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RESUMO
A Revista, As Boas Notícias da Graça, tem como objetivo auxiliar professores/as na preparação de culto infantil e discipulado de crianças. Nesse intuito, oferece planejamentos de aulas criativas que auxiliam no desenvolvimento espiritual,
mas ao mesmo tempo social, das nossas crianças.
Além de instruir professores/as, há também dicas para pais e responsáveis,
pois entendemos que o âmbito familiar é a base para a formação da criança. Sendo assim convidamos professores/as, e também pais e responsáveis, para embarcar conosco nessa aventura.
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INTRODUÇÃO
Quem é que não gosta de receber boas notícias? Há quem afirme que essas
fazem bem a saúde, pois ajuda a ter um novo olhar sobre a situação e um coração
alegre.
Temos o objetivo de auxiliar cada professor/a, e também responsáveis, a
transmitir As Boas Notícias da Graça para nossas crianças, ensinando-as sobre o
grande amor de Deus por cada um/a. Diante disso trazemos lições que auxiliam
nossas crianças a se sentirem amadas, como também transmitir esse amor a outras pessoas.
Para que essa fique mais dinâmica, contamos com os Aventureiros em Missão da Igreja Metodista, os/as quais nos proporcionam aventuras ainda mais incríveis.
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PALAVRA EPISCOPAL
É um grande desafio falar e ensinar a graça de Deus para as crianças, mas através do Departamento Regional de Trabalho com Crianças esse está
sendo encarado com seriedade e grande satisfação, pois entendemos que nosso
papel como Igreja Metodista é educar nossas crianças e obedecer a ordem do
nosso Mestre Jesus.
A graça de Deus, na visão cristã, é “favor imerecido”, ou “algo dado a alguém” por Deus quando não é necessariamente merecido ou ganho. Ensinar e educar uma criança dentro dessa visão é algo maravilhoso e recompensador,
pois estamos formando um ser humano desprovido de vaidades e centrado na gratidão.
Se formos bem sucedidos/as em nossa missão, junto as nossas crianças, vamos criar uma geração que vai entender a salvação como favor não merecido por nós, mas uma grande dádiva de Deus que alcança a todos os seres humanos; vamos ter uma geração sem preconceitos e acolhedora, que entende que o
pecado mata, mas que a graça de Deus perdoa e transforma o pecador ou pecadora.
Muito me fascina saber que Deus nos presenteia com a sua graça no
dia em que não é nosso aniversário, ou que nada fizemos para merecê-la, mas
mesmo assim manifesta ao nosso favor e nos dá seu único filho – JESUS!
Nesses estudos aprenderemos com os “AVENTUREIROS EM MISSÃO” DEZ LIÇÕES preciosas sobre o “AMOR DE VERDADE” (01); “EU E MINHA
FÉ” (02); “RECEBA O PRESENTE” (03); “SOMOS TEMPLOS DO ESPÍRITO SANTO” (04); “FALANDO DO AMOR DE DEUS” (05); “UNIDOS/AS EM CRISTO” (06);
“APROVEITE A OPORTUNIDADE” (07); “EM SABEDORIA, ESTATURA E GRAÇA”
(08); “OBEDECER É MELHOR” (09) e “FAZENDO O BEM SEM OLHAR A QUEM”
(10). Cremos que esse material foi preparado com todo carinho e zelo para levar
aos corações das crianças a semente do amor e da graça de Deus.
Que possamos investir nos nossos Ministérios de Trabalho com Crianças em nossas igrejas locais. Nosso Departamento Regional de Trabalho com
Crianças preparou esse material – REVISTA QUARTA MIRIM – AS BOAS NOTÍCIAS DA GRAÇA para capacitar e instruir nossas professoras e professores que
trabalham em nossos diversos Ministérios, em nossas igrejas locais, pois em submissão a ordem de Jesus Cristo, estamos “ensinado a criança no caminho em que
deve andar”, para que crescendo, “jamais se desvie” desse “caminho, dessa verdade e dessa vida” que é JESUS.
Uma ótima leitura, reflexão e estudo com suas crianças!

Do seu pastor, Bispo Roberto Alves de Souza.
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OS AVENTUREIROS EM MISSÃO1
Os Aventureiros em Missão da Igreja Metodista estão ingressando em uma
nova missão. Neste ano de 2021 almeja anunciar as boas às notícias da maravilhosa graça. Vamos ver os recadinhos que tem para nós?

“Oxente”, sei que sabem que sou o Zeca. Neste ano quero dividir
com vocês muitos momentos legais, juntamente com a turma, para falarmos do
grande amor de Deus.

Olá amiguinhos/as, sou a Talita. Mas essa temática está muito interessante- “anunciar as boas notícias”, e a Palavra de Deus tem inúmeras notícias
maravilhosas para nós!

Ah, sou o Luca! E como gosto de falar sobre graça. É por ela que
somos livres, e podemos demonstrar o amor de Deus através dos nossos dons e
talentos. Então vou fazer alguns desenhos incríveis, para anunciar Jesus e entregar para meus amigos e amigas, falando que Jesus os/as ama.

1

Aventureiros em Missão. Disponível em: http://www.criancasmetodistas.com.br/aventureirosemmissao.html.
Acesso em: 28 de fevereiro de 2020.
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Sou a Rebeca. E como gosto de falar sobre a maravilhosa graça,
pois somente por Jesus somos livres. Por seu amor podemos correr, pular, dançar... É somente por Ele que somos assim, lindos/as! Nosso Deus é muito bom!

Sou o Ian. Como sabem, gosto muito de surfar. Mas não é porque tenho a graça, que posso pegar qualquer “onda”, pois devo caminhar somente na
direção de Jesus.

Sou Açucena. Lá na Aldeia temos falado desse grande amor de Jesus, ajudando as pessoas. Ele nos ama, e devemos também amar uns/as outros/as. Que essa superabundante graça nos sustente sempre e ajude a socorrer
tantas vidas. E lá perto da Igreja também temos feito muita missão!

FORMIGARRA,

Vamos então embarcar em mais aventura amiguinhos/as?
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Lição 1
Escrita por: Distrito Sul de Belo Horizonte e Norte de Minas.

O AMOR DE VERDADE
Versículo Chave:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna.
João 3.16
Objetivo: Trabalhar o amor de Deus Pai que é incondicional, o qual enviou seu único Filho para nos salvar.
1. ACOLHIDA
Receber as crianças com um toquinho com os pés e muita alegria.
2. LOUVOR
Deus é Bom para mim – 3 Palavrinhas
3. ORAÇÃO
Dica – peça que as crianças repitam a oração juntamente com você:

Papai do céu, obrigado pelo seu amor. Obrigado por estar aqui com meus amiguinhos. Que hoje aprendamos mais do seu amor, amém!
4. DINÂMICA:
Material Necessário: 10 Bexigas, papel sulfite, um baú ou caixa para colocar as
bexigas.
Como Fazer:
Escreva em um papel sulfite dez motivos, ou mais, pelos quais devemos amar
a Deus e coloque um motivo em cada bexiga. Encha o balão e coloque-o no baú ou
caixa.
Não se esqueça de enumerar os balões quando estiverem cheios, você pode
escrever ou colar um adesivo.
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Coloque em dez cadeiras sortidas os números dos balões, de forma que as
crianças não consigam ver.
Para fazer essa Dinâmica sobre o Amor de Deus, coloque as crianças assentadas e conte a elas sobre a grandeza do amor de Deus. Leia João 3.16 e converse
sobre esse amor.
Em seguida pergunte se tem alguma coisa diferente na sala. É claro que verão a caixa ou baú e logo dirão que a caixa não faz parte da decoração da sala.
Então diga que dentro daquela caixa contém dez motivos pelos quais devemos amar a Deus.
10 Motivos Para Amar a Deus
Você pode colocar os motivos que sentir em seu coração, mas para te ajudar
vou fazer uma lista do porque devemos amar a Deus:
Diga às crianças que em suas cadeiras há um número correspondente ao
número do balão que está na caixa, ou baú. Ficarão entusiasmadas, e quando encontrarem o número, peça-as para que peguem o balão.
Após instrua: Dentro de cada balão contém um motivo pelo qual devemos
amar a Deus, mas para sentirmos o seu amor em nossas vidas plenamente, é preciso também o amar! Agora estourem o balão e no “três” vamos dizer juntos/as o motivo pelo qual devemos amar a Deus. Dê um tempo para que estourem o balão e
peguem o papel, e então todos/as juntosas, devem dizer a frase que estava no balão.
Quando falarem, ficará tudo embolado, mas é só para descontrair mesmo.
Após peça para que cada um/a diga seu motivo em alto e bom som para que todos/as possam saber o porque devemos amar a Deus.2

2

Stephanny Braga. Ideias para o ministério infantil. Disponível em:
< https://ideiasparaoministerioinfantil.club/dinamica-para-celula-sobre-o-amor-de-deus/>
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5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos: Utilize a personagem Talita para contar a história. Pode ser de papel e colada num palito,
ou a retirar de uma caixa ornamentada.

