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Cartaz das peças da armadura.

- “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes
contra as ciladas do diabo”. Efésios 6:11

- Através do estudo, o aluno vai saber que quando ele se torna um 
  cristão,  ele recebe poder e coragem para enfrentar os inimigos e 
  vencê-los.

- Deus  providenciou  uma “armadura” para cada pessoa 

  vencer as guerras da sua vida.

- Defendendo do inimigo

“Revesti-vos
de toda a
armadura
de Deus,

 para

 poderdes
ficar firmes
contra as
ciladas

 do

 diabo”.

 Efésios  6 : 11
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“Com a armadura de Deus”

Cânticos de Salvação para crianças – APEC

“Firme vai ficar”

Cânticos de Salvação para crianças – vol. 4 nº 35 - APEC

Conversa com os alunos

Qual a função do soldado?
Como é a sua vestimenta?

Quais as armas do soldado?
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Romanos 10:15–13:12; I Coríntios 1:30; II Coríntios 6:7–10:4; Tiago 4:7;
Efésios 2:14–6:10 a 18; Filipenses 4:8; João 14:6 e 27; Hebreus 4:12;

I Tessalonicenses 5:8; I Pedro 5:8 e 9; Isaías 11:5–59:17;
II Samuel 28; Provérbios 31:17; Salmo 18:29–115:9

Quebra-gelo

Distribua entre as crianças as metades de um escudo de cores
diferentes. Peça para cada criança encontrar o seu par. A medida

que a criança for encontrando o seu par,
ore um pelo outro.

Soldado de Jesus;
Coragem, sê forte...;
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Fazer a armadura

A medida que for contando a história,
vestir uma criança com as peças da armadura.
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Couraça

Fazer em saco de papel. Cortar duas partes (para os braços) e
uma parte em cima (para a cabeça). Fazer os detalhes

em papel colorido e pregar no saco.
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Fazer a armadura
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escudo

Feito em papelão. Cortar e forrá-lo com papel laminado. Colocar
uma alça atrás.

espada

Feita de jornal enrolado e forrado de papel
laminado.
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Fazer a armadura
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cinto

Feito de cartolina e colocado em cima da couraça.

capacete

Feito de cartolina e forrado com papel laminado.
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Fazer a armadura
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sandálias

Feitas de papelão, forradas com papel laminado.

perneira

Cortar duas partes em cartolina. Forrar as duas com papel
laminado. Grampear fitas para amarrar nos tornozelos.



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Quando o apóstolo Paulo escreveu esse trecho da Palavra de Deus, ele estava
na  prisão  guardado  por  muitos  soldados.  Ele  deve  ter  visto  os  soldados  e
comparou-os aos soldados de Jesus.

Antigamente, os soldados não usavam roupas como os soldados de hoje. Eles
usavam armaduras que serviam de proteção nas guerras

- Quais são as armas do soldado em nossos dias? Revólver,  metralhadora,
cassetete, etc.

Quando um soldado vai para a guerra, ele deixa a sua família, o seu país e
vai para longe lutar pela sua pátria. Será que o soldado pode ir para a guerra
vestido como nós? Claro que não! Senão ele seria atingido pelos inimigos. Ele
tem que estar vestido com a armadura apropriada. Logo que você se torna um
cristão, você também é um soldado de Jesus. A sua luta é invisível e ocorre no
mundo  espiritual.  Você  tem  que  estar  preparado  para  guerrear  contra  os
inimigos,  que são os demônios. Deus conhece as ciladas de satanás contra os
seus  filhos,  por  isso  Ele  providenciou  uma  armadura  para  não  sermos
derrotados.  Como não somos capazes de enfrentar os inimigos sozinhos, Deus
nos dá, além de sua proteção,  armas para lutarmos.  Contra quem? A nossa
guerra não é contra as pessoas, mas contra satanás e todo o seu poder diabólico.
Esta armadura é chamada:

1 - Armadura de Deus - Efésios 6:11
2 - Armadura da justiça - II Coríntios 6:7
3 - Armadura da luz - Romanos 13:12

v.10 - Nós só teremos vitória sobre o inimigo se nos fortalecermos no Senhor a
cada dia.

v. 11- Para protegermos o nosso corpo na guerra, e ficarmos firmes contra as
ciladas  do inimigo,  precisamos  estar  vestidos  com toda a armadura de
Deus, (II Coríntios 10:4; Tiago 4:7)

v. 12- A  nossa  luta  não  é  contra  sangue  e  carne  (pessoas)  e  sim  contra  os
principados  (reino)  e  potestades,  contra  os  dominadores  deste  mundo
(satanás e os seus anjos maus) I Pedro 5:8, 9. Satanás reclama autoridade
sobre o mundo e Ele faz tudo para cegar a mente das pessoas.

v. 13- Nós precisamos usar todas as peças da armadura, senão poderemos ser
derrotados. Precisamos ter perseverança e estar firmes para resistirmos o
dia  mau,  que  vem  sobre  a  vida  de  todas  as  pessoas  Paulo  nos  deu  o
significado de cada peça da armadura e os meios para saber como usá-la.
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v. 17- A primeira peça da armadura que precisamos é o  Capacete da Salvação

(I Tessalonicensses 5:8). Os soldados usavam o capacete para proteger as
suas cabeças. O capacete é uma peça defensiva. Sem a salvação, nós não
somos nada.  Ninguém nasce crente. Você não se torna filho de Deus, só
porque o papai e a mamãe são crentes.  Você precisa receber o Senhor
Jesus como seu Salvador. Jesus nos comprou não com dinheiro, mas com
a Sua vida. Ele morreu na cruz para nos salvar. Logo que você aceita
Jesus como seu Salvador, você pertence a Ele. Jesus se torna o seu dono.
O capacete da Salvação serve para proteger as nossas mentes contra os
maus  pensamentos,  contra  o  poder  do  inimigo.  Muitas  vezes,  satanás
coloca pensamentos maus na nossa cabeça através de desenhos, filmes e
coisas que não agradam a Deus (Filipenses 4:8).

v. 14- A segunda peça da armadura é a Couraça da Justiça (Isaías 59:17). Essa
peça cobria o tórax e protegia o coração e os pulmões, e era feita de ferro
(Apocalipse 9:9). Esta também era uma peça defensiva. Quando fazemos
alguma coisa errada, satanás logo nos acusa, apontando as nossas faltas.
Mas Jesus é a nossa justiça (I Coríntios l:30) e Ele nos dá forças  para
fazermos o que é certo e sermos justos com as pessoas.

v. 14- A terceira peça é o  Cinto da Verdade (Isaías 11:5). E uma peça colocada
na cintura como se fosse um cinto, que servia para fortalecer a cintura e
suspender a espada (II Samuel 20:8; Provérbios  31:17).  Esta também é
uma peça que servia  para  defender  do inimigo.  A Bíblia  nos  fala  que
devemos nos vestir com o cinturão da verdade que, devemos falar sempre
a verdade, mesmo que nos prejudique. Satanás é o "pai da mentira" por
isso devemos deixar de lado toda a mentira, sendo sempre verdadeiros.
Em João 14:6 Jesus disse: Eu Sou O Caminho, a Verdade e a Vida.

v. 15- A quarta peça da armadura eram as Sandálias que serviam para proteger
os pés e ajudar a andar ou correr com mais firmeza. É também uma peça
defensiva. Você sabe o que quer dizer o versículo: "Calçai os pés com a
preparação do Evangelho da Paz?" 
Temos que nos preparar para levar o Evangelho da Paz. Você deve falar
de Jesus sem medo, anunciando que Ele é a paz e Jesus nos dá a paz que
excede a todo entendimento. Quantos missionários estão indo pelo mundo
levando as Boas Novas da Salvação? (Efésios 2:14; João 14:27; Romanos
10:15)

v.16- A quinta peça da armadura de Deus é também uma arma defensiva. É o
Escudo da Fé (Salmo 115:9 e 18:29). É a única arma de defesa que não
está junto ao corpo, por isso ela pode ser tirada.
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O soldado carregava o escudo numa das mãos para proteger o seu corpo
contra  as flechas  e lanças  do inimigo.  O escudo pode ser movido para
frente,  para  os lados,  para  cima, para baixo.  Corno está a sua fé?  Lá
embaixo? Ou sua fé está sempre firme, para cima, olhando somente para
Jesus? Uma das flechas  que o inimigo  usa  é  colocar dúvidas  na nossa
mente quanto à veracidade  da Palavra  de Deus e tentar enfraquecer  a
nossa fé quanto ao cumprimento das promessas de Deus. O escudo da fé
serve para apagar todos os dardos inflamados do inimigo.

v.17- A sexta peça da armadura é a Espada do Espírito que é a Palavra de Deus
(Hebreus 4:12). É a única arma que o crente tem para atacar o inimigo. O
soldado usava a espada para lutar e atacar o inimigo. Deus não quer que
usemos somente as armas de defesa. Ele nos deu a Espada do Espírito que
é a Palavra de Deus para atacarmos o inimigo, através dos versículos da
Bíblia. Quem trouxe a sua espada? Vamos levantá-la! Jesus foi tentado no
deserto  e  Ele  só  usou  os  versículos  da  Bíblia  para  atacar  satanás.  "A
Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de dois
gumes (duas pontas)."

v.18- Devemos vestir toda a armadura, orando diariamente, vigiando em todo o
tempo  e  tendo  perseverança  em  tudo  isso.  Precisamos  estar
completamente  armados,  vestidos da armadura de Jesus da cabeça aos
pés. Com isso, satanás foge, porque não estamos lutando na nossa própria
força, mas na força de Jesus Cristo. Sabemos que a oração é uma arma
muito poderosa. Ela remove montanhas. Quando oramos, temos vitória
sobre  os  nossos  problemas,  as  dúvidas  desaparecerem  e  a  nossa  fé  é
fortalecida. Vamos ter alguns momentos de oração pedindo a Jesus para
nos  revestirmos  com a armadura de Deus? Senhor  Deus,  em nome de
Jesus vou colocar o capacete da Salvação. Que a minha mente, os meus
pensamentos  sejam  guardados  pelo  Senhor,  que  eu  tenha  a  mente  de
Cristo. Agora vou colocar a couraça da justiça. Permita que eu possa ser
justo  com  todas  as  pessoas  que  me  cercam.  Vou  colocar  o  cinto  da
verdade. Permita que eu possa falar somente a verdade. Vou calçar os pés
com a preparação do Evangelho da paz. Que eu possa levar a paz aos
corações e andar como Jesus andou. Agora vou pegar o escudo da fé para
apagar todos os dardos inflamados que o inimigo joga na minha direção.
Vou pegar a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Que as minhas
palavras estejam de acordo com a Palavra de Deus. Quero estar sempre
orando e vigiando para com ousadia anunciar as Tuas verdades. Estou
vestindo toda a armadura de Deus, por isso satanás fugirá da minha vida.
Em nome de Jesus, Amém.
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  sal-
         va-
                ção?

CAPACETE
DA

SALVAÇÃO

COURAÇA DA JUSTIÇA

EVANGELHO DA PAZ

PALAVRA DE DEUS

Você 
tem 

falado 
mentiras?

CINTO DA VERDADE
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Colar atrás da armadura saquinhos de pipoca. Colocar dentro
deles, perguntas do estudo. Dividir a sala em dois grupos. O

grupo que acertar mais respostas, ganha folhetos
para evangelizar os seus colegas.

Cabo de guerra

Material – Uma corda

Disposição – Dois grupos, com o mesmo número de
participantes, segurando cada extremidade da
corda.

Normas – Os grupos devem estar segurando firmemente a
corda. Fazer uma marca no chão para demarcar o
final da prova.
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“Revesti-vos
de toda a
armadura
de Deus

para
poderdes

ficar firmes
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contra as
ciladas do
Inimigo".
Efésios

6:11
Capacete

da
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Salvação 
Couraça

da
Justiça

Cinturão
da

Verdade
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Calçados
da Paz
Escudo
da Fé

Espada
do

Espírito
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

          

 

   2 – EXERCÍCIO -  

   3 – EXERCÍCIO -  
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Capacete da _______________________

Couraça da
________________________

Cinturão da _______________________

Escudo da ________________________

Espada do ________________________

Calçados com o Evangelho da ________

“R ___ v ___ s t ___ -  v ___ s            d ___            t ___ d ___            ___



___ r m ___ d ___ r ___       d ___            D ___ u s            p ___ r ___



p ___ d ___ r d ___ s       f ___ c ___ r        f ___ r m ___ s        c ___ n t r ___



___ s      c ___ l ___ d ___ s      d ___      d ___ ___ b ___”. Efésios 6:11



Complete o versículo usando as vogais.

Um soldado de Cristo enfrenta o diabo, falando sempre __ __ __ __ __ __ __.

                                                                                                  D     E      V           R         E      D         A

Ele anuncia aos outros as __ __ __ __     __ __ __ __ __  da Salvação.

                                                       S              A        O         B          S          N           V    O    A                            

Complete as frases colocando as letras em ordem.

FÉ
SALVAÇÃO
ESPÍRITO

PAZ
JUSTIÇA

VERDADE

Coloque as palavras nos lugares certos.

 = A  = E  = I  = O  = U

1a
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- Levar o aluno a entender que quando ele se torna cristão, torna-
  se  um soldado  de  Jesus. Ele não consegue lutar sozinho. Mas, 
  através de Jesus, ele vai receber poder e coragem para enfrentar 
  os inimigos diariamente.

- “Pois com o Senhor eu desbarato exércitos, com o meu Deus salto
muralhas”. Salmo 18:29

Cartazes com as palavras do versículo presas no varal.

- Coragem e confiança

- Vencendo  as  guerras   do  dia   a  dia  através  de  sua 

  intimidade com Deus pela leitura da Bíblia e oração.

“Pois com
o Senhor

eu
desbarato

 exércitos,
com o
meu
Deus

 salto
muralhas”.

Salmo
18:2
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“Eu do meu Rei sou soldado”

Cânticos de Salvação para crianças – APEC

Passeio no quartel

Pesquisa: Qual o primeiro soldado do Velho Testamento?
Qual a hierarquia do exército?
Qual a função do soldado?
Quais os estragos de uma guerra? 
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Deuteronômio 20:1 a 20; Êxodo 14:14–15:3; Salmos 18:29 e 34–25:14;
I Samuel 17:47; II Samuel 20:23; Josué 31:14–6:9; Isaías 13:4–1:7–55:6; Juízes

1:1–7:3 e 16; Lamentações 5:9 a 14; Amós 8:11 e 12;
Efésios 6:10 a 18; II Coríntios 10:3 e 4; I Timóteo 6:12; II Timóteo 2:15–4:7;

Hebreus 4:12; Colossenses 1:27

Conversar com as crianças

Recortes de revistas e jornais que falam da guerra do Iraque, ou
alguma guerra do passado.

