- Lembrancinha: Livro com a história contada (conforme o modelo 

entregue). Peça os alunos pra colorirem. Monte o livro. 

OBS: Reproduzir as cópias dos livros em folha colorida (de 

preferência uma folha amarela bem clarinha) para que os alunos 

pintem apenas o rostinho de cada figura e não ela toda, dessa 

forma a atividade dura menos tempo não ficando cansativo para os 

pequeninos. 
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MOMENTO DE ORAR: Ore e agradeça a Deus pela 

oportunidade de estarem juntos estudando a palavra 

de Deus.  

 

QUEBRA-GELO:  Comece a dinâmica dizendo a 

elas que todos temos dons, talentos que devem 

ser usados dentro e fora da igreja. Explique que 

o objetivo pelos quais recebemos esses dons é o serviço do 

Senhor.  Diga que você vai precisar da ajuda delas para a 

história bíblica, que juntos vocês vão fazer as moedas, que 

vão simbolizar os talentos. Separe moedas, papel, giz de 

cera e tesoura para essa atividade. Ensine-as a decalcar as 

moedas: coloque a moeda embaixo do papel segurando 

para não escorregar, passe o giz de cera.  Use as moedas 

para decorar o versículo. 

 

 

BASE BÍBLICA: Mateus 25:14-30   

6º ENCONTRO 
TEMA: Servindo com meus                 

dons e talentos 
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Cada um 

exerça o dom que recebeu para servir aos 

outros, administrando fielmente a graça de Deus 

em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10 

 

HISTÓRIA BÍBLICA: Mateus 25:14-30 

O Reino do Céu será como um homem que ia fazer 

uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os 

pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de 

acordo com a capacidade de cada um: ao primeiro deu quinhentas 

moedas de ouro; ao segundo deu duzentas; e ao terceiro deu cem. 

Então foi viajar. O empregado que tinha recebido quinhentas 

moedas, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 

quinhentas. Do mesmo modo, o que havia recebido duzentas 

moedas conseguiu outras duzentas. Mas o que tinha recebido cem 

moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do 

patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de 

contas com eles. O empregado que havia recebido quinhentas 

moedas chegou e entregou mais quinhentas, dizendo: O senhor me 

deu quinhentas moedas. Veja! Aqui estão mais quinhentas que 

consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. 

“Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr 

você para negociar com muito! Então o empregado que havia 

recebido duzentas moedas chegou e disse:  Aqui estão mais 

duzentas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel”, 

disse o patrão. “Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por 

isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar 
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comigo! Aí o empregado que havia recebido cem moedas chegou e 

disse: “Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não 

plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso 

escondi o seu dinheiro na terra. Veja! Aqui está o seu 

dinheiro. Empregado mau e preguiçoso! Disse o patrão. “Você sabia 

que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você 

devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e, quando eu 

voltasse, o receberia com juros. Depois, virou-se para os outros 

empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil 

moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá 

mais ainda; mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado 

dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai 

chorar e ranger os dentes de desespero. ” 

 

Aplicação: Todos nós temos um ou mais talentos. Uns tem mais, 

outros menos, mas Deus presenteia a todos. O importante não é a 

quantidade de talentos que você tem, o importante é você usá-los 

para abençoar as pessoas, alegrando assim o coração de Deus. Não 

tenha vergonha! O que o Senhor te deu é para ser usado. Por 

exemplo, uma mulher, que cozinha muito bem, ela se tornou uma 

excelente cozinheira porque fez muitas e muitas receitas, e com isso 

ela se tornou muito boa no que faz. Assim é com os outros talentos, 

quanto mais você usar mais você vai se tornar bom no que faz!  
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ATIVIDADE 

Desenhe ou escreva na cesta abaixo todos os seus talentos que 

serão usados para o reino de Deus: 
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MOMENTO DE ORAR: Ore e agradeça a Deus 

pela oportunidade de estarem juntos estudando a 

palavra de Deus.  

 

QUEBRA-GELO: MATERIAL: Uma garrafa 

Os alunos em círculo, o professor no centro 

Execução: o professor gira a garrafa no solo e 

quando esta parar apontará na direção de um 

aluno. Este deverá ir para o centro e executar uma tarefa 

determinada pela turma ou professor. Conversar com as 

crianças sobre obedecer. 

 

BASE BÍBLICA: 2º Reis 5: 1-14 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: HISTÓRIA 

BÍBLICA: Mateus 11:28 “Vinde a mim, 

todos os que estais cansados e oprimidos, e 

eu vos aliviarei. “ 

 

7º ENCONTRO 
TEMA: Fazendo missões onde         

quer que eu esteja 
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HISTÓRIA BÍBLICA: 2º Reis 5: 1-14 

Naamã era chefe do exército da Síria, um 

país que guerreou com Israel e fez muitos prisioneiros. 

Entre os presos levados para a Síria, estava uma menina 

que ficou a serviço da mulher de Naamã. 

Embora fosse um grande homem, valoroso e respeitado, 

Naamã era infeliz, porque tinha uma doença chamada 

lepra. 

Certa ocasião, a menina estava ajudando na casa e viu a 

pele do seu senhor Naamã, reconheceu a doença e 

compadeceu-se dele. Ela, então, falou para a esposa de 

Naamã: 

- Ah! Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está 

em Samaria, Certamente seria curado dessa lepra. 