Talita, nossa aventureira que ama estudar, quem vai contar a história para nós
hoje. Vamos nos atentar ao que tem a nos dizer?
Olá crianças! Vocês sabem o que é o amor? Ouvimos muitas pessoas dizerem:
“Eu te amo!”. Ou, “Eu amo fulano!”. Mas muita gente não entende o verdadeiro
significado de amar. O dicionário diz que amar é: “Ter amor, afeição, ternura, dedicação, devoção a; querer bem; estimar, gostar, apreciar; estar apaixonado”.
Então, vamos entender que amar é algo bem mais profundo do que simplesmente gostar. Gostamos dos/as nossos/as irmãos/as, amigos/as, papai, mamãe,
vovó, vovô, mas seríamos capazes de sacrificar alguma coisa por essas pessoas?
Seríamos capazes de deixarem nos bater, colocar uma coroa de espinho, por causa de alguém? Dizemos: “Deus me livre!”. Não é mesmo? Mas teve alguém que
nos amou tanto, que sofreu tudo por nós.
O amor é um sentimento que nos envolve por inteiro, que enche o nosso coração. É dedicação, carinho, devoção. Quando amamos de verdade, somos capazes
de fazer qualquer sacrifício.
Vamos conhecer um amor tão profundo, tão grande, que foi capaz de um sacrifício extremo. Vamos mergulhar no amor de Deus por nós, que O levou a entregar
o Seu próprio Filho para morrer na cruz por nossa causa, e no amor de Jesus, o
Filho, que Se entregou para morrer na Cruz, em obediência ao Pai, para nos dar a
salvação e a vida eterna, como está escrito em João 3.16. Vamos também conversar sobre o que precisamos fazer para viver esse amor tão maravilhoso, amém?
Quando Deus criou o ser humano, como está escrito em Gênesis 2.7 – “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da
vida; e o homem foi feito alma vivente” – Ele o criou para o louvor da Sua glória
(Isaías 43.7), e para ter relacionamento com ele.
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Mas o ser humano se esqueceu que o fôlego que entra pelo seu nariz não é
seu, que lhe foi dado por Deus; que nasceu para honrar e glorificar ao seu criador,
e não a si mesmo, e permitiu que o pecado lhe roubasse o privilégio de estar diante do Pai, recebendo do Seu amor e da Sua graça. Mas Deus nos ama tanto, que
pela sua graça podemos nos achegar a Ele!
Você acha bom ser amado? Você gosta de ser cuidado com carinho? Vamos
aprender que é assim mesmo que nosso Pai do céu cuida de nós, mesmo que não
prestemos atenção nele. Ele nos ama demais!

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
“Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor”.
1 João 4.8
7. ATIVIDADE:

REFERÊNCIAS:
Stephanny Braga. Ideias para o ministério infantil. Disponível em:
<

https://ideiasparaoministerioinfantil.club/dinamica-para-celula-sobre-o-amor-dedeus/>
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Lição 2
Escrita por: Distrito Norte de Belo Horizonte

EU E MINHA FÉ
Versículo Chave:
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês,
é dom de Deus. Efésios 2.8

Objetivo: Trabalhar que é pela fé que somos salvos/as
1. ACOLHIDA: Receba as crianças com muita alegria e as dirija aos seus lugares.
2. LOUVOR:
Sobre a Graça - Paulo César Baruk.
3. ORAÇÃO:
Faça uma oração objetiva, agradecendo a Deus por ter nos dado Jesus, que é
nosso Salvador, que é a nossa Graça.
4. DINÂMICA:
Faça um levantamento dos conhecimentos prévios das crianças sobre o que
entendem sobre a FÉ, com perguntas como: “O que é necessário para se ter
FÉ?”. “Devemos acreditar somente nas coisas em que vemos?”. Vá dialogando
e anotando em uma folha, ou em um quadro, as respostas, pois você precisará
para realizar a atividade.

5. HORA DA HISTÓRIA:
Recursos: Faça os personagens usando papel, ou E.V.A, e conte a história usando como cenário um
quadro, ou um flanelógrafo.

Certa vez a Igreja dos aventureiros em Missão promoveu um passeio no zoológico. Nesse momento Ian viu uma girafa e ficou impressionado com o seu ta-
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manho. Já Luca fiou admirado com um macaco lindo que pulava de galho em galho
e ambos comentaram. Aproveitando a situação, o senhor Alfredo, um irmão da
Igreja, que ama contar histórias, disse:
Essa cena me fez lembrar uma história que ouvi quando era criança. E essa
diz que teve um dia que a girafa e o macaquinho estavam no hospital do zoológico
fazendo um tratamento. Como a girafa tem o pescoço muito alto, o macaquinho
pediu.
__ D.Girafa, estou doente e sinto uma saudade de correr livre entre as árvores,
mas minha maior tristeza é não ver a natureza. Você tem o pescoço comprido, pode ver pela janela. Conte-me o que você está vendo?
A girafa olhou pela janela e falou:
__Estou vendo um jardim cheio de árvores frondosas, através de seus galhos penetram raios de sol, salpicando de luz o gramado verdinho. Borboletas coloridas
brincam entre as flores, e pássaros de toda espécie tomam água em uma fonte de
água limpa e cristalina.
O macaquinho fechava os olhos, e imaginando aquela paisagem, sentia um
grande bem-estar. E assim todos os dias a girafa passava várias horas conversando com o macaquinho. Passado um tempo, a girafa recebeu alta e voltou para sua
jaula, mas o macaquinho continuou sonhando com tudo que havia contado e isso
ajudou em sua recuperação.
Quando finalmente ficou curado, a primeira coisa que fez foi subir na janela
para matar sua curiosidade. Que susto quando olhou e viu um enorme paredão
cinzento. A princípio pensou ter sido enganado, mas logo subiu no paredão, e lá do
outro lado estava o jardim e a girafa morava ali.
__ Agora sei o porquê meu coração se alegrava. A girafa falou do que conhecia e
amava. (Falou o macaco).
Assim, o senhor Alfredo continuou:
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__ Crianças assim também somos nós que cremos em Deus, nosso pai celestial e
criador de todas as coisas, que por nos amar tanto enviou Jesus para que fossemos salvos do pecado e da morte.
Acreditar que Jesus é o nosso Salvador é um ato de FÉ, e transmitir aos/as
outros/as a mensagem da salvação, e é uma maneira de exercitar a nossa FÉ. A
Girafa falava do que conhecia e amava. Também fomos chamados para falar de
Deus as outras pessoas, pois a muitas precisam de salvação, e de libertação, como o macaco precisava para passar os seus dias no hospital mais feliz, em 2 Coríntios 5.7 está escrito assim: “Porque vivemos por Fé e não pelo que vemos”.
Essa história narra exatamente que o macaco passou seus dias no hospital
de maneira mais feliz, ouvindo e imaginando tudo o que a girafa lhe contava, ou
seja, ele tinha FÉ que tudo que dizia era verdade.
E sabe como podemos comparar essa história? Imaginemos que Jesus é
como Jardim, a girafa como a Palavra de Deus que foi escrita por seres humanos,
usados por Deus, para nos revelar o criador, e também Jesus o nosso Salvador,
nossa GRAÇA. E nós somos como o macaco, que a cada dia precisamos ter atitudes e comportamentos que realmente testificam nossa FÉ em Cristo.
As crianças ficaram impressionadas com a história daquele senhor tão especial para a Igreja, e disseram que iriam ler todos os dias a Palavra de Deus, para
conhecer mais sobre a graça de Jesus.

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Dica: Use o versículo na atividade dessa maneira ele será melhor memorizado.