1, 2, 3, 4... eu vou marchando;
Ser criança crente;
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CARTAZES
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CARTAZES
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PARALELO ENTRE UMA GUERRA TERRESTRE
E UMA GUERRA ESPIRÍTUAL

Deuteronômio 20:1-20

Exemplo: Guerra do Iraque.

Metodologia: Debate

Dividir os adolescentes em três grupos. Cada grupo terá um coordenador
para  anotar  o  parecer  de  todos  sobre  guerra.  Reunir  os  grupos  e  os
coordenadores darão a conclusão do estudo.

O que é o serviço militar?

É a seleção de candidatos  a desempenharem funções públicas, civis ou
militares, para defenderem seu País em combates.

Quais as pessoas dispensadas, hoje, do serviço militar?

Deficientes físicos, menores de 18 anos e mulheres (exceto em Israel). 

E antigamente?

Os que tinham edificado um casa. Deuteronômio 20:5
Os que tinham plantado uma vinha. Deuteronômio 20:6
Os que tinham ficada noivos há pouco tempo. Deuteronômio 20:07
Os recém casados. Deuteronômio 24:5
Os medrosos. Deuteronômio 20:8

O que um soldado precisa para ir à guerra?

- Ir para um local de treinamento.
- Disciplina (horário, exercícios físicos, etc).
- Obediência às ordens superiores.
- Uniformes de acordo com o local em combate: deserto, floresta.
- Aprender a usar as armas conforme sua função: foguetes, 
   metralhadoras, tanques, aviões, etc.
- Coragem. Não pode ser tímido ou medroso.
- Resistência ao tempo; não se importa com chuva, frio ou calor.

    - Desprendimento (família, bens, etc.)
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Numa guerra espiritual

Do Senhor é a guerra. Deve-se consultar ao Senhor antes de ir para a guerra.

- "Pois  contigo  desbarato  exércitos,  com  meu  Deus  salto   muralhas."
    Salmo 18:29

- "Nós enfrentamos uma batalha todos os dias." Juizes 1:1

O que um soldado de Cristo precisa para ir à guerra?

- Treinamento: local onde possa aprender mais.
- Disciplina: horário para buscar ao Senhor. Ler a Bíblia, orar. Is 55:6
- Obediência à Palavra de Deus, às ordens do Senhor. I Samuel 15:22
- Vestimenta  apropriada – Você  como cristão tem que ter a sua maneira
  correta de trajar-se.
- Aprender a usar as armas.
- As armas não carnais, lI Coríntios 10:4; Hebreus 4:12
- Armas ofensivas e defensivas - II Coríntios 6:7
- Armadura de Deus - Efésios 6:11-17
- Coragem - Não pode ser tímido ou medroso. Juizes 7:3
- Resistência às intempéries da vida.
- Desprendimento.

Quais as táticas que o soldado precisa saber?

- Ser bem informado (posição de ataque e armas do inimigo).
- Posicionar-se ante as informações.
- Não desanimar diante das oposições. Ter domínio próprio.
- Saber usar os recursos que possui, com precisão e rapidez.

O que um soldado de Cristo precisa saber?

- Ser bem informado. Efesios 6:12, II Coríntios 10:3.
- Posicionar-se  ante  as  informações  recebidas. Tomar  uma  posição  ao
   lado de Jesus. Deixar o mundanismo.
- Não  desanimar  diante das operações. O livramento  vem  do  Senhor, a
   vitória vem por meio de Jesus. I Samuel 17:47; Apocalipse 12:11.
- Ser  vigilante  e firme, I Co 16:13; l Pe 5:8, 9. Com oração - Efésios 6:18
- Saber os recursos que possui. Manejar  bem a Palavra, II Timóteo 2:15.
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Qual a hierarquia do exército?

- Soldado,   cabo,   sargento,    tenente,  capitão,  major,   tenente-coronel,
   coronel e general.

Antigamente também existia uma hierarquia.

- O exército era dirigido pelo rei - II Reis 25:1
- E era comandado pelo capitão do exército – II Samuel 20:23
- Havia companhia de milhares - Josué 31:14
- E três divisões - Juizes 7:16
- Havia vanguarda e retaguarda - Josué 6:9

O soldado  que recebe treinamento  e se  esforça,  vai  subindo  os  escalões  do
exército até chegar ao posto de general.  O exército espiritual é dirigido peio
nosso  rei  Jesus.  Ele  é  o  dirigente.  O  soldado  de  Jesus,  quanto  mais  bem
treinado, mais perto de Deus ele vai estar.
"A  intimidade  do  Senhor  é  para  os  que  O  temem,  aos  quais  Ele  dará  a
conhecer a Sua aliança." Salmos 25:14

Quais os estragos de uma guerra terrestre?

- Mortalidade elevada.
- Fome - Lamentações 5:9,10
- Peste - Jeremias 28:8
- Crueldade - Lamentações 5:11-14
- Devastação - Isaías 1:7
- Grande dívida

Quais os estragos de uma guerra espiritual?

- Morte espiritual - Quantos estão mortos em seus delitos e pecados?
- Fome e sede espiritual - Amós 8:11, 12
- Doença – A vida de Jó
- Devastação   e crueldade - Uma pessoa, nas mãos do diabo, é totalmente
   aniquilada: física, mental e espiritualmente.
- Grande dívida – Quanto  dinheiro uma pessoa dá para pagar sua
dívida 
   nos terreiros! Jesus já pagou nossa dívida, com o Seu sangue.

Para vencermos essa guerra espiritual temos que ter uma vida motivada pelo
Espírito  Santo.  É Cristo  habitando  em nós.  "Cristo  em vós  a esperança  da
gíória." Colossenses 1:27.
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Soldado, Sargento, Cadete, Tenente, Capitão, Major, Tenente Co-
ronel, Coronel, Comissário e General, nessa ordem.
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A Batalha do saco de papel

Material - Saco de papel, cheio de ar.

Disposição - Os participantes formam pares.

Normas -  O  saco  de  papel  deve  ser  amarrado  no  tornozelo
esquerdo  da  moça,  com  um  barbante  de  uns  75  cm  de
comprimento. Os pares devem estar de braços dados durante a
batalha.  O  rapaz  deve  pegar  no  braço  esquerdo  da  moça  e
tratará de proteger o saco de papel  na companheira. Mas ao
mesmo tempo procurará pisar  no saco  de  papel  dos  demais.
Assim continua a brincadeira até que fique apenas um par.

Corrida dos soldados

Fazer duas filas.  Dar um chapéu de soldado para o primeiro da
fila. As crianças tem que colocar o chapéu até o final da fila.
Quando o chapéu chegar na última criança, ela corre para frente.
A fila que terminar primeiro é o vencedor.

Luta de jornal

Enrolar uma jornal como uma espada. De olhos vendados os
adolescentes em duplas serão divididos para duelo às cegas. Os
combatentes devem ajoelhar-se para luta. Vendados eles não
sabem exatamente a posição do outro, e a maioria dos golpes
não atingem o alvo. Após cinco minutos, outra dupla entra em
combate.
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“Pois com
o Senhor

eu
desbarato
exércitos,
com o meu
Deus salto

                                                                                                                                                                     
                                                                                             PROJETO SOLDADO DE JESUS 9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

muralhas".
Salmo
18:29

O que um
soldado
precisa
para ir à
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muralhas".
Salmo
18:29

O que um
soldado
precisa
para ir à
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guerra?
O que um
soldado
precisa
saber?

Qual é a
hierarquia
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do 
exército?

Quais 
são os

estragos
de uma
guerra?
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO -  

   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, pinte o capacete. 
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EU SOU UM  _________________  DE JESUS

     ____           ____           ____           ____          ____           ____           ____

Troque  o  resultado  pelas  palavras  escrevendo-as  nos
espaços em branco, para descobrir o versículo.

“ ________      ______      ________________     ________________________
          2                  4                         9                                           8

__________________       ______        ______        ________        __________
                3                              4                  7                    6                        5

________________”.
10

Cada  desenho  representa  uma  palavra.  Escreva  a
primeira letra de cada uma nas linhas abaixo. 

1 + 1 = ____ Pois 1 + 4 = ____ salto 1 + 7 = ____ eu desbarato

1 + 2 = ____ exércitos 1 + 5 = ____ Deus 1 + 8 = ____ o Senhor

1 + 3 = ____ com 1 + 6 = ____ meu 1 + 9 = ____ muralhas

2a
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A BANDEIRA DO BRASIL - Ap. 21;22
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3a



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                             PROJETO SOLDADO DE JESUS 9 E 10 ANOS

Convite - Faça o convite em papel ofício duplo com a bandeira
do Brasil. Colocar um palito.

Crachá - Bandeira do Brasil.
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Decoração

Balões  verde  e  amarelo.  Toalha  de  mesa  (bandeira  do  Brasil,
bonecos típicos de casa Estado brasileiro).
Cartaz (bandeira, dinheiro, selo e cartão telefônico).

Oração

Bandeira do Brasil em cartolina no tamanho da folha de ofício (tipo
envelope). Dentro do envelope colocar pequenas bandeiras com os
assuntos da oração para serem distribuídos entre as crianças. Na
hora da oração pelo Brasil erguer os pompons e as bandeirinhas.
Pompom (papel crepom verde e amarelo). Bandeirinhas do Brasil. 

Cofre Missionário

Saco de pipoca desenhado a bandeira do Brasil.

Sugestões

Pulseirinhas, camisas e botons com a bandeira do Brasil.
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Lembrança

Bandeira do Brasil. Cortar o círculo e colocar um pirulito.
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(Mostrar recortes de meninos de rua, crianças doentes, etc.)

Há  muitas  crianças  que
dormem nas  ruas,  que  não  têm o
que  comer.  Outras  são  tristes,
discriminadas  e  também
violentadas. Algumas estão doentes
nos  hospitais  e  não  recebem nem
uma  visita.  Outras  cheiram  cola,
são viciadas no cigarro e na bebida,
e também se prostituem.

Tem muitas crianças que não
conhecem a Jesus.

O que você pode fazer? Você
pode orar, ajudar, visitar e falar de
Jesus.

Pensando  nessas  crianças,  eu
me  lembrei  de  fazer  um  paralelo
com  a  bandeira  do  Brasil.
(Mostrar)

De  que  cor  é  o  círculo  da
nossa  bandeira?  Azul  da  cor  do
céu.  (Mostrar  o  círculo  em  feltro
azul). Acima deste céu, há um outro
céu.  Ali  é  um lindo  lugar.  Lá não
tem  doença,  nem  tristeza  e  nem
dor.  Lá  existe  uma  cidade  santa,
chamada de  Nova Jerusalém .  No
meio dela,  há  um rio  da  água  da
vida,  brilhante  como  cristal.  Lá
ninguém  precisa  da  luz  do  sol  e
nem da lua para lhe dar claridade,
pois Jesus é a luz (Ap. 21;22).

De  que  cor  é  o  losango  da
nossa  bandeira?  É  amarelo.
(Mostrar o losango). O amarelo é a
cor do ouro, nos lembra de riqueza.

O nosso Brasil  tem um solo muito
rico com ouro e pedras preciosas.

A  cidade  santa,  a  Nova
Jerusalém  é  como  uma  pedra
preciosa. Ela é de ouro puro. Seus
muros são grandes e altos e tem 12
fundamentos, onde estão escritos os
nomes  dos  12  apóstolos  de  Jesus.
Os  fundamentos  dos  muros  da
cidade,  são  enfeitados  com toda  a
espécie de pedras preciosas:  jaspe,
safira, esmeralda, topázio, ametista
e muitas outras.

Na  Nova  Jerusalém  há  12
portas,  que  são  12  pérolas.  Cada
pérola é uma porta, com o nome de
cada  uma das  12  tribos  de  Israel.
Junto dessas portas tem 12 anjos.

De que  cor  é  o  retângulo  da
nossa bandeira? É verde. (Mostrar
o  retângulo).  Isso  nos  lembra  as
matas e florestas do nosso Brasil. O
verde  nos  fala  da  esperança.  No
meio da praça da Nova Jerusalém
há  uma  árvore  da  vida,  a  qual
produz 12 frutos, um por mês, para
alimentar  os  povos.  As  folhas   da
árvore  servem  como  remédio.  As
plantas  são  verdes,  da  cor  do
retângulo da nossa bandeira.

O verde também nos fala  do
crescimento.  Para  que  as  plantas
cresçam, elas precisam da água, do
ar, da luz do sol.  Para crescermos
na  nossa  vida  espiritual,
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precisamos da Água Viva e do Sol
da  Justiça  que  é  Jesus.  Para  isso
precisamos  conhecê-lo  através  da
Sua  Palavra  que  é  a  Bíblia,
conversamos  com  Ele  através  da
Oração e  ir  á  igreja  para
aprendermos mais sobre Ele.

O que esta faltando na nossa
bandeira?   São  as  estrelas,  que
representam os  Estados  do  Brasil.
(Colocar  as  estrelas)  Elas  são
brancas. Vamos imaginar que essas
estrelas  brancas,  são  as  crianças
dos  Estados  brasileiros,  que
conhecem  o  Senhor  Jesus  e  que
estão  brilhando,  brilhando  para
Jesus,  dando  um bom testemunho
em casa e na escola. Um dia essas
crianças  vão  morar  no  céu,  nessa
cidade  tão  linda  que  é  a  Nova
Jerusalém. (Trocar as  estrelas  por
rostinhos de crianças)

Mas no Brasil, há milhares de
crianças  que  nunca  ouviram falar
de  Jesus.  As  suas  estrelinhas  não
brilham.  Você  precisa  falar  de
Jesus para os seus amigos e colegas.
Eles  também precisam conhecer  a
Jesus!

O que está faltando na nossa
bandeira?  Isso  mesmo! Uma faixa
com  os  dizeres:  “Ordem  e
Progresso.” Para  que  nosso  Brasil
cresça e se desenvolva, ele necessita
de organização e de disciplina, por
isso precisamos obedecer às leis do
país.  O  nosso  Brasil  necessita  de

líderes, de governantes que amem a
nossa  pátria  e  para  isso  eles
precisam conhecer o amor de Deus.