A esposa de Naamã se encheu de esperança e contou ao 

seu esposo tudo o que a menina havia dito. 

Naamã foi até o rei e pediu permissão para voltar a Israel, 

o rei entregou a ele muitos presentes para levar a Israel e 

dar aquele que curar o seu melhor homem. 

Naamã partiu e foi ao encontro do profeta Eliseu. Eliseu 

ordenou, através de um mensageiro, que Naamã fosse até 

o Rio Jordão e se lavasse sete vezes. 
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Naamã ficou indignado: 

- Eu venho de longe, pensei que este profeta vinha ao meu 

encontro, invocaria a Deus e passaria sua mão pelo meu 

corpo e eu ficaria curado. Em vez disso, ele me ordena 

mergulhar no Rio? Na minha terra tenho rios melhores que 

este. 

Os servos de Naamã aproximaram-se e falaram: 

- Senhor, se o prfeta lhe pedisse qualquer outra coisa, não 

faria para ficar curado? 

Naamã, então, desceu até o Rio Jordão e lavou-se nele sete 

vezes, conforme a ordem Eliseu, o homem de Deus. 

Quando saiu da água, ele pôde ver que seu corpo estava 

são e sua pele estava lisa como a de um menino. Naamã 

retornou feliz para a síria. 

Mesmo distante de casa, a menina testemunhou com fé, 

por causa das palavras da pequena serva, Naamã foi ao 

encontro da cura. 

Devemos seguir o exemplo dessa menina e falar de Deus 

para todas as pessoas que ainda não p conhecem e 

precisam de ajuda. 
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ATIVIDADE 
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MOMENTO DE ORAR: Ore e agradeça a Deus pela 

oportunidade de estarem juntos estudando a 

palavra de Deus. 

 

QUEBRA-GELO:  Distribua os instrumentos e figuras 

sobre louvor, preferencialmente feitos de sucata. Fale 

sobre a alegria de poder falar com Deus, fale que Ele 

é bom.  

 

BASE BÍBLICA: Atos 16.16-40 

  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: HISTÓRIA 

BÍBLICA: Felipenses 4:4 “Alegrai-vos sempre no 

Senhor; Outra vez digo: Alegrai-vos.” 

 

HISTÓRIA BÍBLICA: 

Certo dia quando Paulo ia para o lugar de oração, ele 

se encontrou com uma escrava. Ela tinha um espírito 

mau que adivinhava o futuro. Ele seguia atrás do grupo de Paulo 

gritando: − Estes homens são servos do Deus Altíssimo! Eles 

anunciam como vocês poder ser salvos. Ele fez isso durante muitos 

8º ENCONTRO 
TEMA: Em todos os momentos 

estou em missão 
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dias. Um dia, Paulo virou-se para ela e ordenou ao espírito: − Em 

nome de Jesus Cristo, mando que você saia desta moça! E no 

mesmo instante, o espírito saiu. Os donos dela fizeram muito 

chateados porque ganhavam muito dinheiro com as adivinhações 

dela. Então, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram á praça 

pública. Os oficias rasgaram as roupas de Paulo e Silas e mandaram 

surrá-los com varas. Bateram muito neles e em seguida atiraram os 

dois na cadeia, dando ordem ao carcereiro para guardá-los com 

toda segurança. Depois de receber esta ordem, o carcereiro os 

levou para o fundo da cadeia, e prendeu os pés deles entre dois 

pedaços de madeira muito pesados. Mais ou menos à meia noite, 

Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de Deus. Os outros 

prisioneiros estavam escutando. 2 De repente, o chão tremeu tanto 

que abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram, e as 

correntes que prendiam os presos se arrebentavam. O carcereiro 

ficou com muito medo. Ele achava que todos os prisioneiros já 

fugiram da prisão. Se fosse assim, ele seria morto por ser o 

encarregado quando prisioneiros conseguiram fugir. Ele puxou a 

espada para suicidar-se, quando Paulo gritou: − Não te faças 

nenhum mal, que todos estamos aqui! Ele pegou uma luz e entrou 

com cuidado e medo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas: − 

Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: − 

Cria no Senhor Jesus. Então eles anunciaram a palavra de Deus ao 

carcereiro e a todos da casa dele. O carcereiro lavou as feridas deles 

e logo depois, ele e toda a sua família foram batizados. Em seguida, 

levou Paulo e Silas para sua casa, e lhes deu comida. O carcereiro e 

a família ficaram muito contentes porque agora estavam crendo em 

Deus. 
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ATIVIDADE 

Quis 

Perguntas: 

 1. Qual foi o problema da escrava que seguia Paulo? 

 2. O que foi que a moça dizia segundo atrás de Paulo? 

 3. O que foi que Paulo fez com o espírito mau?  

4. Por que os donos ficaram chateados?  

5. O que aconteceu com Paulo e Silas antes de serem jogados na 

prisão?  

6. Os oficiais jogaram Paulo e Silas onde?  

7. O que aconteceu à meia noite na prisão?  

8. O carcereiro colocou o que nos pés de Paulo e Silas?  

9. O que foi que Paulo e Silas estavam fazendo à meia noite?  

10. Porque o carcereiro quis se matar?  

11. Qual foi a reação do carcereiro quando ele acordou?  

12. O que aconteceu com o carcereiro e sua família depois de 

ouvirem a pregação de Paulo? 13. Como foi que o carcereiro 

mostrou bondade para Paulo e Silas? 
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