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês,
é dom de Deus. Efésios 2.8
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7. ATIVIDADE:
Material necessário:
- Velas
- Folhas A4
- Tinta guache de várias cores
Entregue a cada criança uma folha A4 em branco e uma vela. Peça-as que
escrevam no papel utilizando a vela, uma dica pode ser usada as palavras que as
crianças disseram, ou até mesmo distribua as palavras que formam o versículo chave.
É necessário que seja passada duas vezes sobre cada letra. Peça as crianças que troquem os papeis com os/as colegas, e em seguida dê um pincel e tinta
guache, para que pintem por cima da palavra escrita com a vela. Logo após, peça as para ler as palavras, e se for o versículo, colocá-lo em ordem.
Dica: Crianças que não saibam escrever, o/a professor/a irá escrever a palavra e ele irá pintar.

(Fonte: https://psicosol.com/truque-de-magica-na-alfabetizacao/)

REFERÊNCIAS:
Ministério
da
Criança.
Disponível
em:
http://m.rccsamueljba.webnode.com.br/atividades/querigma/fe%20e%20convers%C3
%A3o/. Acesso em: 08 de julho de 2021.
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Lição 3
Escrita por: Distritos Leste e Zona da Mata

RECEBA O PRESENTE
Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês; é
dom de Deus - não das obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos
sua criação, criados em Cristo Jesus pelas boas obras, que Deus preparou
de antemão para que nelas andássemos.
Efésios 2. 8-10

Versículo Chave:
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Tito 2.11
Objetivo: Abordar que não é porque temos a graça que continuaremos no pecado,
pois somos libertos/as.
1. ACOLHIDA
Receba as crianças com um sorriso, e também com o ambiente decorado, comunicando a história de forma lúdica e criativa.
2. LOUVOR
Pare- 3 Palavrinhas
3. ORAÇÃO
Dê as crianças tempo para refletir, fechar os olhos e pensar se receberam o dom
gratuito de Deus da salvação. Após explique que sim, pois é para todos/as.
Após faça uma oração, agradecendo a Deus por providenciar a salvação como
um presente gratuito. Agradeça a Ele por enviar Jesus para nos salvar.
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4. DINÂMICA:
Precisaremos de uma nota de dinheiro. Pode ser qualquer valor, mas sugerimos a nota de dez reais.
Puxe o dinheiro para fora e fale sobre como ele é, e como você o obteve, (se o
ganhou, ou adquiriu trabalhando). Seja qual for o caso, afirme que te pertence.
Pergunte as crianças o que fariam se tivessem a quantia que você está mostrando, comentando o que você acha de cada ideia.

5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos: Fantoche do Ian para contar a história, e mais uma nota de dinheiro.

Olá crianças! Sou o Ian, e quero iniciar perguntando: “o que é um presente gratuito”? (espere as crianças responderem). Tenho aqui uma nota de dinheiro. Se quisesse
dar a alguém de presente, não precisariam me dar nada em troca, porque dei como
um presente.
Então, eu quero dar esse dinheiro para alguém (o/a professor/a levanta rapidamente e
corre até o Ian):

Professor/a: __ Ah Ian, então dá o dinheiro para mim! (A professora pega a nota de dinheiro e Ian pergunta para a turma)

Ian: __ O/a tio/a teve que fazer algo para receber o dinheiro que eu dei? Apenas
teve que o receber. Deus nos oferece seu presente de vida eterna, por meio de
Jesus, e a sua entrega na cruz. Por que algumas pessoas então não recebem?
(Espera as crianças responderem).

Infelizmente porque não aceitam esse presente. Não

somos obrigados/as a aceitar, porém quando o aceitamos nossa vida é transformada, e temos um coração alegre.
Você conhece João 3.16? Vamos citá-lo. E quantos/as conhecem João 3.1718?
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"Porque Deus não enviou Seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas
quem não crê é já condenado, porque não creu no nome do Único Filho de Deus”.
Apenas uma pessoa recebeu o dinheiro, o/a tio/a. Isso porque veio correndo
até mim para pegar. Ele/a teve que escolher se levantar e recebê-lo. Todos/as tiveram a oportunidade de ganhar a nota de dinheiro que dei, mas só o/a tio/a que veio
até mim para a receber.
Um presente gratuito não pode ser forçado. Deve ser recebido de bom grado, e com o coração aberto. O amor pode ser dado, mas não pode ser forçado a
ser correspondido. É uma escolha, um ato de nossa vontade. Deus ofereceu, mas
nos dá a escolha de recebê-lo ou não. Por isso, aceitemos essa graça maravilhosa!

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Tito 2.11

7. ATIVIDADE:
Desenhe uma locomotiva/trem simples com alguns vagões atrás, ou leve impresso para as crianças. Escreva a palavra "FÉ" no motor e "TRABALHO" nos vagões. Assim como os vagões não vem primeiro, e puxam a locomotiva, nossas
obras não são o que inicia a fé.
Tanto a graça, quanto a fé, são partes do dom gratuito de Deus, que Ele primeiro oferece. Uma vez que a tenhamos recebido, a salvação é nossa. E porque recebemos, queremos dedicar nossos dons a serviço do Senhor.
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Lição 4
Escrita por: Distrito Vale do Aço

SOMOS TEMPLOS DO ESPÍRITO SANTO
Versículo Chave:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de
Deus que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são
de vocês mesmos? 1 Coríntios 6.19
Objetivo: Trabalhar que somos Templo do Espírito Santo. Aprender que devemos
cuidar do nosso corpo, porque o Senhor habita em nós.
1. ACOLHIDA
Dar boas vindas as crianças e convidar todas para algumas atividades com o
corpo, por exemplo: bater palmas, pular e dar um sorriso umas para as outras.
2. LOUVOR
A Pipa e a Igreja- Missão, Aventura Possível
3. ORAÇÃO
Estimular as crianças a orar umas com as outras, para que sejam cheias do Espírito Santo e para que sejam cuidadosas com o seu corpo.
4. DINÂMICA:
Utilizando massinha de modelar, faça dois bonecos: um para representar as
crianças, e o outro para representar a pessoa do Espírito Santo.
Coloque os bonecos de frente um para o outro e explique o que representam.
Comece a pressioná-los um contra o outro: cabeças com cabeça, pés com pés, até
que cada parte do corpo do boneco do Espírito Santo se misture ao boneco da criança, formando uma só peça.
Após diga que o Espírito Santo habita em nós, quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, e somos habitação dele.
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5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos Açucena em fantoche ou papel; Bíblia de papelão; desenho dos símbolos do Espírito
Santo (pomba, óleo, fogo, vento – levar um ventilador), coladas na parte de dentro.

Ei crianças, sou a Açucena, e quero dar a boa notícia da graça, falando que
somos a casa de Deus, vocês sabiam? Lá na tribo temos sempre falado sobre isso.
A Bíblia afirma que, estando Jesus com seus/as discípulos/as, depois de sua
morte e ressurreição, soprou sobre eles/as, e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo” e assim, se tornaram Templo do Espírito Santo. Sobre isso Jesus havia falado
outras vezes, afirmando que o Espírito viria para estar com eles/as e habitar, para
ser o amigo, aquele que consolaria nos momentos tristes, e também para ser o
companheiro, estando ao lado deles/as sempre. Tudo isso acontece conosco
quando cremos em Jesus Cristo, pois o Espírito Santo passa a habitar em nós.
Somos então Templos do Espírito Santo. Isso quer dizer que o nosso corpo
se torna a casa do Espírito Santo. Por isso é importante cuidarmos do nosso corpinho, não permitindo que coisa alguma possa nos machucar e nos causar algum
mal. Precisamos cuidar bem: escovar os dentinhos, lavar bem as mãos, tomar banho, comer direitinho, tomar vacina. Mas tem outro cuidado que também precisamos ter: não podemos deixar que ninguém nos toque de uma maneira que nos faz
mal e nos deixa tristes. Nesse caso, afaste-se e diga que você não gosta disto. Se
caso isso acontecer, fale com alguém de sua confiança (pai, mãe, professor/a) e,
lembre-se: ninguém tem o direito de maltratar seu corpinho e nem seus sentimentos!
Há muitas maneiras de mostrar afeto bom as pessoas que amamos, que é
cumprimentar, parabenizar, demonstrar carinho e consolar.
O Espírito Santo que habita em nós também nos enche com sua presença e
dá poder para falarmos do amor de Deus aos amiguinhos/as. Jesus fala sobre isso,
pois a vontade Dele é que cada um/a pregue o evangelho, levando outros/as a co-
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nhecer o amor de Deus. Que o nosso corpinho (sorriso, olhar alegre) expresse o
amor do Senhor para outras pessoas.