O  amor  de  Deus  é  muito
maior que o nosso país. Ele é maior
do que o mundo. Ele é tão grande,
mas  tão  grande,  que  Deus.  o
Criador  do  Universo,  deu  o  Seu
único Filho, Jesus Cristo, para vir a
esse mundo e morrer na cruz pelos
nossos  pecados.  Todo  o  homem é
pecador faz muitas coisas que não
agradam  a  Deus  e  por  isso  está
longe  d’Ele.  O  homem  sente  um
vazio  que  só  pode  ser  preenchido
com  a  presença  de  Jesus.  (João
3:16; I Co 15:3 e 4; Rm 3:23).

Para  termos  ordem  e
progresso,  precisamos  conhecer  o
Senhor Jesus, pois só através d’Ele
podemos crescer espiritualmente  e
aprender  a  nos  organizarmos
melhor,  e  termos  uma  vida  mais
disciplinada.  Quando  entregarmos
totalmente a  nossa  vida  nas  mãos
de  Jesus,  a  nossa  vida  se
transforma e temos condição de um
dia  ir  para  o  céu,  morarmos  na
Nova Jerusalém.

E você, criança, quer ter essa
nova vida com Jesus?

Você, criança, que já conhece
o  Senhor  Jesus  e  está  brilhando
como as estrelinhas no céu, não se
esqueça de  falar  de Jesus  para  os
seus amigos e colegas. 
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MATERIAL DA HISTÓRIA

Retângulo amarelo, losango verde, círculo azul, faixa e estrelas
brancas, rostinhos de crianças. Todos em feltro.
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- Levar o aluno a entender que cada membro tem a sua função
específica e que todos são necessários e que os membros bem
dotados não podem funcionar no corpo sem o auxilio e serviço
dos menos dotados.

  -  “Porque, assim como num só corpo temos muitos membros mas,   
        nem todos os membros tem a mesma função”. Romanos 12:4

Varal com as palavras do versículo.

- Harmonia entre diferentes membros.

- Jesus é o Cabeça do Corpo e Ele orou por uma igreja
unida.
- O relacionamento de Cristo com os membros do Corpo.

 

  

   
 mesma função”.

 Romanos 12:4

 

  

   

 mas, nem todos os

 membros tem a

 

  

   

 corpo temos

 muitos membros

“Porque, assim

 

  

    como num só
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“ Aos   olhos do Pai   ”

Diante do Trono ( Crianças ) – Ana Paula Valadão Bessa.
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Recorte de revistas de pessoas (idoso, adulto, jovem e criança).
As pessoas são iguais? Todas elas ouvem do mesmo jeito?

Filipenses 4:8; Mateus 6:22 e 23, 23:4; I Coríntios 12:12–27;
II Coríntios 2:15 e 16; Efésios 1:22, 4:15, 5:23, 3:14;
Colossenses 2:19;  Cantares 5:11, 15;  Lucas 6:45;
Provérbios 18:15, Isaias 48:17; Romanos 10:15;

Salmos 68:21, 90:17, 144:1, 119:105.

MATERIAL - Partes do "Corpo de Cristo" em cartolina para serem
distribuídas entre os participantes.  Por exemplo:  Se forem 50
participantes, fazer: formato de 10 cabeças, 10 olhos, 10 bocas,
10 mãos e 10 pés.

NORMAS - Depois que as partes forem distribuídas, colocar no
mural as tarefas a serem executadas.

Eu preciso de você;
Quão bom e quão maravilhoso;
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I CORÍNTIOS 12:12–27

Helenita Borja

A diversidade  no  corpo  é  planejada  por  Deus;  por  isso,  não  deve  haver
inveja, preguiça, timidez, ambição, etc. Em I Pedro 3:8 lemos: “Finalmente,
sede  todos  de  igual  ânimo,  compadecidos,  fraternalmente  amigos,
misericordiosos, humildes.” No corpo de Cristo deve haver:

- Amor fraternal – I Coríntios 1:10

- Harmonia entre os líderes – Isaías 52:8

- União

Jesus orou por uma igreja unida – João 17:21 “A fim de que todos sejam
um.” Os membros bem dotados, não podem funcionar no corpo sem o auxílio
e serviço dos menos dotados.

“Acolhei ao que é débil na fé.” – Romanos 14:1

“Suportai as debilidades dos fracos.” – I Coríntios 8:11

Deus usa os instrumentos fracos, para alcançar grandes resultados:

- Uma vara – (Moisés) Êxodo 4:2

- Uma queixada de burro – (Sansão) Juizes 15:15

- Cinco pedrinhas – (Davi) I Samuel 17:40

- Um punhado de farinha, um pouco de azeite – (Elias) I Reis 17:12

- Uma nuvem do tamanho da mão de um homem – (Elias) I Reis 18:44

- Uma semente de mostarda – Mateus 12:32

I CORÍNTIOS 12:12 A 27

V.12 – O corpo é um só, mas tem vários membros. Paulo fez um paralelo do
corpo humano com a Igreja de Cristo.

V.13 – Ele nos fala, que não importa a raça à qual pertencemos, não importa
a nossa descendência. Todos nós fomos batizados num só Espírito e
bebemos deste mesmo Espírito.
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V.14 – Os membros são muitos.

V.15 –  Muitas  vezes há insatisfação.  Por que eu não sou como Maria ou
como João? Aceite-se como você é. use o dom que Deus lhe deu.

V.17 – Cada membro tem sua importância e é necessário no corpo, para o
crescimento do reino de Deus na terra. Colossenses 2:19.

V.18 – Deus dispõe cada um no seu lugar, como Ele quer. Ele nos colocou no
meio da  família  divina.  Nós somos importantes.  Fomos escolhidos
para fazermos parte deste corpo. 

V.19 – O que aconteceria se todos fossem braço? Onde estaria o resto do
corpo?

V.20 – Louvado seja Deus! Ele é perfeito e colocou cada membro no seu
devido lugar, com uma função específica.

V.21 – Há necessidade de todos. É Deus quem coordena o corpo.

V.22 – Todos os membros do corpo são necessários, mesmo o mais fraco, o
menor. Cada um tem sua importância no reino de Deus.

V.25 –  Deve  haver  cooperação  dos  membros.  Cada  um tem uma função
específica, uma tarefa a ser cumprida.

PARA QUE SERVE CADA MEMBRO EM UM CORPO?

QUAL É A FUNÇÃO NO CORPO DE CRISTO?

1 – Cabeça

Cristo  é a  cabeça da  Igreja.  Efésios  1:22;  4:15;  5:23.  É Ele  quem dirige,
coordena, quem está na frente.
Colossenses 2:19 “... e não retendo a Cabeça, da qual todo o corpo, suprido e
bem  vinculado  por  suas  juntas  e  ligamentos,  cresce  o  crescimento  que
procede de Deus.”

2 – Ossos

São o arcabouço do corpo, ou seja, sustentam o corpo. São a estrutura da
igreja. Quantos membros são os que estruturam um trabalho, um ponto de
pregação, até formar uma igreja?
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3 – Carne 

De que foi feita a nossa carne? Do pó da terra. Há muitos crentes carnais
precisando das coisas do mundo, da terra para viver. Vocês já imaginaram a
gente sem a carne? Só com o esqueleto, andando por aí? Como seríamos?

4 – Pele 

Protege a carne. Quantos protegem o crente carnal?

5 – Cabelo 

São uma coberta natural da cabeça (Salmo 68:21) e ornamento do rosto. A
sua função é ornamentar, embelezar a igreja, (Cantares 5:11).

6 – Mente 

O que tem ocupado sua mente? (Filipenses 4:8). A mente pensa, planeja, cria.
Refere-se  ao  crente  criativo,  sempre  com novas  idéias  para  aprimorar  o
trabalho cristão.

7 – Olhos 

São  a  lâmpada  do  corpo,  (Mateus  6:22,  23).  Servem para  ver,  iluminar.
Referem-se aos crentes, que realmente, vêem as coisas,  que têm uma visão
ampla da seara do Mestre.

8 – Nariz – (Olfato) 

Serve para a respiração. Sente o cheiro das coisas. Diz respeito ao crente que
aspira o bom perfume de Cristo (II Coríntios 2:15, 16).

9 – Boca 

O que nós fazemos com a boca? (Lucas 6:45). Com ela nós alimentamos o
corpo, falamos, cantamos, rimos. No corpo de Cristo quem faz este papel é o
crente que sabe se alimentar da palavra de Deus. Ele fala de Cristo aos seus
semelhantes, louva ao Senhor, transmite alegria aos outros.

10 – Ouvidos 

Serve para ouvir. “O ouvido do sábio procura o saber.” Provérbios 18:15. Na
igreja, eles são os crentes que sempre estão prontos para ouvir a palavra de
Deus, as sugestões dos outros e, também, os problemas.

11 – Ombros 
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Para que servem os ombros? Servem para carregar fardos (Mateus 23:4),
para  aconchegar  alguém  que  está  triste  e  abatido.  Quantos  crentes  são
assim? Quantos levam as cargas uns dos outros?

12 – Braços 

Movimentam a mão para trabalharmos.  Referem-se aos  crentes que estão
movimentando os outros (mãos), para servir.

13 – Cotovelo 

Serve para apoiar. Diz respeito aos crentes que apóiam os outros. Vemos, por
exemplo, o caso de Barnabé, que apoiou Marcos, na viagem de Paulo.

14 – Mãos

Para  que  servem?  Servem  para  trabalhar,  para  servir.  Na  igreja
representam o crente dinâmico, ativo (Salmo 90:17).

15 – Dedos 

Servem para  pegar  (Salmo 144:1).  O crente  que  apanha  o  caído,  faz  no
corpo, o papel de dedo.  Tato, diz respeito ao crente que tem tato, jeito para
tratar os ofendidos.

16 – Unha 

Protege os dedos, como alguns crentes protegem outros.

17 – Pernas 

São colunas de mármore, são firmes (Cantares 5:15). Movimentam-se para
andar. O crente que atua como perna, movimenta os pés para ir, para visitar,
obedecendo ao IDE de Jesus.

18 – Joelhos 

Os joelhos se dobram em oração (Efésios 3:14).  Quantos crentes temos na
igreja, que são verdadeiros intercessores?

19 – Pés 

Servem para andar, visitar. O crente que tem papel de pé, leva as boas novas
da Salvação (Romanos 10:15). Quantos pés são guiados por Cristo? (Salmo
119:105; Isaías 48:17).

Se  fôssemos  analisar  todos  os  membros,  ficaríamos  a  noite  toda.  Cada
membro tem a sua função específica no organismo, e todos são necessários.
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Quando um dos membros é arrancado, o corpo fica aleijado, sofre. Podemos
colocar  uma  prótese,  uma  perna  mecânica,  mas  é  emprestada,  pois  não
pertence ao corpo, não se ajusta perfeitamente a ele. Quando uma parte é
ferida, machucada, todo o corpo sofre com ela. Por isso, devemos:

A – Advertir todos os crentes acerca da sua importância na Igreja, utilizando
todos no trabalho do Senhor.

B – Dar atenção a cada um em particular.

C –  Não  nos  separarmos  dos  outros.  Lutemos  pela  unidade  do  corpo  de
Cristo. 

D – Não olhar só os defeitos, mas ver também as qualidades. Todos têm os
seus atributos e características.

E – Devemos ser conforme a imagem de Cristo, para que o corpo seja bem
ajustado, equilibrado, para o engrandecimento do reino de Deus.
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Jogo do “SE”

O líder faz algumas perguntas e "SE" forem verdadeiras, seguirem a

instrução dada. "SE" forem falsas, não sigam a instrução.

- SE a diversidade no corpo de Cristo é planejada por Deus, levante o braço
direito, (levante)

- SE cada membro do corpo de Cristo tem poucos membros, levante o pé
direito, (não levante)

- SE cada membro do corpo é importante, levante o pé direito, (levante)

-  SE o membro mais fraco do corpo de Cristo não é importante, abaixe a
cabeça, (não abaixe)

- SE Cristo é o Cabeça do corpo (Igreja), levante a cabeça, (levante)

- SE deve haver divisão no corpo de Cristo bata os dois pés. (bata)
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Grupos de Estudo

Faça um paralelo entre o corpo humano físico e o espiritual

MATERIAL: Cartões coloridos com as letras dos membros do
corpo humano.

DESENVOLVIMENTO:

1) Distribuir  entre os alunos os cartões.  Cada grupo deve ser
formado pela mesma cor.

2) Os grupos devem completar as palavras.

3) Cada grupo vai discutir entre eles a função física e espiritual
do membro do corpo.

4) Cada líder dará a conclusão do seu grupo.

M Ã O

SP É

B O

S

C A
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NOME :                                                                                                   SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

                                                                       

 

    
 
   2 – EXERCÍCIO – . 

    
 
   3 – EXERCÍCIO – . 
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Descubra  o  versículo,  ajeitando  as  letras  misturadas.
Escreva as palavras encontradas nos espaços em branco.

Ache e risque as palavras que fazem parte do corpo humano:

 A igreja é comparada com o corpo humano.

 O corpo é um e tem muitos membros.

 Alguns membros são mais importantes do que outros.

 Não deve haver divisão no corpo de Cristo.

 Se um membro sofre, ninguém liga.

 Deus quer uma igreja unida.

Risque as frases falsas.

S

I

M

S

A

( 1 )

O

P

C

O

R

( 2 )

D

O

O

S

T

( 3 )

A

S

M

E

M

( 4 )

“Porque, ______________ como num só
                         ( 1 )

_________ temos muitos membros mas,
      ( 2 )

nem _____________ os membros tem a
                  ( 3 )

____________ função”. Romanos 12:4
        ( 4 )

V A S D P E R N A S
R E G F G H S Z U E
T S L P M Q T O B H
F V V O U V I D O S
Z X C V B N M U C P
M Ã O S J K L I A É
D C A B E Ç A D M S

4a
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- Incentivar o aluno a ficar firme sobre o fundamento que é Jesus.
Estimular o aluno a construir  em unidade, investindo tempo e
esforço com perseverança.

  - “Se  permanecer  a  obra  de  alguém  que  sobre  o  fundamento 
               edificar, esse receberá galardão”. I Coríntios 3:14

Cartaz em formato de um
edifício com as palavras do

versículo.

- Usando estratégias para construir em unidade.

- Construindo o edifício sobre a Rocha que é Cristo.

 “Se
 permanecer a

 obra de alguém que

 sobre o fundamento

 edificar, esse

 receberá galardão”.

 I Coríntios 3:14.
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Entrevistar um construtor:

 O que precisa para construir um edifício?

 Quais os passos para construir?

 Como escolher as pessoas para trabalhar?

Salmos 139:3; 127:1; Isaías 28:16 e 54:11; Mateus 16:18; Lucas 14:28-30;
Romanos 9:33; I Coríntios 3:9–17; Efésios 2:20–22 e I Pedro 2:4–9

Troca de idéias entre cinco ou mais pessoas
orientadas por um líder.