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de
Deus que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não sou
de vocês mesmos? 1 Coríntios 6.19

7. ATIVIDADE:
Distribuir para cada criança uma folha com os símbolos do Espírito Santo,
para que identifiquem e coloque o nome.
Leve desenhos dos símbolos do Espírito Santo, para colorir. Ou peça as
crianças para fazerem desenhos livres, como imaginam o Espírito Santo.
Peça-as para escreverem sobre os cuidados que devemos ter com o corpo
(higiene, alimentação, exercícios físicos, prática de esporte).

REFERÊNCIAS:
Bíblia sagrada, versão Almeida atualizada.
Amo meu corpo amo minha vida, livro para crianças – Sociedade Bíblica do Brasil
VALENTE, Rogéria de Souza. Nós e a Criança, nº 38: Programas para Cultos com
Crianças e Tardes Alegres – Volume 2. Igreja Metodista, Departamento Regional
de Trabalho com Crianças Igreja Metodista – 1ª Região Eclesiástica. Rio de Janeiro, Páscoa 2007.
MELNIK, Mara Xavier, LUNAS, Neide Rute Alves. Chá de Bonecas e Encontro de
Heróis, AD Santos e Editora.
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Lição 5
Escrita por: Distrito Vale do Rio Doce
FALANDO DO AMOR DE DEUS

Versículo Chave:
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu por nós quando ainda
éramos pecadores. Romanos 5.8

Objetivo: Discorrer sobre a importância de divulgar as boas notícias da Palavra de
Deus.
1. ACOLHIDA
A professora acolhe as crianças com gestos que estarão na porta de entrada da
sala. A criança poderá escolher seu gesto preferido.

(Fonte:
https://professoracoruja.com.br/plaquinhas-para-acolhida/)

2. LOUVOR
Missão de Amor - APEC
3. ORAÇÃO
Providenciar uma caixinha escrita “oração”, e dentro alguns motivos para orar,
como: salvação de pessoas, família, igreja, amigos/as, doentes. Passar a caixinha
para as crianças orarem.
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4. DINÂMICA: TELEFONE SEM FIO
Faça um círculo com as crianças assentadas nas cadeiras e fale baixinho no
ouvido de uma criança: “Vou falar do amor de Deus para todas as pessoas”.
A criança deve repassar a frase para a pessoa ao lado, até chegar na última,
e essa se levantará e falará a frase em voz alta.

5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos: Utilize a figura da Rebeca, de sua mãe. Leve também uma Bíblia, figuras de Jesus ensinando, pessoas evangelizando e um globo terrestre representando o mundo. (Baixar imagem Jesus
conversando com Nicodemos).

Todas as sextas-feiras a mãe de Rebeca ia à feira para comprar frutas e
verduras. Antes de ir, sua mãe se reunia com Rebeca e seu pai para tomarem café, e depois lerem a bíblia e orarem. Num dia o tema do estudo era sobre “Salvação”, especificamente o terceiro capítulo de João, falando sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Rebeca ouvia atentamente, enquanto sua mãe lia o versículo.
De repente ficou surpreendida e pensou no que Deus foi capaz de fazer por amor.
Seus olhos então se encheram de lágrimas, e ficou alegre, ao ouvir que o amor de
Deus é tão grande. Levantou uma de suas mãos, e falou:
__ Mamãe, Deus tinha um filho só, e o entregou para morrer por todos/as?
Sua mãe respondeu:
__Sim Rebeca, Deus planejou tudo porque nos ama de verdade. Ele pensou em
todo o mundo. Tudo isso foi para nos salvar e nos libertar, e assim um dia, quando
Ele voltar, possamos com Ele morar.
Então Rebeca falou:
__Mamãe, e as pessoas que não querem Deus, vivem longe dele fazendo coisas
que não o agrada?
Sua mãe respondeu:
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__Essas precisam nascer de novo, arrepender de seus pecados, e aceitar Jesus
como seu único Salvador e viver para Ele. Assim como Jesus ensinou a Nicodemos.
__ Mas quem vai falar para as pessoas sobre esse amor?
Sua mãe sorriu dizendo:
__ Você, o papai, eu e todas as pessoas que o conhece!
__ Mamãe, mas sou ainda uma criança! (Disse Rebeca).
__ Jesus disse para todos/as falarem do seu amor, até mesmo as crianças (Sua
mãe respondeu).
Rebeca, muito feliz, pulou da cadeira e disse em voz alta:
__Sim, eu posso falar!
Então Rebeca e seus pais começaram a orar, agradecendo a Deus pelo seu
amor e por nos salvar. O pai de Rebeca, muito feliz porque sua filha ter entendido
sobre esse tão grande amor, orou a Deus agradecendo. Quando terminaram de
orar, disse:
__ Vamos à feira?
Rebeca apressou-se e foi até seu quarto, pegou lápis e papéis coloridos e
escreveu alguns bilhetes a frase: “Você é muito amado/a, e Jesus morreu para te
salvar." Então os colocou em sua bolsinha e disse:
__ Mamãe, hoje vou entregar alguns bilhetinhos para as pessoas no caminho.
Sua mãe disse:
__ Que ótima ideia filha! Dessa forma você está anunciando o amor de Deus para
as pessoas.
E todas as sextas-feiras, quando ia à feira, Rebeca entregava bilhetinhos às
pessoas com um grande sorriso, porque sabia que estava cumprindo a missão que
Deus a deu.
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Vocês também crianças, mesmo pequenas, podem ser grandes evangelizadores/as, falando para os/as seus/as amigos/as na escola, na sua rua, ou onde
estiverem, sobre o amor maravilhoso de Jesus, que nos salva. Basta aceitá-lo como único Salvador e viver para Ele.

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que
todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16.

7. ATIVIDADE:
Deus nos ama, e seu amor nos deixa feliz. Por isso queremos falar do amor de
Deus para muitas pessoas. Sendo assim, complete os rostinhos dessas crianças
que receberam o amor de Deus, com um sorriso lindo. Após faça um colorido bem
bonito, colando papel crepom no cabelo das mesmas.

(Fonte: https://br.pinterest.com/pin/4503668358711772/)

26

Revista Quarta Mirim: As Boas Notícias da Graça

REFERÊNCIAS:
AURÉLIO, O mini dicionário da língua portuguesa. 4ª edição revista e ampliada
do mini dicionário Aurélio. 7ª impressão- Rio de Janeiro, 2002.
BÍBLIA. Bíblia de estudo almeida. Tradução de João Ferreira Almeida Revista e
Atualizada. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2006. 1728 p.
PROFESSORA

CORUJA.

Disponível

em:

https://professoracoruja.com.br/plaquinhas-para-acolhida/. Acesso em: 23 de junho
de 2021.
FIGURA FUNDO, Completar a figura e completar a sequência. Disponível em:
https://br.pinterest.com/pin/4503668358711772/. Acesso em: 23 de junho de 021.
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Lição 6
Escrita por: Distrito Sul do Espírito Santo

Unidos/as em Cristo
(salmo 133)
Versículo Chave:
Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12.5

Objetivo: Trabalhar a importância de fazermos parte do Corpo de Cristo, pois pela
graça somos unidos/as uns/as aos/as outros/as.
1. ACOLHIDA
Com alegria, receba as crianças. Falar da importância de sua presença.
2. LOUVOR
A Deus dai louvor- 3 Palavrinhas
3. ORAÇÃO
Querido Deus, sei que o Senhor tem cuidado do meu corpo, e cuida de mim. Em
nome de Jesus, amém!

4. DINÂMICA:
Vamos montar o corpo da menina e do menino (Confeccionar para serem
montados pelas crianças).
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5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos: Use o flanelógrafo com a turma dos aventureiros. Utilize também uma placa, escrita: UNIDADE. Pergunte as crianças o que significa. Após responderem, aborde o assunto.