Líder
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Vamos fazer uma comparação de um edifício material e um edifício espiritual.

Edifício Material

 Tem que  arrumar o  local,  o  terreno  onde  vai  construir.  Marcar o
terreno.

 Fazer a planta, o cálculo, à sondagem.

 Providenciar  um  engenheiro  o  mestre  de  obras,  os  pedreiros,
carpinteiros e serventes (pessoas para trabalharem no edifício).

 Calcular as despesas, os custos do empreendimento. Planejamento da
construção.

 Começar a fundação, o alicerce do edifício.

 Tipo de  material  que  vai  usar  (areia,  cimento,  pedra,  ferro,  tijolo,
madeira).

 Acabamento do edifício. Fase final (Tábua corrida, azulejo, mármore,
granito, vidro, etc.).

Edifício Espiritual

 Como edificar?

 O terreno é o mundo. Há muito espaço para construir (João 3:16)

 A  planta  da  construção.  É  Deus  quem  faz.  Ele  é  o  Arquiteto  do
universo “Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de
minha mãe.” Salmo 139:3

 Engenheiro,  arquiteto,  pessoas  que  trabalham  na  construção
(Salmo 127:1).  São  pessoas  que  passam por  nossa  vida  e  edificam
(família, professores, amigos, etc.).
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 O construtor  e  os  líderes  da  construção  assentam para calcular  as
despesas e verificar se tem meios para concluir (Lucas 14:28–30). São
as pessoas que param para fazer um exame, para discutir se devem ou
não construir, se tem condições. Elas pagam o preço. Investem tempo,
dinheiro, esforço, trabalho e vida.

 Começa a fundação, o alicerce.  Qual é o fundamento? O fundamento
é Jesus. Ele é a pedra fundamental (Isaías 28:16, Romanos 9:33,      I
Coríntios  3:11).  Se o edifício  não tiver um bom alicerce,  uma base
sólida, um fundamento, ele balança e cai. Ele precisa de uma excelente
estrutura. Jesus é o fundamento. A falta do verdadeiro fundamento
faz cristãos fracos sem uma estrutura correta. Toda a igreja de Deus
está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e
Jesus  é  a  pedra  angular,  a  pedra  de  esquina,  a  pedra  principal.
Quando o edifício está bem ajustado, unido, ele cresce para Santuário
dedicado ao Senhor, no qual somos edificados para habitação de Deus
no espírito. Quem não edifica a sua vida sobre o fundamento que é
Jesus,  está  firmado  em bases  falsas  (Efésios  2:20–22).  Jesus  disse:
“Sobre esta pedra edificarei a minha igreja (Mateus 16:18). A igreja é
um edifício  (I  Pedro  2:4–8).  Nós   somos  comparados  como pedras
vivas  e não mortas.  Somos edificados Casa espiritual,  lavradas por
Deus. Essas pedras estão sendo colocadas a cada dia, a cada hora, a
cada  minuto.  É  um processo   contínuo,  não pára.  As pedras  são
colocadas uma sobre a outra. Elas não podem ficar soltas, se não elas
caem.   Elas  precisam  da  argamassa  da  oração  (Isaías  54:11).  As
pedras não podem ficar  separadas. Não pode ter brechas no edifício,
senão o inimigo entra e faz um grande desastre, por  isso  precisamos
da unidade.  Somos pedras edificadas de geração à geração.

 Que tipo de material vai ser usado na construção?  (I Coríntios 3:9-
17)  O fundamento é Cristo. Por cima do fundamento estão as obras o
que praticamos no dia a dia.

- Ouro, prata, pedras preciosas são depuradas, passadas pelo fogo
e se purificam.  Representam a obra transformadora do Espírito
Santo.

- Madeira, feno, palha queimam rapidamente e sobram só cinzas.
Representam a obra da carne.
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Veja como você edifica, pois manifesta se tornará a obra de cada um, pois
está sendo revelada pelo  fogo e o próprio fogo provará. Se o que você faz,
permanece, receberá galardão. Se a obra se queimar, perde tudo, mas será
salvo através do fogo. Só resta cinzas. Mas a cinza e a areia quando passam
pelo fogo se transformam em vidro transparente.  É o acabamento, a fase
final  da construção. Quando há falta de material,  a construção pára. Não
falte na sua vida a oração, a leitura da Palavra de Deus, a comunhão com os
irmãos, a unidade, o estudo.Você é um santuário de Deus e o Espírito de Deus
habita em você. Aqui no mundo, não é lugar para ficar parado. Mexa-se. Se
você quer construir, não fique só brincando. Mãos à obra. Una-se a outros
colegas e construa um grande edifício para habitação de Deus no espírito.
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Faça  um  edifício  com  pedras  de  cartolina.  Atrás  colocar  as
perguntas  da  lição.  Dividir  a  sala  em 2  grupos.  Distribuir  as
pedras para os grupos. À medida que eles souberem responder
as perguntas,  eles  montam o edifício.  O grupo que conseguir
montar primeiro o edifício é o vencedor.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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NOME :                                                                                                   SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

                                                                       

 

“________________________________________________________________

_____________________________________________.” I Coríntios 3:14

    
 
   2 – EXERCÍCIO – . 

    
 
   3 – EXERCÍCIO – . 
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Procure as palavras do versículo nas pedras do edifício.

Escreva as respostas nos espaços em branco.

Risque os materiais usados na construção do edifício espiritual.

permanecer Se fundamento alguém

obra edificar, o de

receberáasobre

galardão esse

que

QUEM
É o fundamento ______________________________

Nós somos comparados _______________________

É o Santuário de Deus _________________________

Habita em você _______________________________

AREIA CIMENTO OURO FERRO
PRATA AZULEJO PEDRAS MADEIRA
COBRE FENO CASCALH

O
PALHA

ALUMÍNIO INOX PEDRAS PRECIOSAS TIJOLO
MÁRMOR

E
GRANITO CHUMBO ÁGUA

5a



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                     PROJETO UNIDADE 9 E 10 ANOS

6a



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

                               
                                       
                                      

                                       

  

   

                              

                  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                     PROJETO UNIDADE 9 E 10 ANOS

- Incentive o aluno a contribuir na igreja e em missões.

         - “Em  verdade,  vos digo  que  esta viúva  pobre depositou no
gazofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes.”

Marcos 12:43

Faça 10 moedas em cartolina. Escreva duas ou três palavras do versículo.
Faça um xerox de 10 moedas de cartolina  com as palavras  do versículo
conforme o número dos alunos. Corte as moedas desenhadas na cartolina,
coloque-as num envelope e entregue um para cada aluno. Deixe que os
alunos  decorem  o  versículo  colocando-o  na  ordem  certa.  Depois  de
cumprida a tarefa acima, chame 10 alunos e deixe-os segurarem os cartazes
das moedas, enquanto toda a sala repete o versículo.

- Contribuindo com generosidade.

- Uma viúva pobre contribuiu com generosidade.
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“ Noss  as oferendas   ”

Cântico de salvação para crianças - Volume 4, nº 13

Marcos 12:41–44; Lucas 21:1–4; II Coríntios 9:6–8; Malaquias 3:10

                                                                                                                                                                     
                                                                                                     PROJETO UNIDADE 9 E 10 ANOS

Para  sustentar  a  obra  do  Senhor,  precisamos  contribuir.
Podemos dar o dizimo ou mais do que ele. Você sabe o que é o
dízimo?
Dízimo é 10 % do que você ganha. Vamos aprender a achar o
dízimo?
Recorte 100 “moedas” em cartolina. Coloque 10 moedas sobre a
mesa.  Mostre  que 9  ficam com você  e  uma pertence  a  Deus.
Depois  coloque  20  moedas  na  mesa  e  deixe  alguns  alunos
separarem a parte que pertence a Deus.  Depois 30, 40, 50 até
100 “moedas”.

A nossa história nos fala de uma viúva que gostava
de contribuir.

Quem dá com alegria;
É um prazer servir ao senhor;
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A  cidade  de  Jerusalém  estava
movimentada  para  a  Páscoa.
Vinham judeus de todos os lugares
para celebrar esses dias festivos na
cidade santa.

Jesus também foi ao templo de
Jerusalém  e  ficou  observando  as
pessoas  depositarem  suas  ofertas
na arca do tesouro ou gazofilácio.

Ele  viu  alguns  ricos  ofertando
com  generosidade.  Entretanto,
mesmo eles dando muito dinheiro,
ainda lhes sobravam muitos bens.

Logo  se  aproximou uma pobre
viúva.  A  vida  era  muito  difícil
para  uma  viúva  da  Judéia.  Ela
tinha poucos meios para ganhar o
seu sustento. Jesus sabia o que a
viúva estava para fazer. 

Ela chegou perto do gazofilácio
e colocou duas pequenas moedas.
Eram as últimas que possuía. Ela
ofertou,  literalmente,  tudo  o  que
tinha.  Toda  a  sua  riqueza
material, ela ofertou a Deus.

Por  certo,  as  moedas  não
adiantariam  muito  para  o
pagamento das contas do templo.
Seu valor monetário era mais ou
menos  20  centavos.  Jesus  achou
que  a  oferta  da  viúva  foi  tão
importante que chamou a atenção
dos discípulos, dizendo-lhes:

“Esta pobre viúva depositou no
gazofilácio  mais  do  que  todos  os
ofertantes,  porque  todos  eles

ofertaram o que lhes sobrava; ela,
porém, da sua pobreza,  deu tudo
quanto  possuía,  todo  o  seu
sustento.”

Jesus  mostrou  que  o  valor
monetário  de  uma  oferta  não  é
tudo.  Quando  Jesus  falou  que  a
viúva  tinha  dado  mais  do  que
todos,  significava  que  ela  “deu
mais do que todos juntos”.

No  Velho  Testamento,  as
pessoas davam o dízimo (10% do
que  ganhavam)  e  havia
regulamentos  bastante  rígidos
quanto  a  essa  oferta.  Os  levitas
davam  os  dízimos  dos  dízimos
recebidos  do  povo  de  Israel
(Números 18:26).

No Novo Testamento os dízimos
e as ofertas são dadas por amor e
não por obrigação.

Em  relação  aos  dízimos,  as
pessoas  pobres  tem  a  mesma
oportunidade  de  contribuir.  A
percentagem é igual para todos. A
percentagem  que  o  pobre  pode
dar do seu salário não é menor do
que a do rico. O dinheiro dedicado
a Deus e ao Seu serviço tem valor
eterno.

O dinheiro na terra é investido
na salvação de almas. A viúva não
se  contentou  em  dar  apenas  o
dízimo,  10%,  uma  parte  do  seu
dinheiro.  Ela  deu  tudo  o  que
possuía,  100%.  No  Velho
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Testamento,  dava-se  10%.  No
Novo Testamento, Zaqueu deu 50
% de  tudo  o  que  tinha.  A viúva
pobre deu 100%, deu tudo o que
tinha.  A  pequena  oferta da viúva
do  ponto  de  vista  do  homem foi
desnecessária e sem valor. 

Do  ponto  de  vista  de  Jesus  foi
muito  grande,  maior  do  que  a
oferta de todos os ricos juntos.

Você  tem  contribuído  na  obra
do Senhor?

Você  dá  a  sua  oferta  para  a
igreja, para as missões?

Você já deu a sua vida a Jesus?
Dê tudo para Jesus, dê a sua vida.
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A tesouraria, do templo segundo parece, ficava situada perto
do pátio das mulheres, onde havia 13 caixas para ofertas em
formato de trombeta.

Cada  caixa  tinha  uma  indicação  para  que  os  ofertantes
soubessem o destino da oferta (ofertas alçadas, queimadas,
ação de graças).

Generosidade - Bondade, liberalidade.

Gazofilácio - Cofre de ofertas.

Literalmente - Rigorosamente, restritamente.

Rígidos - rigoroso.
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ESCOLHENDO A MOEDA

Os  alunos  formarão  um  círculo.  Ficará  no  meio,  o  que  for
encontrar a moeda. Arranja-se um barbante suficiente para um
círculo. No barbante, coloca-se uma moeda de papel laminado.
Todos os alunos deverão segurar o barbante com as duas mãos,
fazendo a moeda correr, passando-a de mão em mão. O aluno
que estiver no centro deve tentar saber com quem está a moeda.
Assim que ele apontar para algum dos colegas, este deve logo
abrir as mãos, a fim de provar se está ou não com a moeda. Se
ele estiver, deve responder uma pergunta da lição. Se ele não
souber  a  resposta,  vai  para  o  centro do círculo.  Se  acertar  a
resposta,  o  aluno  que  estiver  no  centro,  continua.  E  assim
sucessivamente.
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______                  ______                   ______                  ______                ______

Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.

“Em ______________ vos ________ que esta _________    __________
                          E D A D R E V                O G I D                         A V Ú I V          E R B O P

                                                                        

depositou no ___________________ mais do que o _____________
                                    O I C Á L I F O Z A G                                       M A R E Z I F

      

todos os __________________.” Marcos 12:43
                                           S E T N A T R E F O

Coloque a primeira letra de cada desenho nos quadrados,
para descobrir quem colocou duas moedas no gazofilácio.

Jesus foi ao templo de ( 1 )

Ele assentou-se perto do ( 2 )

Ele viu os ricos depositarem ( 3 )

Ele viu uma viúva dando ( 4 )

A viúva pobre deu ( 5 )

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(   ) muito dinheiro.

(   ) duas moedas.

(   ) gazofilácio.

(   ) tudo.

(   ) Jerusalém.
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- Motive o aluno a zelar pela Casa do Senhor.

             - “A Minha Casa será chamada Casa de Oração; vós, porém, a
transformais em covil de salteadores.” Mateus 21:13

Versículo escrito no quadro de giz. Todos os alunos devem ler o
versículo. Peça para eles fecharem os olhos. Chame um dos alunos
para apagar duas palavras do versículo. Peça-os para abrirem os
olhos e lerem o versículo. E assim sucessivamente, até apagar todo
o versículo.

- A autoridade de Jesus.

- Jesus usou a Sua autoridade, moralizando o templo.

“A Minha Casa será chamada
Casa de Oração; vós, porém, a

transformais em covil de
salteadores.”

Mateus 21 : 13.
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“ O Senhor   está no Templo   ”

Cântico de salvação para crianças – Volume 2, nº 34

Mateus 21:12, 13; Marcos 11:15–18; Lucas 19:45, 46; João 2:13–22
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Distribua algumas fichas de papel e lápis entre os alunos para
que eles escrevam de um lado:

- O que eu posso fazer para ajudar na obra do Senhor?

e no outro lado:

- O que eu posso fazer para atrapalhar a obra do Senhor?

depois, leia as sugestões dos alunos.

A nossa história nos fala de alguns homens que
estavam atrapalhando a obra do Senhor.

Indignado

Fraudulento

Exorbitantes

Poluído

Covil

Inédito

-

-

-

-

-

-

-

zangado, encolerizado.

propenso a fraude, impostor.

altos, elevados.

sujo.

esconderijo.

nunca visto, original.

Deus está aqui;
A cada momento;

Há lugar para todos;
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Jesus  foi  até  o  templo  de
Jerusalém  para  as  comemorações.
Quando  Ele  entrou  no  pátio  do
templo,  ficou  indignado.  Havia
vendedores  de  bois,  ovelhas  e
pombos  e  também  mesas  de
cambistas.  Todos  gritavam  ao
mesmo  tempo,  querendo  vender  as
suas  mercadorias.  Os  cambistas
gritavam  querendo  trocar  as  suas
moedas.  Era  necessário  haver  uma
certa  operação  comercial  para  as
pessoas  que  vinham  de  longe
oferecerem sacrifícios ao Senhor.

Mas  os  vendedores  tinham
ocupado o recinto sagrado e tinham-
no  transformado  em  um  mercado
poluído. O culto estava tornando-se
apenas  uma  desculpa  para  o
comércio  fraudulento  com  a  venda
de animais a preços exorbitantes.

Havia  um  detalhe:  somente  os
animais  comprados  dentro  da  área
do  templo,  recebiam  o  visto  de
“animal  sem  defeito”,  como  os
sacrifícios exigiam.

Jesus ficou tão revoltado que, num
gesto  de coragem e autoridade,  Ele
fez um chicote de cordas e expulsou
todos os vendedores do templo, bem
como  as  ovelhas  e  bois,  virando  a
mesa dos cambistas e espalhando no
chão as moedas dos negociantes.

Ele  impediu que qualquer pessoa
carregasse mercadorias pelo templo.
Ele  os  ensinou,  dizendo-lhes:  “Está
escrito: A Minha Casa será chamada

Casa  de  Oração  para  todas  as
nações.  Vocês,  porém,  estão

transformando-a  em  covil  de
salteadores.”  Depois  da  morte  de
Jesus, os discípulos se lembraram do
que  está  escrito:  “O  zelo  da  Tua
Casa me consumirá.”

Foi  um  caso  inédito  em  Israel.
Nunca  ninguém  tinha  se  levantado
com tanta autoridade, desafiando os
religiosos hipócritas.

Os sacerdotes Anás e Caifás eram
corruptos,  pois  embolsavam  uma
quantia de dinheiro com o lucro da
venda de animais dentro do templo.
Alguns judeus ficaram indignados e
perguntaram  a  Jesus:  “Que  direito
tem o Senhor de fazer isso? Mostre-
nos  um  sinal  para  vermos  se
realmente  o  Senhor  recebeu  essa
autoridade de Deus.”

Jesus  respondeu-lhes:  “Destruam
esse  santuário  e  em três  dias  Eu o
levantarei.”

E eles exclamaram: “É impossível,
pois  levou  46  anos  para  ser
construído.  Como  você  pode
reconstruí-lo em apenas três dias?”

Jesus,  na  verdade,  estava  se
referindo ao santuário do Seu corpo.

Depois  que  Jesus  ressuscitou,  os
discípulos lembraram-se do que Ele
havia falado e creram na Escritura e
na Sua Palavra.

Agora  todos  podiam  entrar  na
Casa de Deus para louvar e adorar
ao  Senhor. A Casa  de Deus torna-se
em esconderijo de ladrões quando:

1  -  O  Senhor  da  Casa  não  é
reconhecido  como  Senhor  e
Salvador;  2  -  “O  Louvor  e  a
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Adoração”  são  substituídos  por
cânticos, que não levam à verdadeira
comunhão com Deus. Ou cânticos de
letras  sem  sentido  e  repetitivas.
3 - As fofocas permeiam o ambiente.
4 -  As atividades  sociais  suplantam
as reuniões de oração. 

A pessoa que recebe Jesus Cristo
como Seu Salvador e Senhor tem o

seu corpo transformado em Templo
do  Espírito  Santo,  pois  Este  vem
habitar dentro dele. 

Você tem sujado o templo de Deus
através  das  suas  ações,  palavras  e
pensamentos?  Você  foi  comprado
por  um  preço  muito  alto,  pelo
sangue precioso de Jesus. Glorifique
a Deus através da sua vida.
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IGREJA

Cole num círculo de papel cartão seis igrejas. Nas portas, cole
sacos de papel e dentro deles,  perguntas da lição. No centro,
coloque um ponteiro preso com colchete. Divida a sala em dois
grupos:  verde  e  amarelo.  Um aluno do grupo verde deve  ir  à
frente e girar o ponteiro. Quando ele parar, o aluno deve tirar a
pergunta da igreja para onde o ponteiro estiver apontando. Se
ele acertar a resposta da pergunta, o seu grupo ganha um ponto.
Depois é a vez do outro grupo. E assim sucessivamente. O grupo
que tiver maior número de pontos é o vencedor.
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“A Minha
Casa
será

chamada
Casa de
Oração;

vós,
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porém, a
transformais

em
covil de

salteadores”
Mateus
21:13
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porém, a
transformais

em
covil de

salteadores”
Mateus
21:13
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                   ___  

   1 – VERSÍCULO - 

                                                                       

 

    
 
   2 – EXERCÍCIO – . 

    
 
   3 – EXERCÍCIO – . 
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Substitua  as  figuras  geométricas  pelas  palavras  para
descobrir o versículo.

Quem sou eu? Escreva o meu nome nos quadradinhos.

(    ) Jesus ficou indignado quando chegou ao templo.

(    ) Jesus foi ao templo para as comemorações da Páscoa.

(    ) Jesus fez um chicote de cordas.

(    ) Alguns judeus não gostaram do que Jesus fez.

(    ) Jesus expulsou os vendedores do templo.

(    )  Jesus viu os vendedores e cambistas no pátio do templo, vendendo suas
mercadorias.

Numere essas declarações na ordem certa em que ocorreram

CASA MINHA ORAÇÃO  COVIL  PORÉM

“A ________   ________ será chamada ________ de ________, vós,

________ a transformais em ________ de salteadores.” Mateus 21:13

 Eu expulsei os vendedores do templo.

 Eu fui ao templo de Jerusalém.

 Eu sou o Filho de Deus.

7a
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- Mostrar a importância de cultivar amizades verdadeiras, tendo
Jesus como modelo.

- Incentivar o aluno a influenciar os seus amigos.

-  “Não  abandones  o  seu  amigo,  nem  o  amigo  de  seu  pai.” 
Provérbios 27:10

Cartazes de um menino com o versículo, presos num varal.

- A amizade de Davi e Jônatas.

- A aliança de Davi e Jônatas.

“Não

  abandones

  o  seu

  amigo,

  nem  o

  amigo de

  seu

  pai.” 
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I Samuel 18; 19; 20; 23:15–18. II Samuel 9:1–13

Grupo de estudo.
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CONVERSA COM AS CRIANÇAS

Pedir as crianças para levar fotos do seu melhor amigo.

- O que é amizade?

- Como fazer amigos?

- Como você pode influenciar os seus amigos?

- Qual é o seu melhor amigo? Ele tem um apelido?

- Qual a maior qualidade do seu amigo? E o defeito?

- Você é paciente com ele ou se irrita com facilidade?

- Você tem ciúme ou inveja do seu amigo?

- Você ajuda o seu amigo na hora que ele precisa?

- Você já falou de Jesus para o seu amigo?

A nossa história nos fala de dois amigos.

My brother;
Posso ser um missionariozinho;
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Introdução – Depois que Davi matou o gigante Golias, ele apresentou-se
diante do rei Saul e foi convidado a morar no palácio. Jônatas, o filho de
Saul tornou-se o melhor amigo de Davi.

Baseado  na  amizade  de  Davi  e  Jônatas  vamos  estudar  algumas
características de um amigo leal.

Características de um bom amigo:

1 –  O amigo ama. I Samuel 18:1, 3

Jônatas gostava de Davi de verdade, ele era companheiro e amigo.

2 –  O  amigo é desprendido, não é egoísta. I Samuel 18:4

Jônatas  tirou  a  sua  capa  e  deu  para  Davi,  como  também  a  sua
armadura, a espada, o arco e o cinto. As coisas que identificavam como
príncipe.

3 –  O amigo reconhece que ele é bom e todos gostam dele. I Samuel 18:5, 16

Não só o povo gostava de Davi, mas os servos de Saul e toda Israel e
Judá.

4 –  O amigo vê que o seu êxito é porque Deus está com ele. I Samuel 18:14

Davi  tinha  êxito  em  todos  os  seus  empreendimentos,  porque  ele
confiava em Deus e Deus estava com ele.

5 –  O amigo se alegra com as suas vitórias. I Samuel 18:5, 13

Davi se tornou chefe dos mil soldados do exército do rei e ele fazia as
saídas e entradas militares.

6 –  O amigo não é invejoso. I Samuel 18:6, 9
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O rei Saul tinha inveja de Davi, mas Jônatas não. Ele alegrava-se com
as suas vitórias e conquistas.

7 –  O amigo o defende em todas circunstâncias. I Samuel 19:1–7

Jônatas conversou como seu pai Saul a respeito de Davi e mostrou as
suas qualidades, defendendo-o com toda ousadia.

8 –  O amigo deseja o bem e não o mal. I Samuel 20:1–13

Davi expôs para Jônatas seu problema com o rei Saul e ele o ajudou
intercedendo junto ao rei.

9 –  O amigo apóia, é solidário e companheiro. I Samuel 20:30–34

O amigo é companheiro nas lutas e problemas. Jônatas livrou Davi da
fúria do seu pai, ficou sentido, saiu da mesa e não comeu do pão.

10 – O amigo faz aliança. I Samuel. 20:12–29; 35–43

Davi  e  Jônatas  fizeram  um  trato  de  cada  um  cuidar  da  sua
descendência. Jônatas morreu e Davi cumpriu a sua parte. Davi não foi
ingrato, retribuiu o bem que Jônatas lhe fez.

11 – O amigo encoraja. I Samuel. 23:15–18

Jônatas foi encontrar-se com Davi e o fortaleceu a confiança em Deus.

12 – O amigo é sincero e não esquece da aliança. II Samuel 9:1–13.

Davi e Jônatas fizeram uma aliança. Depois de vinte anos Davi tornou-
se  rei  e  lembrou  da  aliança  que  fez  com  Jônatas  acerca  da  sua
descendência.  O rei Davi  usou de bondade com Mefilosete,o  filho de
Jônatas, que morava em Lodebar, retribuindo-lhe as terras do rei Saul,
e ele comia à mesa como um dos seus filhos, por amor ao seu amigo
Jônatas.
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Características de Jesus como melhor Amigo.

Amor - Jesus nos ama mesmo quando falhamos. João 3:16

Salvação - Deu a sua vida para nos. Mateus 18:11

Perdoa - Jesus perdoa os nossos pecados e faltas. João 1:29

Atenção - Esta sempre pronta a nos ouvir. Salmos 6:9

Defensor - Defende-nos das artimanhas do inimigo. Salmos 91

Solidário - É solidário nas lutas e problemas. Naum 1:7

Encorajador - Quando  estamos  tristes  e  abatidos  Ele  nos  levanta.
Mateus 11:28

Provedor - Ele supre todas  as  nossas  necessidades  e carências.
Mateus 6:25–34 

Paciente - Ele reconhece as nossas limitações,  Ele não perde a
paciência

Bondoso - Só quer o nosso bem. Salmo 119 : 64, Salmos 107:1,
II Tessalonicenses 3:3

Fiel - A sua fidelidade dura para sempre. Salmos 117:2

Manso - A  sua  mansidão  é  tremenda,  Ele  não  fica  irado.
Mateus 11:28

Sábio - Ele  é  o  Príncipe  da  sabedoria.  Salmos  111:10,
II Tessalonicenses 3:16

Paz - Jesus é a nossa paz, no meio das trevas. João 14:27

Alegria - A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10

Perseverant
e

- Ele não desiste de ninguém. Hebreus 13:5

Justo - É o Deus de Justiça. Jeremias 9:24
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Amigo - É o Amigo certo nas horas incertas

Conclusão

Não se esqueça do que Jesus é para você.
Quantas coisas Jesus têm feito na sua vida.

Glorifique e adore ao Senhor.

“Não
abandones
o seu amigo,
nem o amigo
de seu pai”.
Provérbios
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Amigo - É o Amigo certo nas horas incertas

Conclusão

Não se esqueça do que Jesus é para você.
Quantas coisas Jesus têm feito na sua vida.

Glorifique e adore ao Senhor.

“Não
abandones
o seu amigo,
nem o amigo
de seu pai”.
Provérbios
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Complete o versículo, trocando os números pelas letras
correspondentes.

O que Jônatas deu para Davi?

Escreva 3 qualidades da amizade entre Davi e Jônatas.

A B D E G I M N O P S T U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

“ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___           ___

       8    1      9                   1        2        1       8        3    9       8       4   11                    9

___ ___ ___          ___ ___ ___ ___ ___,          ___ ___ ___          ___

    12  14     13            1        7       6    5        9                 8          4       7             9

___ ___ ___ ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___     ___ ___ ___”. Pr 27:10

  1         7        6        5       9        3        4            11         4     13      10       1        6

I - C ___  ___ A

II - A ___  ___  ___  ___  ___  ___ A

III - E ___  ___  ___  ___ A

IV - A ___  ___ O

V - C ___  ___  ___ O 

1 - 2 - 3 -

8a
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- Hoje Jesus quer juniores dispostos, desprendidos e prontos para
servir e para testemunhar do Seu amor.

-  “Assim pois,  todo  aquele  que  dentre  vós  não  renuncia  a  tudo
quanto tem, não pode ser meu discípulo.” Lucas 14:33

Cartazes em formato de pés com as palavras do versículo presos
no varal.

- Seguindo a Jesus.

- Jesus  escolheu  12  discípulos  para  aprender  os  seus
ensinamentos e os enviou a pregar e a transmitir o Seu
amor.

ser meu discípulo.”
Lucas 14 : 33.