Os Dicionários dizem que UNIDADE é conseguirmos trabalhar juntos em alguma
coisa, mesmo que nossas vontades sejam diferentes. Ou ainda, podemos dizer que
é juntarmos as nossas forças, para fazermos alguma coisa, mesmo que não gostemos muito do que tem que ser feito, mas se é preciso, vamos fazer. Por falar nisso,
certa vez, na Escola Dominical da Igreja da Turma dos Aventureiros em Missão, a
professora Ana entrou na sala e disse:
__ Bom dia turma, vejo que estão animados/as!
Turma:__ Bom dia professora Ana!
Rebeca: __Ah professora, não está nada bem!
Ian: __Verdade! Não estamos bem não.
Talita: __ Claro, cada um/a quer fazer do seu próprio jeito.
E começaram a discutir.
Professora: __ Acalmem-se crianças, o que está acontecendo?
Luca: __ Eu vou contar! Sabe que temos que organizar o programa do Culto das
crianças, que será no próximo domingo, né tia? Cada criança quer fazer de um jeito,
e não estamos nos entendendo.
Rebeca: __ Eu não gosto de fazer qualquer coisa, e nem de qualquer jeito. Já falei
que devemos cantar no playback.
Zeca: ___ “Oxente”, eu gosto da batera. E não faço parte se não tiver o louvor com
todos/as as/as instrumentistas.
Ian: __ Eu não participo se não tiver oficina.
Talita: __ Já falei que não precisa de oficina.
Açucena: __Viu só professora?
Professora: __ Estou vendo, prestem atenção crianças. Vamos nos assentar em círculo e conversar um pouco sobre nosso corpo. Olhem para seu corpinho, vamos lá.
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Seus pés, suas pernas te levam para onde querem, não é? Suas mãos fazem muitas
coisas também e seus braços ajudam. Seu pescoço se movimenta o dia todo sem
reclamar junto com a sua cabeça.
Rebeca: __ Que coisa estranha... O que o meu corpo tem haver com as coisas que
temos que organizar para o culto?
Ian: __ É mesmo, acho que não entendi...
Açucena e Zeca: __ Professora, não estamos entendendo.
Professora: __ Então, vocês não acham que as partes do nosso corpo se cansam?
Já pensaram se seus pés e pernas falassem que não iriam andar hoje, pois estão
cansadas, ou não gostam do que fazem? E se as mãos não fizessem nada, porque
não gostam? Imaginem! E se a cabeça quisesse virar para um lado, já o pescoço
não. Imagine se a cabeça não pensasse...
Rebeca: __ Nossa professora, enquanto falava, fiquei imaginando isso tudo acontecendo. Que coisa estranha!
Zeca: __ Eu também fiquei imaginando.
Ian e Açucena: __ Eu também!
Talita: __Acho que estamos começando a entender professora.
Professora: ___Nosso corpo tem várias partes, e todas fazem coisas importantes e
especiais juntas. Nossa cabeça ajuda as partes no comando das atividades, não é
mesmo?
Turma: __ Sim!!!
Professora: __Todos/as são importantes e especiais no corpo de Cristo. Juntos/as,
cada um/a fazendo um pouco, não somente o que gostamos, mas o que é melhor
para todo o corpo, ou equipe, podemos fazer grandes obras, pela graça de Deus.
Então vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos um corpo perfeito e unidos/as
em Cristo, para que possamos anunciar as boas notícias da graça para muitas outras crianças que virão na Igreja nesse domingo que vocês apresentarão.
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Turma: __Sim, professora!!!
Professora: __ Então até domingo no culto, e todos/as unidos/as participando. Vamos montar o culto juntos/as?
Turma: ___ Vamos!!!
E assim o culto de domingo foi abençoado, porque trabalharam como um só
corpo. A turma pôde anunciar as boas notícias da graça em equipe, e juntos/as fizeram um lindo culto para o Senhor.

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Dica: Dar um envelope para cada criança com o versículo chave, e esse deverá ser montado na
ordem correta.

Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12.5

7. ATIVIDADE: Utilize papel ofício, lápis de cor ou giz de cera. Peça para que
cada criança desenhe a si mesma, e seus/as amiguinhos/as.

REFERÊNCIAS:
MINISTÉRIO INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO. Unidade: Somos um em Cristo- Parte 1. Disponível em: https://www.mir12.com.br/br/2015/estudos/criancas/188unidade-somos-um-em-cristo-parte1. Acesso em: 08 de Julho de 2021.
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Lição 7
Escrita por: Distrito Caparaó do Espírito Santo

APROVEITE A OPORTUNIDADE
(Marcos 28.19)
Versículo Chave:
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Marcos 28.19

Objetivo: Abordar que precisamos evangelizar.
1. ACOLHIDA
Receba as crianças com um sorriso e diga para aproveitarem esse momento.
2. LOUVOR
Cristão de verdade – Crianças Diante do Trono
3. ORAÇÃO
Papai do céu nos ajude a perceber as pessoas a nossa volta, e sempre
aproveitar as oportunidades para falar do Teu amor. Ajude-nos também a sermos bons exemplos dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém!

4. DINÂMICA:
Atenção: Para essa dinâmica, verifique com os/as pais e responsáveis se as crianças tem alguma
alergia e se realmente podem comer doces.

Prepare uma caixa com apenas um bombom no fundo e vários papéis cortados
por cima, de modo que ninguém veja o bombom. Cole no bombom o letreiro “coma
o bombom”.
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Peça que batam palmas e passem a caixa um/a para o/a outro/a, até que você
diga “PAROU”! Quem parar com a caixa na mão, deve pegar o “embrulho” ao fundo e executar a tarefa.
Logo no início, antes de passar a caixa, avise que com quem parar a caixa,
precisará cumprir a tarefa, que não pode pedir ajuda, não interessando o que estiver escrito no bilhete. Não é para ter vergonha de cumprir e nem precisa ter medo.
Após o término, fale que evangelizar é como o bombom nessa caixa. Pode ser
uma oportunidade única. É algo que adoça a vida de quem recebe Jesus, e de
quem evangeliza também.
Observação: Leve pirulitos ou balinhas para distribuir para as demais crianças.

5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos: Leve uma bexiga, e cada vez que mencionar uma coisa ruim que o Tuco faz, encha a
bexiga um pouco.

Tuco era um menino que morava em um bairro muito simples. Ele não possuía muitos brinquedos, nem amigos/as. Seus pais lhe davam o melhor que podiam.
Com o passar dos anos Tuco começou a desobedecer seus pais (encha a bexiga um pouco)

e as autoridades (encha a bexiga mais um pouco) , responder mal as pes-

soas (encha a bexiga mais um pouco) , fazer muita bagunça (encha a bexiga mais um pouco)
e as vezes até mentia (encha a bexiga mais um pouco). Seus/as colegas o incentivavam
a assistir filmes e a jogar vídeo game violentos (encha a bexiga mais um pouco). Por
causa dessas coisas, o coração de Tuco ia só se enchendo de coisas ruins e fazendo com que magoasse muitos/as a sua volta, e entristecesse também a Deus.
(Pergunte às crianças)

Sabe como estava o comportamento de Tuco e o que saía

da sua boca? (comece a esvaziar a bexiga fazendo aquele barulhinho, mas não es vazie tudo).
Tuco morava no mesmo bairro que Zeca. Eles se conheciam, mas não conversavam. Apenas o cumprimentava um ao outro.
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Um belo dia, enquanto Zeca foi comprar pão, avistou de longe Tuco em uma
calçada chorando. Ele pensou um pouco e foi oferecer ajuda. Quando chegou perto disse ao Tuco:
__ “Oxente” Tuco! Vi que você está chorando menino. O que houve?
Tuco respondeu:
__ Estou triste!
Zeca perguntou:
__ Posso te ajudar?
Tuco respondeu:
__ Tá bom. Estou triste porque meus/as colegas não me querem mais na casa deles/as, pois disseram que sou um menino mau, brigão e respondão. Estou sozinho
agora. Nem em casa eu posso fazer muita coisa, pois estou de castigo, por ter desobedecido meu pai.
Então disse Zeca:
__ Tuco, você precisa mudar a sua vida. Receba Jesus em seu coração, e com a
ajuda Dele, terá um novo comportamento. Agindo mal, ninguém vai te querer por
perto. Está na hora de você ter uma vida diferente. Mas Deus te ama do jeito que
você é, e quer mudar sua vida.
Tuco levantou a cabeça e respondeu:
__ É... Acho que está na hora mesmo de mudar meu jeito de ser. Só não sei como
faço isso...
Disse Zeca:
__ Isso só vem de Jesus, você o aceitando. Quer o receber em sua vida hoje?
Tuco respondeu:
__ Sim, agora!
Disse Zeca:
_ Vou orar e você vai repetir, ok?
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Tuco respondeu:
_ Ok!
Naquele momento Tuco se arrependeu, pediu perdão pelos seus pecados e
recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador. Zeca o convidou para frequentar a sua igreja e ofereceu ajuda para que se tornasse um bom menino no seu
dia a dia. (Estoure a bexiga ou deixe esvaziar completamente, caso alguma criança possa se
assustar. Diga às crianças que Jesus deu um novo coração à Tuco).

Enquanto continuava o seu caminho até a padaria, Zeca se lembrou da lição
que havia estudado em sua igreja e percebeu que realmente podemos evangelizar
em todo o tempo. Só precisamos nos atentar às pessoas a nossa volta.

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Marcos 28.19
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7. ATIVIDADE:
Nome: ________________________
Descubra quem é o Tuco e quem é o Zeca através desta conversa, escreva
o nome deles embaixo de cada um e depois pinte o desenho:

(Fonte:

https://www.espacoeducar.net/2012/06/50-desenhos-

do-dia-do-amigo-para.html)

Após distribuia balões cheios com farinha (formando uma bolinha), como
também lã e caneta hidrográfica e peça as crianças para desenhar rostinhos
felizes.

REFERÊNCIAS:
(Cantinho

das

histórias.

Cabeça

de

bexiga.

Disponível

em:

https://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com/2017/09/historia-infantil-cabecade-bexiga.html. Acesso em: 28 de abril de 2021.
Gerência de ação comunitária. Dinâmica "A Caixa Surpresa". Disponível em:
http://gacsmec.blogspot.com/2008/08/dinmica-caixa-surpresa.html. Acesso em: 28
de abril de 2021)
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Lição 8
Escrita por: Distrito Norte do Espírito Santo

EM SABEDORIA, ESTATURA E GRAÇA!
“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens”. Lucas 2.52

Versículo Chave:
Portanto cresçam, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. 2 Pedro 3. 18a

Objetivo: Abordar a importância de aprender mais do Senhor, pois só podemos
falar sobre o que realmente conhecemos.
1. ACOLHIDA
Acolha as crianças dizendo: “olá criança sábia, seja bem-vinda, para crescer
com o Senhor!”. Após todos/as se assentarem. Diga que as receberam com essa
frase, porque queremos ser como Jesus. Ele foi uma criança que cresceu em graça
e sabedoria.
2. LOUVOR
Crescendo com Jesus- Brilhando no Viver
3. ORAÇÃO
Senhor Deus, que eu possa crescer com sabedoria, na graça e no conhecimento.
Que os meus passos possam ser guiados por Tuas mãos, e que minha vida esteja
em Teu controle. Senhor, que a Tua graça inunde meu ser e que meus dias sejam
repletos da Tua presença. Em nome de Jesus, amém!
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4. DINÂMICA:
Leve tiras de papel crepom para a sala. Dê uma tira para cada criança e ajudeas a medirem seu tamanho.

Cole, no painel, as tiras de acordo com o tamanho de cada criança.
Comente sobre o quanto cada uma já cresceu desde que nasceu, e o quanto ainda
tem a se desenvolver, e principalmente, crescer em Deus!

5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos: Utilizar o personagem Luca e sua mãe, e também peças de roupas e acessórios
de bebê, para representar o crescimento.

Certa vez Luca estava olhando o álbum de fotografias antigo. Viu suas fotos de
bebê, como também quando era menorzinho, seu primeiro desenho, e ficou impressionado como mudou com o passar do tempo.
Nisso perguntou sua mãe porque estava crescendo tão rápido. Ela tinha algumas
coisas, de quando ainda era neném, guardadas e lhe disse:
__ Você deve ter percebido que crescer faz parte da vida né? Reparou que suas
calças ficam curtas? Que seus sapatos ficam apertadinhos nos dedos? Ou que as
blusas estão ficando apertadas? Mamadeira, chupeta e fraldas fazem parte do seu
passado. Isso Acontece porque você está crescendo. Agora gosta de desenhar,
brincar com seus/as amigos/as... Coisas de criança maior. Com o passar do tempo
interessará por outras coisas também. Isso faz parte da vida.
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E assim ela aproveitou para falar sobre o crescimento do menino Jesus, dizendo:
__ Jesus também nasceu um bebê, e foi crescendo. Era um menino muito especial.
Era estudioso, crescia como você, dava-se bem com as pessoas. Ele sempre fazia
coisas que agradavam a Deus. Vejo que você tem crescido forte e bonito. Mas além
de crescer fisicamente, precisa também crescer nas coisas de Deus, conhecendo-o
mais e mais. Todos/as precisam ir à Igreja, orar, ler a Bíblia e assim cresceremos em
Jesus!
Que possamos crescer fisicamente, mas também espiritualmente, saudáveis!

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Portanto cresçam, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3. 18a

7. ATIVIDADE:
Leve para a sala a figura de uma árvore em formato de quebra-cabeça, orientando a pintarem e após recortar. Explique que assim como a árvore cresce e dá muitos
frutos, também nós precisamos crescer, conhecer a Palavra de Deus e obedecer.
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REFERÊNCIAS:
ALENCAR, Sâmara. Dinâmica de explanação Lucas 2.52 Crescendo como Jesus.

Disponível

em:

<

https://samaraalencar06.blogspot.com/2019/10/texto-

dinamica-de-explanacao-lucas-252.html>
Blog

Tia

Ale.

E

JESUS

CRESCIA...

Disponível

em:

<https://blogtiale.blogspot.com/2010/07/e-jesus-crescia.html>
Mundo

da

Criança

Gospel.

Crescendo

com

Jesus.

Disponível

em:

<https://sejaamiguinhos.blogspot.com/2013/10/crescendo-com-jesus.html>
Tias

da

Escolinha.

Em

Sabedoria,

Estatura

e

Graça!

Disponível

em:

<http://tiasdaescolinha.blogspot.com/2017/01/em-estatura-sabedoria-e-graca.html>
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Lição 9
Escrita por: Distrito Litoral do Espírito Santo

OBEDECER É O MELHOR
Versículo Chave:
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão
meus discípulos. João 8.31

Objetivo: Trabalhar sobre a relevância do discipulado no tempo da graça, despertando o desejo de servir a Jesus e ser exemplo para outros/as discípulos/as.

1. ACOLHIDA
Receba as crianças com alegria. Fixar na porta da sala um cartaz com opções
de cumprimentos (Já inseridas na lição 5). Em uma fila as crianças entrarão na sala,
com o cumprimento escolhido. Pode ser uma dancinha, toquinho no pé, toquinho
no cotovelo, soquinho de mãos.
2. LOUVOR
“Ah! Eu Amo a Cristo”- 3 Palavrinhas.
3. ORAÇÃO
Meu Deus muito obrigado pelo seu cuidado. Ensina-me a obedecer, fazendo a
sua vontade. Amém!

4. DINÂMICA: IMITE O MESTRE
Material necessário: aparelho de CD musica animada.
1) Todas as crianças devem dançar ao som da música escolhida;
2) Quando a música parar, devem fazer a mesma pose que o/a organizador/a
da dinâmica;
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3) Quem errar sairá da roda;
4) Quem conseguir permanecer por último, ganha um prêmio.
5) Levante a discussão sobre a importância da obediência, e sobre o quanto é
difícil, mas prazeroso, seguir as ordens.

5. HORA DA HISTÓRIA
Recurso: Utilize os personagens do Luca e da Açucena (colar seus rostinhos em copos descartáveis). Leve também um rostinho de menino um menino que será o Antônio. Precisará de Bíblia feita
de Papelão (Livro Sabido).