“Assim pois, todo
aquele que dentre

vós não renuncia a tudo
quanto tem, não pode
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“ Os doze apóstolos ”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças. Vol. 1 - nº 43

“ Eu irei ”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças. Vol. 2 - nº 26

Mateus 4:18–22, 9:9–13, 10:2, 4, 26:14–16; Marcos 1:16–20, 3:13–19; Lucas 6, 13–
16; João 1:43–51, 11:16
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VISUAIS

MATERIAL - Fichas com os nomes: DISCÍPULO - APÓSTOLO.

À  medida  que  contar  a  história,  mostre  os  cartazes  com  os
números.

O que é um APÓSTOLO? É um enviado, um mensageiro (Mostrar
ficha).

O que é  um  DISCÍPULO? É  um aprendiz,  um aluno (Mostrar
ficha).

Primeiro,  as  pessoas  que  andavam  com  Jesus  tiveram  que
aprender a ser discípulos, para depois serem apóstolos enviados.
Os  discípulos  eram homens  comuns,  que  não tinham cultura,
mas  Jesus  deu  mais  importância  ao preparo  espiritual.  Jesus
escolheu os discípulos e os enviou a pregar.

Cristo chamou doze;
Pedro, Tiago e João no barquinho;
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NATANAEL
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TADEU
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SIMÃO
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ANDRÉ

(João 1:35-42; Atos 1:13)

André significa varonil. Ele era discípulo de João Batista (João 1:35 a 42) e
irmão de Simão Pedro, que também era um pescador (Marcos 1:16, 17). Ele
era  uma  pessoa  comum,  simples,  prático  e  tinha  um  coração  sensível  e
afetuoso.  Certa  vez  João  Batista  estava  na  companhia  de  André  e  João,
quando  Jesus  passou  e  João  Batista  disse:  “Eis  o  Cordeiro  de  Deus”.
Quando André ouviu isso,  ele logo foi atrás de Jesus.  Foi o primeiro a se
encontrar com Jesus. E, quando Jesus viu que ele ia seguindo-o, perguntou:
“O que você quer? Que buscais?”. E André não respondeu. Apenas fez uma
pergunta: “Onde vives?”. O Senhor Jesus não o repreendeu; ao contrário,
convidou-o para ir à Sua casa, dizendo: “Vem e vê.” André passou o dia ali,
na casa de Jesus. O resultado da conversa é que André voltou para casa e
falou  com  o  seu  irmão  Pedro:  “Achamos  o  Messias.”  Pedro,  mais  que
depressa,  foi  com André.  André,  primeiramente,  levou o  evangelho  à  sua
família,  ao  seu  irmão.  Segundo  a  tradição,  André morreu numa cruz  em
formato de X.

SIMÃO PEDRO 

O nome Pedro significa pedra. Ele era um pescador (Marcos 1:16 a 18). Ele
tinha uma personalidade dominante, era um líder, mas também tinha muitas
contradições.  Por  vezes  era  IMPULSIVO (Mateus  14:28  a  33),  FRANCO
(Mateus  18:21,  22),  PRESUNÇOSO  (Mateus  16:13  a  20),  GENEROSO
(Mateus  16:22),  IMPETUOSO  (Mateus  26:31  a  35)  e  outras  vezes  era
TÍMIDO E COVARDE (Mateus 26:69–75).

TIAGO

(Mateus 4:21; Atos 12:1, 2)

Ele era irmão de João, filho de Zebedeu. Era um pescador. Quando Jesus o
viu, ele estava com seu pai e seu irmão João, no barco, consertando as redes
(Mateus 4:21). Ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos (Atos 12:2). Jesus
deu a Tiago e a João o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão
(Marcos  3:17).  Tiago  também esteve  presente  na  ressurreição  da  filha  de
Jairo (Marcos 5:37), no Getsêmani (Marcos 14:33) e na pesca maravilhosa
(Lucas 5:10) e no monte da Transfiguração (Mateus 17:1).
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JOÃO

(Mateus 4:21; Atos 3:1-4; 8:14-16)

Ele também era um pescador (Mateus 4:21). Foi chamado por Jesus de filho
do trovão (Marcos 3:17). Era INTOLERANTE (Marcos 9:38), AMBICIOSO
( Marcos 10:35, 36), VINGATIVO (Lucas 9:54). Mas João aprendeu a lição
do AMOR na escola de JESUS. Foi ele quem ficou responsável por cuidar da
mãe  de  Jesus  (João  19:26).  Ele  foi  exilado  para  a  ilha  de  Patmos,  onde
escreveu o livro de Apocalipse e morreu bem velhinho (Apocalipse 1:9-21).
Esses  quatro  homens  conheceram  Jesus.  Como  eles  se  tornaram  seus
discípulos? Certa vez, Jesus estava passeando na praia. Havia vários barcos e
vários pescadores. Pedro e André eram alguns dos pescadores. Quando Jesus
os viu lançando as redes ao mar, disse-lhes: “Vocês querem me seguir? Vinde
após Mim e Eu vos farei pescadores de homens.” (Mostrar cartazes nº 1 e nº
2). Eles não seriam mais pescadores de peixes e sim pescadores de homens.
Eles iriam falar de Jesus aos seus amigos. Imediatamente após o convite de
Jesus, eles deixaram seus barcos, suas redes, seu pai e O seguiram. Logo na
frente, Jesus viu dois irmãos: Tiago e João. Eles também eram pescadores
(Mostrar cartazes nº 3 e nº 4) e estavam no barco com seu pai, consertando as
redes. Jesus os chamou: “Tiago, João, vocês querem ser meus discípulos?”
Tiago e João, na mesma hora, deixaram o barco, as redes, seu pai e seguiram
a Jesus. PEDRO, TIAGO, ANDRÉ e JOÃO foram os primeiros discípulos de
Jesus. 

FILIPE

(João 1:43, 44; Atos 1:13)

Foi  o  5º  discípulo  de  Jesus.  Um dia  depois  de  Jesus  ter  chamado Pedro,
Tiago, André e João, Ele se encontrou com Filipe que era um grande amigo
de André. Filipe morava em Betsaida, na mesma cidade de André e Pedro.
Jesus conversou com Filipe e ele o seguiu. Ele foi testado por CRISTO na
multiplicação  de  pães  e  peixes,  porque  estava  preocupado  com  as
necessidades da multidão (João 6:5). Filipe também era muito LENTO para
aprender  a  Verdade  (João  14:8).  Mas,  em  compensação,  ele  era  um
evangelista  pessoal  (João  1:45).  Ele  foi  correndo  se  encontrar  com o  seu
amigo Natanael para falar-lhe de Jesus.
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NATANAEL

(João 1:43 a 51, 21:2; Atos 1:13)

É também chamado de Bartolomeu (Mateus 10:3). Natanael era de Caná da
Galiléia.  Foi  o  6º  discípulo  de  Jesus.  Quando  Filipe  se  encontrou  com
Natanael,  disse-lhe:  “Achamos  aquele  de  quem  Moisés  falou;  Jesus,  o
Nazareno.”  Natanael  teve  preconceito  e  perguntou:  “Será  que  de  Nazaré
pode sair alguma coisa boa?” Filipe respondeu:  “Vem e vê.” Natanael  foi
com Filipe.  Quando Jesus  viu  Natanael,  disse:  “Aqui  está  um verdadeiro
israelita, sem manchas.” E Natanael perguntou: “De onde me conheces?” E
Jesus  respondeu:  “Antes  de  Filipe  chamá-lo,  Eu  o  vi,  quando  estava
tranquilo, debaixo da sombra da figueira.” E Natanael exclamou: “Mestre, o
Senhor é o Filho de DEUS, o Rei de Israel.” E Jesus respondeu: “Só porque
Eu disse que o vi debaixo da figueira, você acredita? Pois você verá coisas
muito maiores.”

MATEUS 

(Lucas 6:13 a 16; Atos 1:13)

Significa “dom de Deus”. Foi o 7º discípulo de Jesus. Era também chamado
de Levi e era filho de Alfeu (Marcos 2:14). Mateus era cobrador de impostos
(Mateus 9:9 a 13).  Sabe o que é isso? Todas as pessoas que entravam na
cidade para vender suas mercadorias tinham que passar por Mateus. Todos
tinham raiva dos cobradores de impostos, pois eles cobravam a mais que o
estipulado pelo governo. Esses homens se tornavam desprezados e odiados
pelo seu povo. Mas, um dia, Jesus passou onde Mateus estava trabalhando.
Jesus o olhou, percebeu que ele era um “dom de Deus” e deu-lhe uma ordem:
“Siga-Me,  seja  um dos  meus discípulos,  fique  do  Meu lado”.  Mateus  não
respondeu, mas logo obedeceu, deixando tudo para seguir a Jesus. Mateus se
lembrou dos seus antigos colegas que também precisavam do Senhor Jesus e
os convidou para que se encontrassem com Jesus em sua casa. Mateus usou o
que tinha, ele usou sua casa. E você? Você tem sua voz para falar de Jesus
aos seus colegas!

TOMÉ

(João 11:16; Mateus 10:3)

É também chamado de Dídimo e foi o 8º discípulo de Jesus. O seu nome é
sempre associado à dúvida. Tomé precisava de provas para aceitar as coisas;
ele era lento para aprender as palavras de Jesus (João 11:16).
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Ele não estava presente quando Jesus apareceu no dia da Sua ressurreição e
duvidou  (João  20:24,  25).  Mas,  mais  tarde,  ele  recebeu  a  evidência  da
ressurreição  (João  20:27).  O  Senhor  o  desafiou  dizendo:  “Não  sejas
incrédulo, mas crente”. Quantas vezes somos como Tomé?

TIAGO

(Mateus 10:3; Atos 1:12, 13)

Era filho de Alfeu. Foi o 9º discípulo de Jesus. Foi também contado como um
dos apóstolos de Jesus. Ele estava presente depois da ascensão de Jesus (Atos
1:12, 13) e foi um dos que deu apoio a Paulo (Atos 21:18; I Coríntios 15:7).
Dizem os escritores que Tiago morreu apedrejado pelos judeus.

TADEU

(Mateus 10:3; Marcos 3:18)

A Bíblia não nos fala muito sobre Tadeu. Só sabemos que ele foi escolhido
para ser um dos doze apóstolos de Jesus. Segundo a tradição da igreja, ele
seria Judas Tadeu.

SIMÃO

(Mateus 10:4; Marcos 3:18)

Foi o 11º discípulo de Jesus. Era chamado de Simão, o zelote, que quer dizer
zeloso. Simão era membro de um partido nacionalista chamado Zelotes. Este
partido  era  radical,  fanático  e  provocou  a  guerra  contra  o  império  dos
césares (imperadores romanos). Ele também estava presente na ascensão de
Jesus (Atos 1:13).

JUDAS ISCARIOTES

(Mateus 10:4; 26:14 a 16; 27:3 e 4)

Foi o 12º discípulo de Jesus e quem O traiu, entregando Jesus à morte por
dinheiro. Era da cidade de Queriote de Judéia.  Era AVARENTO (Mateus
26:14 a 16), HIPÓCRITA e DESONESTO (João 12:5, 6). Ele ficou com tanto
remorso  que,  depois  de  ter  entregado  Jesus  aos  sacerdotes,  suicidou-se
(Mateus 27:3, 4) e os discípulos colocaram Matias em seu lugar.
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MATIAS

(Atos 1:26)

Foi o discípulo escolhido para substituir Judas. Os discípulos receberam o
título de apóstolos de Jesus. Eles foram discípulos de Jesus,  treinados por
Ele, disciplinados e enviados como apóstolos para pregar o evangelho.  Eles
testemunharam a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ninguém gosta
de disciplina, mas precisamos da disciplina do Senhor, senão ficamos "sem
rumo" na vida.  O segredo  do  testemunho ao  Senhor não é você ser uma
pessoa impressionante, ou ter uma voz eloqüente, ou ser um líder com uma
personalidade marcante. Jesus precisa de pessoas comuns, de você, de mim
para sermos discípulos. Precisamos da disciplina do Senhor para sermos seus
discípulos.  Procure  aprender  os  ensinos  de  Jesus  e  colocá-los  em prática.
Jesus  quer  adolescentes  dispostos,  desprendidos  e  prontos  para
testemunharem do Seu amor. Você quer ser um discípulo de Jesus ou um
crente indisciplinado? Vamos orar?
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O MAR TORMENTOSO

Os discípulos usavam o barco para pescar. Hoje vamos usar o barco
para trazer algumas coisas:
Os participantes  estarão  assentados ao redor  do salão.  O dirigente
dirá à pessoa ao seu lado: “Meu barco chegou. O que ele trouxe?” ,
pergunta  à  pessoa  ao  lado.  O  diretor  diz:  “Um leque”  e  começa  a
abanar-se. Todos fazem o movimento de abanar-se. Depois o dirigente
pergunta a outra pessoa: “O meu barco chegou. O que ele trouxe?” O
dirigente diz: “Uma tesoura.” E dizendo, imita o movimento da tesoura
com o dedo médio e o indicador. Em seguida, poderá mencionar “um
par  de  sapatos”  enquanto  movimenta  os  pés;  depois,  “óculos”,
enquanto  pisca  os  olhos.  Mencionará  uma  “dentadura  postiça”,
enquanto abrirá e fechará a boca, batendo os dentes. E em seguida,
“uma  corda”,  e  pula  corda;  “uma  bola”  e  joga  bola;  “um  pente”  e
penteia  o  cabelo;  “um  telefone”,  e  telefona,  etc.  Finalmente,
mencionará um chapéu e moverá a cabeça para frente e para trás. A
esta  altura  do  jogo  o  grupo  estará  exausto,  visto  serem  todos  os
movimentos contínuos, sem interrupção.



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                              PROJETO AMIZADE 9 E 10 ANOS

Barco de papel

Material - Barco de dobradura.

Para  sermos  discípulos  de  Jesus  temos  que  levar  as  Boas
Novas da Salvação. Vamos levá-la?
Passe o barco de papel entre os alunos, enquanto a turma conta
até dez. Onde o barco parar, a criança que estiver com ele deve
fazer uma pergunta da lição para um colega. Se ele responder
corretamente a pergunta, ganha um folheto para dar a alguém. E
assim, sucessivamente.
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“Assim
pois, todo
aquele que

dentre
vós não
renuncia
a tudo
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quanto
tem, não
pode ser

meu
discípulo."

Lucas
14:33
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NOME :                                                                                                   SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

 

 
   3 – EXERCÍCIO -  
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Some e  subtraia  as  letras  indicadas  escrevendo-as  nos
espaços em branco. Depois complete o versículo.

Coloque em ordem as letras em cada pé para descobrir
os nomes dos 12 discípulos de Jesus.

POR – R + IS =

TOLO – LO + DO =

DENTE – TE + TRE =

ANÃO – A =

RENUNCIAR – R =

QUANDO – DO + TO = 

ANÃO – A =

PODER – R = 

MEL – L + U =                               

“Assim  _________,
_________ 

aquele que ___________ vós

______    ________________ a

tudo _________ têm, ______

______ ser _____
discípulo.” Lucas 14:33

1 –   ÉRDNA = _________________  

2 –   ORDEP = _________________

3 –   OGAIT = _________________

4 –    OÃOJ = _________________

5 –   EPILIF = _________________

6 –   LEANATAN  _________________

7 –  SUETAM = _________________  

8 –   ÉMOT = _________________

9 –   OGAIT = _________________

10 –  EUTAD = _________________

11 – OÃMIS = _________________

12 –  SADUJ =    _________________

9a
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10a
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- Incentive o aluno a estudar a Palavra de Deus e aplicá-la na sua
vida, no seu dia a dia.

- Motive o aluno a estar com Jesus, a conversar com Ele através da
oração.

-  “Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os
ensinamentos.” Lucas 10:39

Dois cartazes.  No primeiro cartaz,  escreva o versículo;  deixando três espaços vazados.  No
segundo cartaz, onde estão os espaços vazados, escreva as palavras que estão faltando.

- Escolhendo o melhor.

- Maria e Marta aprenderam lições preciosas com Jesus.

                       quedava-se

aos assentada aos 

do Senhor a ouvir-lhe os ”

                        Lc 10:39.

Maria

                                  pés

ensinamentos

Coloque o segundo cartaz na frente do primeiro cartaz. Deixe os alunos lerem o versículo todo.

Depois  deixe  os  alunos  lerem o  primeiro  cartaz,  completando as  palavras  que faltam.  Noutro

momento, deixe-os lerem o segundo cartaz.E continue assim, até decorarem o versículo.
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“Vou trabalhar”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças. Vol. 3 - nº 28

“Eu quero servir a Jesus”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças. Vol. 3 - nº 83

Lucas 10:38-42
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Distribua as fichas com as características de Maria e Marta entre
os alunos. Divida a sala em dois grupos e deixe-os, através da
leitura do texto, descobrirem as características das personagens.

VISUAIS

-  Faça  visuais  de  Maria  e  Marta  presos  com fitas  para  serem
colocados no pescoço de duas alunas.

- E também fichas contendo as palavras mais importantes do
texto presas por clips no visual de cada personagem.

As fichas devem ser colocadas pelos alunos, antes da explicação
do professor. Com o correr da aula, o professor deve explicar ou
complementar o que eles descobriram.

O amor de Deus é maravilhoso;
Oba Jesus me ama;

Perto, perto de Deus eu quero andar;
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MARTA

1 - Hospitaleira - Lucas 10:38

“E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa.”
Marta  era  hospitaleira  e  alegremente  abria  o  seu  lar  às  pessoas.  Ela
considerava  uma  honra  receber  os  hóspedes  I  Pedro  4:10.  Você  é
hospitaleiro? Você gosta de receber as pessoas na sua casa? Você gosta de
receber visitas? Por que?

2 - Trabalhadora - Lucas 10:40

“Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.”
Marta não era preguiçosa. Ela tinha muita energia e prontidão para servir.
Ela cuidava das suas responsabilidades diárias (arrumação da casa, preparo
do alimento, roupa lavada e passada). Ela servia a Deus dentro do seu lar,
usando o seu serviço para o bem estar dos outros. Você ajuda a sua mãe e o
seu pai nos serviços domésticos?

3 - Agitada - Lucas 10:40

“Marta agitava-se de um lado para o outro.”
Ela era ativa. Não conseguia ficar parada. Ela sabia agir. O bom andamento
da casa dependia do seu serviço. 
E você? É agitado ou calmo?

4 - Murmuradora - Lucas 10:40

“Não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir
sozinha?”
Ela estava fazendo o trabalho, mas ficava insatisfeita ao ver sua irmã Maria
assentada, tranqüila,  ouvindo os ensinamentos de Jesus,  enquanto ela fazia
todo o serviço de casa, sozinha.
Podemos fazer o serviço, mas sem murmuração. Você murmura com tudo e
todos?

5 - Autoritária - Lucas 10:40

“Ordena-lhe pois que venha ajudar-me.”
Ela pediu a repreensão de Jesus para Maria. Ela era impetuosa e autoritária.
Ela recebeu a repreensão de Jesus.
E você, é autoritário? Gosta de dar ordens?
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MARIA

1 - Amorosa - Lucas 10:39

“Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor.”
Ela gostava de estar perto e de dar atenção para Jesus. Ela não “saía do Seu
pé.” Onde Jesus estava, ela estava junto. E você, é amoroso? Gosta dos seus
pais, amigos e professores? Você gosta de estar junto com eles?

2 - Receptiva - Lucas 10:39

“... a ouvir-lhe os ensinamentos.”
Maria era capaz de receber. Ela estava pronta para ouvir os ensinamentos de
Jesus, pois tinha fome e sede de Deus. Ela queria aprender o máximo dos Seus
ensinamentos. Você está pronto para aprender? Como você é na escola? Você
presta  atenção  nas  aulas?  Não  perca  a  oportunidade  de  aprender  agora.
Enquanto você é jovem, tem muito mais facilidades para aprender. Não perca
tempo, leia a Bíblia. Deixe Jesus falar com você através da Sua Palavra.

3 - Tranquila - Lucas 10:39

“Maria quedava-se assentada aos pés de Jesus.”
Ela não estava muito preocupada com a casa, com a comida para o Senhor
Jesus. Ela preferia o banquete espiritual ao banquete material.
Será que essa  era uma desculpa para ela não trabalhar? Será que ela era
preguiçosa? Eu creio que não. Ela não queria perder a oportunidade de estar
com Jesus. Aquele era o momento certo.

4 - Escolheu o melhor - Lucas 10:42

“Maria, pois, escolheu a boa parte.”
Maria  soube  escolher  a  melhor  parte.  Ela  descobriu  o  que  era  mais
importante.  Não podemos jogar  fora as  oportunidades.  Será que você  tem
escolhido o melhor? Você tem tempo para estar com Jesus?

5 - Aprovada - Lucas 10:42

“Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.”
Maria recebeu a apreciação de Jesus. Ela soube escolher o melhor. Através da
comunhão, da intimidade com o Senhor, as coisas certas que devemos fazer e
as  coisas  erradas que devemos eliminar de nossas  vidas,  nos  são reveladas
pelo  nosso  Santo e Poderoso  Deus.  Você vai  aplicando  os ensinamentos  de
Jesus na sua vida, no seu dia a dia e certamente, vai tendo a compreensão de
que esses jamais poderão ser-lhe tirados ou roubados, pois as suas atitudes
estarão  sendo  computadas  para  a  vida  eterna.  Escolha  o  melhor,  o  mais
importante. Escolha obedecer e servir a Jesus.
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Jogo das balas

Entregue  três  balas  para  cada  aluno.  Cada  aluno  faz  três
perguntas  da  lição  a  três  alunos  diferentes.  Cada  aluno  que
acertar a resposta da pergunta, ganha uma bala; se errar, perde
a bala.

Hospitaleira = Que   ou   aquele  que  dá  hospedagem  por 
bondade  ou  por  caridade;  acolhedor;
caridoso.

Prontidão = Qualidade   do   que   é   pronto;   oferecer;
ministrar.

Murmuradora = Que   produz  murmúrio;   que  diz  mal  ao 
próximo; que difama.

Repreensão = Correção,  reprovação;  ato  ou   efeito   de
reprender.

Quedava-se = Estacionar; parar; permanecer.

Receptiva = Que recebe; aceitável.
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NOME :                                                                                                   SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

 

 

 
   2 – EXERCÍCIO -  

 
   3 – EXERCÍCIO -  
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Complete o versículo com as vogais.

“M ___ r ___  ___          qu ___ d ___ v ___ - s ___         ___ s s ___ n t ___ d ___   
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

___  ___ s          p ___ s          d ___          S ___ n h ___ r          ___
  

                                                                                                                                                                    

___ u v ___ r – l h ___     ___ s     ___ n s ___ n ___ m ___ n t ___ s.” Lc 10:39

 

                                                                                                                                                        

Some  e  subtraia.  Assim  você  conseguirá  descobrir  os
nomes das duas irmãs de Lázaro e o nome de quem se
hospedou na casa deles.

Coloque as palavras numeradas na ordem certa e você
lerá as palavras de Jesus para Marta.

MAR + TAL – L =                                                       

MAR + IA =                                                       

HOJE – HO + SUS =                                              
       

ESCOLHE
U  

MARIA BOA POIS PARTE A

3 1 5 2 6 4
_________   _________   _________   _________   _________   _________

       1              2               3              4              5              6

10a
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- Incentive  o  aluno  a  fazer  uma  decisão  por Jesus e a usar os
seus talentos na obra do Senhor.

-  “Ela fez o que pôde; antecipou-se a ungir-me para a sepultura.”
Marcos 14:8

QUEBRA-CABEÇA EM 

FORMATO DE PERFUME

Faça um cartaz em cartolina.
Escreva o versículo. Divida-o
em algumas partes. Distribua
as partes do quebra-cabeça
entre os alunos. Deixe-os

formarem o quebra-cabeça
no flanelógrafo.

- Oferecendo o melhor.

- Maria  ofereceu  a  Jesus   o   que   ela   tinha  de   mais   
  precioso.



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Admirável é meu Senhor”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças. Vol. 4 - nº 72

“Para Jesus, olhai”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças. Vol. 3 - nº 98

Mateus 26:6–13, Marcos 14:3–9, João 12:1-9

                                                                                                                                                                     
                                                                                                              PROJETO AMIZADE 9 E 10 ANOS

- Quem gosta de perfume?

- Para que a gente usa perfume?

- Qual é o perfume que você mais gosta?

- De que é feito o perfume?

(LEVAR UM VIDRO DE PERFUME)

A nossa história nos fala de um perfume caríssimo
que foi usado em Jesus.

Que tipo de solo é o seu coração;
Quando você, pom, pom, pom, pom;
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Cartazes feitos em cartolina com o formato 

de perfume tendo alguns dizeres importantes.

      

                                                                                                                                                                     
                                                                                                              PROJETO AMIZADE 9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O QUE VOCÊ TEM TRAZIDO PARA DAR AO SENHOR?

V.3 -  Cristo estava como hóspede na casa de Simão. Quando surgiu o ministério
feminino. Maria amava a Jesus. Ela pensou no que poderia dar para Ele.
Mas não poderia trazer qualquer coisa. Ela trouxe para Jesus o que tinha de
mais  PRECIOSO (Mostrar),  um vaso  de alabastro com um preciosíssimo
perfume. Maria não só abriu o vaso para que Jesus sentisse, nem também
lhe  deu  só  um  pouco  de  perfume.  Ela  QUEBROU (Mostrar)  o  vaso  e
derramou todo o perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus.  Com o vaso
quebrado,  era   impossível  guardar  o  perfume  que  ficasse  no  fundo  do
recipiente. Todo perfume foi derramado e ele exalou por toda sala.

V.4  - As reações das pessoas presentes foram:
INDIGNAÇÃO (Mostrar).  Para que esse desperdício? Eles  indagaram. O
perfume ruim foi exalado. Eles falavam entre si. As  FOFOCAS (Mostrar)
começaram: - O perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários.
(Equivalia quase ao valor de um ano de trabalho).

V.5 -  Aquelas  pessoas  pensaram  primeiramente  nas  coisas  MATERIAIS -  E
começaram  a  MURMURAR (Mostrar).  O  perfume  ruim  foi  exalado
novamente. Você tem murmurado? 

V.6 -  Mas Jesus reprova  a reação do povo e vem com a defesa Divina: “Deixai-a.
Por  que  a  molestais?  Ela  praticou  uma  BOA  AÇÃO (Mostrar)  para
comigo.”   O perfume está sendo exalado. Não devemos servir de pedra de
tropeço para ninguém. Não devemos atrapalhar a obra do Senhor e nem
criticar  os  que  trabalham  nessa  obra.  (Deixe  as  pessoas  fazerem  o  seu
trabalho sossegado. Se você não pode ajudar, não atrapalhe.)

V.7 -  Aos que criticavam Maria Jesus disse: “Os pobres sempre tendes convosco.”
As pessoas mais necessitadas, sempre temos à nossa volta. Nós podemos lhes
fazer o bem a toda hora.

V.8 -   ELA FEZ O QUE PÔDE (Mostrar) - E você, o que pode fazer?
Quando entregamos o coração a Jesus, logo temos a capacidade para dar a
Ele tudo o que temos de mais precioso.

V.9 -   É um EXEMPLO (Mostrar) - A sua atitude seria lembrada para sempre.
“Onde for pregado, em todo o mundo, o Evangelho, será também contado o
que ela fez.”
Você também tem sido um exemplo?
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VOCÊ SABE O QUE É UMA BOA AÇÃO?

1 - É Valiosa - (Perfume preciosíssimo) V. 3.

2 - É Total - (Quebrando o vaso de alabastro)

3 - É motivada pelo AMOR - V. 8.

4 - É um Exemplo - V. 9.
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O interrogatório do vidro de perfume.

Os  participantes  deverão  se  assentar  em  círculo.  O  dirigente
deve se assentar no centro do círculo. Ele deve ter um vidro de
perfume vazio na mão.  Ele  gira  a garrafa no chão,  ao mesmo
tempo em que faz uma pergunta. Quando a garrafa ou vidro de
perfume parar, aquele para quem ela apontar, deverá responder
à pergunta da lição.
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O QUE VOCÊ PODE DAR PARA JESUS HOJE?

Qual é o perfume que você pode dar?

1 -  O que Ele mais quer é a sua VIDA.
Ele não quer só um pouco de você. O que o Senhor mais deseja é a
sua VIDA (Mostrar). E a sua vida tem que ser quebrada para que o
Senhor possa usá-lo. E para quebrar, dói, machuca. O que Deus
tem quebrado em você? Será o orgulho, a vaidade, as fofocas, sua
família, sua posição? Depois que você é quebrado, o perfume de
Cristo vai ser exalado em sua vida, entre as pessoas com quem
você  convive.  Aquela  mulher  ofereceu o  melhor  que  podia,  da
melhor maneira, na hora mais oportuna. Há um momento para
fazermos todas as coisas. Há a hora de Deus.

2 -  Ele também quer o seu AMOR.
Você tem amado a Jesus? Você gosta de estar com Ele?