Certo dia Antônio, muito aborrecido, assentou-se na calçada de sua casa e
não parava de pensar… “porque tenho que obedecer a tantas ordens? Quero ser
livre!”. E repetiu isso bem alto:
__QUERO SER LIVRE!
Açucena e Luca, que acabaram de sair da Igreja, passavam por aquela rua
e tomaram um susto com o grito do Antônio.
Açucena: __ Que susto!
Luca: __ Vamos ver o que aconteceu.
E perguntou a Antônio, o qual respondeu:
__ QUERO SER LIVRE!
Açucena então o perguntou logo o que estava acontecendo. Antônio explicou que queria muito ir ao campinho jogar futebol com o Marquinhos, Luiz e Mateus, porém sua mãe não deixou.
Açucena lhe contou uma história:
___ Antônio, (nessa hora apresenta a Bíblia confeccionado na caixa de papelão), o
grande livro Sabido me contou uma coisa. Disse que um certo dia que podemos
fazer qualquer coisa, porém tudo tem consequência. Também me contou que obedecer é se colocar no centro da vontade de Deus.
E Luca complementou:

42

Revista Quarta Mirim: As Boas Notícias da Graça

___Não podemos fazer tudo que queremos. Temos que seguir as regras e obedecer nossos pais. Assim também é com aos ensinamentos de Jesus. Precisamos
ser obedientes, se quisermos ser imitadores/as de Cristo.
Antônio olhou para o livro Sabido e perguntou:
___ Como posso ser um imitador de Cristo?
Açucena o explicou:
___ Você precisa buscar a Deus e falar do seu grande amor para as pessoas!
__ Como posso fazer isso? (Disse Antônio).
Luca respondeu:
__ Orando, indo à escola dominical, cuidando dos animais, da natureza, respeitando as pessoas, lendo a Bíblia, o livro Sabido.
Antônio então pergunta como poderia receber isso. E Açucena respondeu
que é orando a Deus. Assim oraram, pedindo a Deus mais entendimento acerca da
palavra do livro Sabido (a Bíblia).
Após a oração, Açucena perguntou a Antônio:
__ Você ainda se sente preso?
Antônio então responde gritando:
__ EU SOU LIVRE! SOU UM DISCÍPULO DE JESUS, POIS SOU SEU IMITADOR!

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
Leve as partes dos versículos separadas, e em uma cartolina, peça as crianças para montarem
o mesmo. Após leiam em voz alta.

Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão
meus discípulos. João 8.31
7. ATIVIDADE:
Em duplas vamos confeccionar cartazes para falar do grande amor de Deus!
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Lição 10
Escrita por: Projeto Sombra e Água Fresca 4RE

FAZENDO O BEM SEM OLHAR A QUEM
(João 6.1-14)

Versículo Chave:
O rei, respondendo lhes dirá: em verdade, vos afirmo que, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.
Mateus 25.40

Objetivo: Discorrer sobre a necessidade de socorrer o/a próximo/a.
1. ACOLHIDA
Essa proposta é apresentada com o objetivo de levar as crianças a pensarem
em como ajudar em um momento de falta de alimento para muitas pessoas. Os/as
atores/as da história tem posturas diferentes, e não sabem como resolver. Jesus
tratou o problema usando o pouco que uma criança ofereceu. Há um vídeo muito
interessante que, havendo condições, pode ser exibido como introdução, antes da
dinâmica de acolhida. Uma criança que não levou lanche para a escola teve sua
vasilha recheada com a contribuição dos colegas.
Assistam: https://www.youtube.com/watch?v=6Wgy1QBHbZI
2. ORAÇÃO
O momento da oração é muito importante, e pode ser perguntado para as
crianças sobre a situação atual. Lembre-as de agradecerem pela vida, família, a
casa onde moram, os alimentos que comem e pela oportunidade de ajudar alguém
que precisa de ajuda. Orar pelos pedidos.
3. LOUVOR: HORA
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Meu Deus é bom pra mim (Irlene Moreira)
Meu Deus é bom pra mim, comigo vai.
Quão forte brilha o sol, se a chuva cai.
Amor tão grande assim Só cristo tem por mim.
Direi até o fim: Meu Deus é bom pra mim.

Repartir (CD Fazendo festa)
Se estou com fome, corro pra casa
E o alimento alguém logo me dá
Se estou com frio, corro pra casa
e um agasalho logo vem me esquentar

Se alguém tem fome, sede, frio
É preciso ajudar
Como o menino repartiu com Jesus
Era pouquinho, mas deu tudo o que tinha pra dar
Se repartirmos a ninguém vai faltar (2x)

Se estou com fome, corro pra casa
E o alimento alguém logo me dá
Se estou com frio, corro pra casa
e um agasalho logo vem me esquentar

Se alguém tem fome, sede, frio
É preciso ajudar
Como o menino repartiu com Jesus
Era pouquinho, mas deu tudo o que tinha pra dar
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E todo o povo comeu (3x)
E sobrou!
4. DINÂMICA:
Atenção: Pergunte aos/as pais ou responsáveis se as crianças podem comer doces.

Dizer às crianças que você está feliz por estarem ali. Entregar a cada uma um
pacotinho com duas balas dentro, e do lado de fora escrito sentimentos ou ações
que indiquem boa ação: ABRAÇOS, APERTOS DE MÃOS, ALEGRIA, UM BELO
SORRISO, UMA PISCADA...
Perguntar: “Quem gosta de dar presentes aqui? Este pacotinho é para você
presentear outra criança que está aqui. Dê uma olhada na sala e veja para quem
você dará este presentinho”. Proceder a troca dos “presentes”. Encerrar o momento dizendo que Deus nos deu o maior presente, que é Jesus.

5. HORA DA HISTÓRIA
Recursos: Levar a figura do Luca, e as demais figuras, em um avental de contar histórias.

Olá crianças, eu sou o Luca, e hoje vou contar uma linda história. Vocês já
ficaram alguma vez no meio de uma grande multidão? E já ficaram muito tempo
sem comer? Pois é, a história de hoje conta sobre uma vez que tinha uma grande
multidão perto de Jesus. As pessoas gostavam de ouvi-lo contando sobre o Reino
dos céus. Por isso onde Ele andava, ajuntava muita gente ao redor.
Então Jesus passou horas e horas falando para a multidão, e todos/as ficaram quietinhos/as ouvindo. O tempo foi passando e os discípulos de Jesus observaram que ninguém ia embora. Ficaram preocupados, porque onde estavam era
um deserto e não havia nenhum lugar para comprar alimento. Então chegaram perto de Jesus e disseram para que Ele despedisse ao povo que fossem embora. Mas
Jesus lhes disse:
___ Por que vocês mesmo não dão comida?
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Imaginem como os discípulos ficaram espantados, porque a Bíblia diz que
eram mais de cinco mil pessoas. Jesus ainda perguntou: “O que vocês têm?”.
Havia um menino que tinha levado um lanchinho. Em seu cestinho havia
cinco pães e dois peixinhos. Eu acredito que, vendo Jesus ali falando durante horas pensou: “Vou dar meu lanche pra Jesus, pois merece se alimentar, já que não
tenho pra todo mundo”. O lanche do menino era mesmo pouquinho, não é mesmo?
Se fosse egoísta, e não gostasse de repartir, teria se afastado para um cantinho e
comido seu lanchado sozinho, bem caladinho. Mas mesmo sendo pouco, não
guardou só para si e o ofereceu.
O que não sabia é que um grande milagre aconteceria, pois Jesus tomou a
cesta com cinco pães e dois peixinhos e levantou aos céus, agradecendo a Deus.
Pediu ao povo que se assentasse. Pegou a cesta com os pães e repartiu, pedindo
aos discípulos que distribuíssem a multidão. Sabem o que aconteceu? Todo mundo comeu do pão e do peixe. Ninguém mais tinha fome, e ainda sobrou! Jesus orientou aos discípulos que recolhessem, e no final sobraram dozes cestos cheios. O
pouquinho que aquele menino ofereceu, virou muito e alimentou a todos/as. Imagine a alegria, e como se sentiu abençoado em poder ajudar toda aquela gente!
Talvez pensemos: “Não temos muita coisa a oferecer!” Como ajudaremos
alguém? Mas o pouquinho que temos pode ajudar muito a vida de outras pessoas.
O pouquinho para Deus é muito, e o muito sem Deus é nada.
(Lembrar às crianças que nesse tempo de pandemia tem muitas crianças passando necessidade
dentro de casa, às vezes bem pertinho, e podemos ajudar com o que temos).

6. MEMORIZAR O VERSÍCULO CHAVE:
O rei, respondendo lhes dirá: em verdade, vos afirmo que, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.
Mateus 25.40
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DINAMICA DE MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO CHAVE:
Escreva o versículo dentro de figuras de coisas que as crianças possam doar, tais como:
(camisa, pão, sapato, fruta, brinquedo, livro...).
Procedimento: Distribuir as figuras entre as crianças, com o versículo em ordem e começar a
memorização. Cada vez que repetir o versículo, uma criança doará o que está segurando, até ficarem sem nenhuma parte, mas sempre repetindo o versículo todo.