3 -  Ele quer o seu TEMPO.
Como você tem gastado o seu tempo?
Só  assistindo  programas  de  TV,  brincando,  jogando  futebol,
estudando? Você tem o seu tempo de leitura da Palavra?

4 -  Ele quer também as suas ORAÇÕES.
Você tem conversado com Jesus? 
Você leva tudo a Ele em oração?

5 -  Ele também quer o seu LOUVOR.
Você tem louvado ao Senhor só com os seus lábios ou de coração?

6 -  Ele quer o seu DINHEIRO.
Você tem usado o seu dinheiro para a obra do Senhor, para as
missões?



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Vida
Amor

Tempo
Orações
Louvor

Dinheiro
Versículo chave

“Ela fez o
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que pode;
antecipou-se
a ungir-me

para a
sepultura".

Marcos
14:8
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Quebra cabeça de um vidro de perfume
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                   ___  

   1 – VERSÍCULO - 

          

 

 
   2 – EXERCÍCIO -  

 
   3 – EXERCÍCIO -  
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Em  cada  círculo  há  uma  sílaba.  Elas  servirão  para
completar o versículo.

Risque uma letra “SIM” e outra “NÃO” e você saberá o
nome de quem ungiu Jesus. As letras que sobraram são o
nome de quem o hospedou. Depois escreva os nomes nos
espaços em branco.

Jogo  da  velha.  Marque  um  “X”  sobre  cada  resposta
certa.

M   S   A   I   R   M   I   Ã   A  O

Maria quebrou o vaso de ________________ e ungiu Jesus com um

 ____________ preciosíssimo, alguns discípulos __________________

“E ____   fez   o   que

____ de;   ____ tecipou- ____   

a   ____ gir- ____   ____ ra   a   

____ pultu ____.”  Mc 14:8

prata ouro murmuraram

bronze perfume gostaram

alabastro
riram se indignaram

11a
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- Mostrar ao aluno os benefícios da luz em relação à escuridão.

- Saber que Jesus é a luz do mudo e Ele ilumina à nossa vida.

  - “Deus é luz e não há n’Ele trevas nenhuma.” I João 1:5 

- Deus criou o universo com perfeição pela Sua Palavra

- O universo teve um princípio e um planejamento.

Cartaz em formato de lâmpada,
preso na vareta.

“Deus é luz

 e não há n'Ele

 trevas

 nenhuma.” 

I João

 1 :5 
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Perguntas para os alunos:
                        
- Qual a origem de Deus?

Deus é infinito. Ele não tem princípio, nem fim. Ele é eterno. 

- Será que Deus sempre existiu?
Ele sempre existiu e mostra a Sua existência a todas as pessoas.

- O que significa criar alguma coisa?
Criar significa fazer algo novo do nada.

 - O que Deus poderia ter usado para fazer este mundo?
Ele não usou nada concreto. Ele planejou, inventou este mundo do
nada. Deus falou e o mundo foi criado. Ele criou o universo somente
pela Sua Palavra.

Gênesis 1:1–4; Salmos 19:2, 24:1, 90:2; Jó 26:6–10; Tiago 1:17;
João 1:1-5, 8:12, 12:35, 36; Hebreus 1:2, 11:3; II Pedro 3:8; I João 2:9-11

- Círculos.

Trevas Luz Pecado Jesus



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

1º DIA DA CRIAÇÃO DO MUNDO

Deus fez o dia e a noite

O  primeiro  livro  da  Bíblia  é
Gênesis,  significa  início,
princípio.  Vamos  fechar  os
olhos?  Só  abra  os  olhos  no
momento que eu falar. 
- O que vocês estão vendo? Nada.
Está tudo escuro. Antes de Deus
começar a Sua obra da criação,
não  existia  nada.  Só  trevas,
escuridão,  mas  Deus  já  existia.
“A terra era sem forma e vazia,
havia  trevas  sobre  a  face  do
abismo  e  o  Espírito  de  Deus
pairava por sobre as águas. Disse
Deus:  “Haja  luz  e  houve  luz”
(abram  os  olhos).  Vocês  podem
ver porque há luz.  Deus falou e
de repente apareceu a luz. A luz
surgiu pela Palavra de Deus. “E
viu Deus que a luz era boa; e fez
separação entre a luz e as trevas.
Chamou Deus a luz de Dia e as
trevas,  noite.  Houve  tarde  e
manhã, o primeiro dia”. O pôr do
sol  antecipa  o  anoitecer  e  o
nascente anuncia o amanhecer. A
luz foi  criada por Deus.  Ele  é a
Única fonte de Luz (Tiago 1:17).
Para  que  serve  a  luz?  Para
iluminar, aquecer.

- Será que podemos viver sem a
luz?  Não.  O que  aconteceria  no
planeta se não houvesse luz? Não
haveria  vida.  Vamos  pensar  na
luz, naquela vida que anda com
Jesus  e  nas  trevas  (pecado),
aquelas  pessoas  que  não
conhecem Jesus.  Muitas  pessoas
vivem  numa  grande  escuridão
espiritual.  Uma  vida  dominada
pelo  pecado e  vive  no reino das
trevas. Em João 3:19-21, diz que
os  homens  amavam  mais  as
trevas  do  que  a  luz.  A  Bíblia
descreve  Jesus  como:  “Luz  do
mundo”  (João  8:12).  E  nós
também somos  a  luz  do  mundo
(Mateus 3:14 e 15). Quando a luz
de Jesus chega nas nossas vidas,
ela brilha  tanto que passa a ser
refletida  para  os  outros  através
da  nossa  vida  (I  João  2:9-11).
Você  pode  ser  luz  em  casa,  na
escola,  na  igreja,  nas
brincadeiras.  Como  a  sua  luz
pode brilhar? Através da oração,
da  leitura  da  Palavra,  do
testemunho,  da  comunhão  e
intimidade com Deus.
Como andar na luz?
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História Objetiva

O Abajur

Recurso  da  História -  1  abajour  com  uma  lâmpada,  1  retrato  de
família, 1 dinheiro, 1 diploma,, 1 brinquedo.

Leitura Bíblica: João 5:14–16.

Mostrar os  objetos  perguntando
a  utilidade  de  cada  um  deles.
Todos  eles  são  importantes
(acenda  o  abajour).  Quando
recebemos Jesus como Salvador,
Ele entra em nossa vida e ilumina
todo o  nosso  ser.  Em João  8:12
diz:  “Eu  Sou  a  luz  do  mundo,
quem Me segue não andará nas
trevas, pelo contrário, terá a luz
da vida”.  Em Mateus  5:14 a  16
nos  diz:  “Vós  sois  a  luz  do
mundo”.  Onde  você  estiver  tem
que  brilhar  para  Jesus.  Vamos
colocar  o  retrato  da  família  na
frente  do  abajour.  O  que
acontece?  Quando  colocamos
qualquer  coisa  na  frente  da
lâmpada,  ela  não  pode iluminar
como  deveria.  A  família  é
importante?  É claro  que  é,  mas
ela  não  pode  ficar  na  frente  de
Jesus.  Vamos  colocar  uma  nota
de  um  real  representando  o
dinheiro na frente da lâmpada. É
a  mesma coisa,  a  luz  não  emite
muito bem. O dinheiro também é
importante.  Quantas  coisas

conseguimos  comprar  com  o
dinheiro, mas ele não pode estar
na frente de Jesus. Agora vamos
colocar  este  diploma,
representando  o  estudo,  a
formatura.  É  também  muito
importante, mas ele não pode ser
o  mais  importante.  Tudo  o  que
colocamos  na  frente  do  Senhor
Jesus,  impede  de  dar  a
iluminação  necessária.  Agora
vamos colocar atrás da lâmpada
o retrato da família, o dinheiro, o
diploma.  Tudo  isso  é  muito
importante, mas Jesus deve ser o
mais  importante  na  sua  vida.
Agora  a  Luz  de  Cristo  pode
brilhar  com  toda  intensidade,
Jesus  disse  que  você  é  a  luz  do
mundo e Ele quer que a sua luz
brilhe, para que os outros vejam
o amor de Deus,  através  de sua
vida diária em casa, na escola, na
igreja e nos tempos livres.
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O QUE VOCÊ FAZ DE DIA?  E DE NOITE?

RECURSO –  Figuras  de  encarte   e   supermercado:   cama,  suco,
vassoura, alimento, telefone, brinquedo, televisão, som,
ferro de passar, computador, carro, etc.

DESENVOLVIMENTO - As crianças devem estar sentadas em círculo.
Cada criança recebe uma figura. O líder diz: Eu acordei bem cedo.
Fiz um suco bem gostoso. Quem estiver com o suco, vem atrás de
mim. Eu fui varrer a casa. Quem estiver com a vassoura, vem atrás
de mim. O telefone me chamou. Quem estiver com o telefone, vem
atrás de mim. Agora, enquanto as crianças vão brincar, eu vou fazer
o almoço. Quem estiver com os brinquedos e com alimento, vem
atrás de mim. As crianças foram para a escola, enquanto eu passo a
roupa. Quem estiver com caderno e o ferro de passar, vem atrás de
mim.  Eu  liguei  o  som.  As  crianças  voltaram  da  aula,  o  marido
também, e ligou o computador. Fizemos um lanche gostoso, fomos
ver televisão e depois todos estavam com sono e fomos dormir.
Quem  estiver  com  as  gravuras  vão  atrás  do  líder.  O  líder  e  as
crianças tentam sentar nas cadeiras. Quem estiver sem lugar é o
líder. E assim continua a brincadeira.

QUEBRA-CABEÇA

Fazer  quebra-cabeça  em  formato  de  lâmpada,  dividindo  o
quebra-cabeça  em  3  ou  4  partes.  Em  cada  um  colocar  por
exemplo:

Procurar um versículo que tenha luz.
Procurar um versículo que fale sobre trevas.
Cantar um corinho que fale sobre o dia.
Cantar um corinho que fale sobre a noite.
Cantar um corinho que fale sobre a luz.

Distribuir as partes do quebra-cabeça entre as crianças. 
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“Deus é luz

e não há

n´Ele 

trevas

nenhuma”.

I João

1:5
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“Deus é luz

e não há

n´Ele 

trevas

nenhuma”.

I João

1:5
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- Mostrar os benefícios da água, no sentido físico e espiritual.
-  Reconhecer  que  obedecendo  a  Palavra  de  Deus,  Jesus  limpa

nossa vida do pecado.

    - “ Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado”.
João 15:3

Cartaz.

- A importância vital da água.

- A água serve para a limpeza. Jesus purifica os nossos
pecados.

“ Vós já

 estais

 limpos

 pela

 palavra

 que vos

 tenho

 falado”.

 João 

15:3
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Fazer um álbum com figuras, mostrando a importância da água.

Gênesis 1:6–10, 26:19; João 4:10–15, 7:37–39, 15:3, 7, 11; Salmo 19:7, 36:8,
78:16, 104:8; Ezequiel 47:1–9; Atos 17:11; Josué 1:8; I Pedro 3:15–16;

Apocalipse 22:1, 2, 22:17; Zacarias 14:8

Perguntas sobre as várias utilidades da água.

Distribuir  entre  as  crianças,  copos  de  papel  com  água  (leia
Mateus 10:42). Pedir as crianças que só joguem fora seu copo
quando tiver dado 2 “copos de água” a outras pessoas durante a
semana seguinte. É claro que usa o copo só como lembrança. Na
próxima aula pode perguntar sobre os "Copos de água" dados
que são as pessoas que você falou de Jesus                   (II
Timóteo 2:15).

Na rede de tratamento de água da sua cidade.
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2º DIA DA CRIAÇÃO DO MUNDO

Vocês  notaram  que  Deus  fez  o
mundo pela  Palavra? No primeiro
dia  Ele  disse:  "Haja  luz  e  houve
luz".  No  segundo  dia  Deus  disse:
"Haja  firmamento  no  meio  das
águas  e  separação  das  águas  e
águas". Fez Deus a separação entre
as águas debaixo do firmamento e
as águas sobre o firmamento. Deus
chamou  o  firmamento  de  céu.
"Céu"  é  o  ar  superior  onde  as
nuvens  flutuam.  Deus  fez  a
separação das águas e águas. Para
que  serve  a  água?  Para  beber,
cozinhar,  tomar  banho,  lavar
roupa, as plantas precisam de água
para  o  seu  crescimento.  Vocês
sabiam  que  tem  água  debaixo  da
terra? Vamos ver: são as cisternas,
poços  de  água  (Gênesis  26:18-19).

Há  também  água  por  cima  da
terra. São as fontes (Josué 15:19, I
Reis  18:5,  II  Crônicas  32:3);
riachos  (II  Samuel  17:20,  I  Reis
18:5);  correntes  (Salmos  78:16,
Jeremias  2:18);  rios  (Isaías  8:7);
mar (Gênesis 1:9 e 10, Isaías 11:9).
Ha também água no céu. As nuvens
são  feitas  de  vapor  de  água.
"Levanta-se como vapor, formando
nuvens" (Eclesiastes 1:7). Vocês já
viram  água  cair  do  céu?  Cai  das
nuvens  em  forma  de  chuva
(Deuteronômio  11:11,  II  Samuel
21:16).  Se  a  água  serve  para
limpar, purificar, vamos pensar na
Palavra  de  Deus  que  purifica,
limpa a vida.  (Efésios 5:26;  Salmo
19:7).

APELO
Como você pode ser limpo no falar, no olhar, no fazer e no andar.

COMO LER A BÍBLIA?

Pedir orientação e entendimento do Espírito Santo.
Ler diariamente - Deuteronômio 17:19; Atos 17:11.
Programar um horário certo para a leitura.
Marcar a duração do tempo (sugerimos mais ou menos 15 minutos).
Marcar um lugar definido (ajuda na concentração e persistência).
Posição - Sentado de preferência à uma mesa.
Ler com lápis e papel na mão.
Ler devocionalmente - pedir ao Senhor uma mensagem para o dia.
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O QUE A PALAVRA DE DEUS

FARÁ NA SUA VIDA?
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Ficará forte I João 2:14.

Salvação João 5:13

Poder na oração João 15:7

Purificação João 17:17

Da alegria João 15:11

Da paz João 16:33

Orienta Salmo 119:105

Prosperidade Josué 1:8

Da água

Levar duas plantas. Uma será regada todos os dias e a outra não.
Deixar  as  crianças  avaliarem  o  que  aconteceu  com  as  duas
plantas. Faça um cartaz apresentando um coração triste e outro
alegre. Mostre a diferença do coração triste, seco, sem Jesus, e o
coração alegre cheio da água da vida, que é Jesus.



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Vós já 
estais 

limpos pela
palavra que
vos tenho
falado”.

João 15:3
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