7. ATIVIDADE: JOGO DA MEMÓRIA
Jogo da memória com as figuras apresentadas no anexo. Para isso, fazer cópias, colar em papel mais firme e distribuir em grupos pequenos. Para crianças
maiores, pode ser feito por elas mesmas.

8. REFERÊNCIAS:
Bíblia Almeida
Figuras: https://imagensemoldes.com.br/desenhos-para-colorir-de-jesus-2/
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6Wgy1QBHbZI
BLOGUINHO DA VÂNIA: EBD: Multiplicação dos pães e peixes
(https://www.divinoimpressos.com.br/Saquinhos-de-papel-personalizadoLembrancas-Fe-Devocao-mod30)
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ANEXOS
Modelo da surpresinha da dinâmica inicial.

Figuras para o jogo da memória
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OFICINA:
ANUNCIANDO O DOCE AMOR DE DEUS
Dica: Devido o novo momento, para a segurança das nossas crianças, e também dos/as professores/as, o aconselhável é que a oficina seja online e tenha a participação da família. Faça um p equeno vídeo explicando o passo a passo.

O que irá precisar:
- Forma Pirulito de Coração
- Chocolate ao leite
- Palito
- Confetes (a gosto)

Como preparar:
1. Corte, em pedaços bem pequenos, o chocolate;
2. Coloque numa travessa e leve ao micro-ondas por 30 segundos, em potência máxima. Após esse tempo, retire. Com uma colher, mexa bem, e coloque
por mais 30 segundos (pode derreter também em banho-maria, em fogo baixo);
3. Averigue se derreteu bem, e adicione um pouco de manteiga;
4. Com a ajuda de uma colher, coloque porções de chocolate na forma;
5. Coloque os palitos e gire ligeiramente. Se preferir, enfeite com confetes.
6. Leve a geladeira por uma hora, e após desenforme, mas com cuidado;
7. Coloque em um saquinho para que possa ser entregue para os/as amiguinhos/as;
8. Em um papel escreva um lindo cartão, ou faça um lindo desenho, falando
para essas crianças que Jesus as ama muito;
9. Entregue o com carinho e anuncie as boas notícias da graça!
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DICAS DE EVANGELISMO ONLINE
Durante esse período de Pandemia tivemos que nos reinventar para não deixarmos as nossas crianças sem serem alimentadas espiritualmente. E para a honra e glória de Deus, nossa Equipe Regional de Trabalho com crianças realizou um
excelente trabalho. Percebemos que as redes sociais são uma grande ferramenta
para a evangelização de crianças.
Segue então algumas estratégias para o evangelismo online:
- Culto Online: Pode ser gravado com edições, ou ao vivo. Aproveite esse
momento para inserir louvores e adoração, momento da oferta, histórias bíblicas,
brincadeiras, dinâmicas e atividades.
- Encontros em salas de bate-papo: Célula online pelo Zoom, Google Meet,
grupos pelo Whatsapp, ou Telegram.
-Podemos gravar vídeos com histórias bíblicas, louvores, oração e postar no Youtube ou no Tiktok, que são as plataformas com mais alcance, em que
as crianças estão nesse tempo.
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DICAS PARA PAIS E RESPONSÁVEIS
“Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno”.
1 João 5.19
Infelizmente vivemos num tempo em que as nossas crianças tem sido bombardeadas com informações, ideologias e conceitos que contradizem a nossa fé e
vão contra os princípios bíblicos. Muitas vezes, como pais e responsáveis, pensamos que a melhor solução é não tocar no assunto e isenta-las de tais informações.
Porém queremos compartilhar algumas dicas fundamentais, para que nossas crianças cresçam em graça e sabedoria:
 O Diálogo é Fundamental
Por mais que tentemos não abordar a temática, percebemos que com tanta
acessibilidade ao mundo midiático, e também as mudanças sociais, precisamos
quebrar os paradigmas e orientá-las.
Um bom diálogo é uma grande oportunidade de mostrar o caminho, principalmente quando detectarmos que foram atingidas com conceitos incoerentes a
nossa fé. Por isso esclareça dúvidas, mas sem dar muita ênfase no que jaz do maligno. Foque no que a Palavra de Deus relata, ensinando que Deus ama a todos/as, e precisamos amar e respeitar cada escolha, porém existe o certo e o errado e o nosso alvo é aproximarmos do Senhor.
 Observar o que nossas crianças assistem e leem
Há canais infantis, como também materiais, que são disponibilizados para nossas crianças, que trazem conteúdos inadequados e que descaracterizam a família.
Sendo assim, avaliemos o conteúdo antes. Caso percebamos algo indevido, já as
orientemos que não é certo, dando outras opções que são adequadas para a idade, e que prezem os princípios bíblicos.
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Apresente outros conteúdos e canais, os quais falam do amor de Deus e as
instruam a seguir os passos de Jesus.
 Ore com as crianças e tenha um tempo de devocional diária
Ensine-as sobre a importância de ter uma vida de devocional diária. Ore com
seus/as filhos/as, pedindo ao Senhor que as cubram, e não sejam influenciadas
pelas mentiras desse mundo.
Que nossas crianças conheçam e vivam a verdade, sabendo separar o certo
do errado. Temos percebido que o projeto maligno é inverter os valores, atingindo
o âmbito familiar. Portanto que tenhamos uma vida de oração e consagração, ensinando nossas crianças No caminho que devem andar.
Roguemos para que nossas crianças sejam anunciadoras da graça divina, e
que o Senhor nos abençoe e capacite no caminho da missão, para servos instrumentos do Senhor nessas vidas. Que da boca de nossos/as pequeninos/as saiam
o mais perfeito louvor e sejam canais de bênçãos.
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DICAS SOBRE SAÚDE EMOCIONAL DA CRIANÇA
Coronavírus (COVID-19), quarentena, aulas online, culto online... Há mais de
um ano essas palavras entraram na rotina dos/as pequenos/as. O que nos leva a
grande questão: como essa nova realidade impacta as crianças? Apesar de terem
mais facilidade de se adaptar a diferentes cenários, as crianças também terão que
enfrentar alguns desafios para lidar com essa pandemia, que é um marco histórico
para a sociedade.
O emocional dos pais afeta muito as crianças: equilibrar o home office, as tarefas domésticas e o cuidado com os/as filhos/as não é uma missão fácil. Por isso,
muitas vezes, os pais se sentem sobrecarregados/as. E isso já é uma brecha para
deixar o estresse entrar. Porém é preciso ter cuidado! Assim, a dinâmica familiar
conta muito para tornar o ambiente mais leve em casa. "Tem que ter uma hora para começar e terminar”.
Filtrar as informações: Também é interessante ter cuidado com as informações que os/as pequenos/as consomem, afinal muitas notícias geram mais angústia. Essas informações precisam ser adequadas à idade, pois isso ajuda a não fantasiarem a realidade. Ao mesmo tempo, é bom evitar o exagero para não se estressarem.
Excesso de telas: Em meio à pandemia, o uso dos eletrônicos aumentou
muito. Se antes as crianças os usavam para assistir desenhos ou brincar, agora
são essenciais para as aulas online, ou mesmo para falar com os parentes e amigos/as. Nossa recomendação é seguir as recomendações da Sociedade Brasileira
de Pediatria, que oferece parâmetros conforme a idade. Contudo, também devemos adequar isso à nova realidade. É importante considerar todas as necessidades da família. Ao mesmo tempo, é importante a qualidade do conteúdo consumido. As crianças não têm maturidade para entender isso, então é papel do adulto.
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Ter momentos de diversão: Precisamos criar momentos divertidos, já que
ajudam a trazer mais bem-estar. Por exemplo, quem faz aniversário pode fazer
uma festa

virtual.

E,

para

tornar

toda

a família

feliz,

que

tal

algu-

mas brincadeiras com todos/as juntos?
Precisamos nos lembrar de que o maior aprendizado nesse período é o cuidado uns/as com outros/as. Dar acolhimento nos momentos difíceis, e ter esperança de um mundo melhor, faz a diferença e isso começa na infância.

Fonte: https://modobrincar.rihappy.com.br/pandemia-e-a-saude-emocional-das-criancas/
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