
MANUAL DE MENSAGENS PARA REUNIÕES DE IGREJA INFANTIL – PARTE1 

 

 p g .  1  

 

 
 

ANDAR EM AMOR 
 
 

1 - LOUVOR 
2 - REGRAS E NOTICIAS 
3 - ANDAR EM AMOR – História 

4 - FINANÇAS – Teatro 
5 - LIÇÃO COM OBJECTOS 
6 - HISTORIA BÍBLICA 

7 - MINISTRAR – Teatro 
8 - JOGO PARA MEMORIZAR VERSÍCULOS 
9 - ACTIVIDADES EXTRAS 

 
 

1 – LOUVOR 
 

LISTA DE MÚSICAS 
 
 
 

ADORAÇÃO:  
 

2 – CÓDIGOS E NOTICIAS 
 

(Usar um fantoche para comunicar com o Professor e duma forma 

divertida ensinar as Regras às Crianças) 

1 – Eu quero pôr Deus em primeiro lugar na minha vida e por isso 
venho à igreja. 

2 – Eu quero honrar a Deus e, por isso, trouxe a minha Bíblia. 
3 – Não vou falar ao mesmo tempo que o Líder. 
4 – Não vou sair do meu lugar sem antes pedir. 

5 - Eu cuido da casa de Deus. 
 

3 - ANDAR EM AMOR – História  
 

AMAR É... 
 
Mateus 6:11: “O Pão-Nosso de cada dia nos dá hoje” 
 

Personagens: Líder, várias crianças 

Acessórios: Umas sandes, latas de sumo, guardanapos, talhares, 

mesa com várias coisas representando uma mesa de restaurante. 
 
Objectivo: Ensinar a criança que devemos ajudar quem tem fome e 

quem passa necessidades, devemos dar alimento para sacia-lo a fome 
mas devemos também dar o alimento Espiritual que é tão importante 
quanto o alimento Material. 

 
Contar a história a seguir usando as crianças como personagens, mas 
não é necessário ensaio, pois à medida que os factos forem 

acontecendo, chama-las para representar. Para a história ficar mais 
atractiva, contá-la usando muita expressão. 
 

História 
Era uma vez uma criança que estava com muita fome (chamar 1 
criança para representar que tem muita fome), sua barriguinha doía de 

tanta fome, entretanto ele passou perto de 1 homem e pediu 1 moeda 
(chamar 1 criança para fazer de homem), mas o homem não deu nada, 
ele só queria 1€ para comprar algo para comer. 

 
Bateu à porta de um casa (toc, toc, toc), mas ninguém o recebeu, 

andou mais um pouco e viu 1 criança a comer uma sandes (outra 
criança a comer uma sandes). Ele então começou a chora, nesse 
momento ia passando uma família que estava a caminho da Igreja 

(chamar 3/4 crianças para ser a família), quando eles viram a criança a 
chorar, se compadeceram dele perguntaram:  
 

 
 

O que tu tens filhinho? O menino disse que tinha fome e que já não 

comia há três dias, a família ficou muito triste e levou a criança para um  
Restaurante e mandou colocar na mesa as coisas mais gostosas (uma 

mesa cheio de coisas boas). 
 
A família então falou de Jesus ao menino convidando a ir à Igreja com 

eles, e entregando a sua vida a Jesus tudo mudou a partir desse dia. 
  
Ele (o menino) disse que ao conhecer Jesus, sua vida mudou, nunca 

mais passou fome, ganhou uma família e uma igreja e que quando 
crescesse sempre que visse uma pessoa que precisasse de ajuda ele 
seria o primeiro a ajudar, porque aprendeu que temos que andar em 
AMOR, ajudando uns aos outros. 

 
 
ORAÇÃO 

Eu decido Andar em Amor. 
Eu decido Perdoar… 
 

Música Especial: Pai faz-nos um... 

ABRAÇOS 
 

 

4 – FINANÇAS –Teatro 
 

OFERTA 
 
MARCOS 4:26-29 

 
“ E dizia: O Reino de Deus é assim como se um homem lançasse 
semente à terra”. 

 
Quais são os segredos de como Deus nos abençoa financeiramente? 
O primeiro segredo está na Lei de semear e colher. 

Quando você entender estes princípios e os colocar em prática a sua 
vida nunca mais será a mesma. 
 

O grande segredo está na LEI de SEMEAR e COLHER. 
 
Todas as coisa no Reino de Deus funcionam de acordo com este 

principio, que consiste em: Semear primeiro, esperar que cresça e 
então colher. 
 

PEÇA DE FANTOCHE: 
 
TEMA: A lei de Semear e Colher 

PERSONAGENS: Bruno e Catarina 
 
Bruno: Estou tão assustado. Porque é que eu fui fazer uma coisa tão 

feia? 
Catarina: O que é que se passa, Bruno? Estás com ar BASTANTE 
preocupado. 

Bruno: Bem, Catarina eu estou com medo. 
Catarina: Porquê? 
Bruno: Eu penso que vou parar ao Inferno. 

Catarina: O quê? Porque é que tu pensas isso? 
Bruno: Bem, ontem ao sair de casa para ir para a escola, a minha Mãe 
chamou-me e entregou-me a minha mesada e adivinha... 

Catarina: PERDESTE??? 
Bruno: Não, Já gastei o dinheiro todo (e começa a chorar com grande 
desespero). 

Catarina: Gastaste? Mas como? Não me digas que não tiraste a oferta 
para semeares na Igreja Infantil. 
Catarina: Tu não devias ter feito isso, Bruno. Estás arrependido e triste 

pela tua atitude, pronto agora já não vale a pena chorar. 
Bruno: Eu sei. Ontem à noite tive um sonho horrível. Sonhei que 
estava a ser castigado. Foi tão assustador. 

Catarina: Bem, não penses mais nisso.  
Bruno: Mas eu fiz coisas erradas. 
Catarina: Eu sei que fizeste já me contaste lembras-te? Agora é seguir 

em frente não podes deixar que o diabo te engano novamente. 
Bruno: Isso quer dizer que não faz mal eu ter gasto o dinheiro? 
 

Catarina: É claro que faz mal, mas agora tens é que pedir perdão a 
Deus pela tua atitude e prometeres que não volta a acontecer, pois 
sempre que receberes a tua mesada assim como eu vamos logo tirar 

os 10% que não nos pertence e vamos dar a Deus. 
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Sabias que todas as coisa no Reino de Deus funcionam de acordo com 
este principio, que consiste em: Semear primeiro, esperar que a 
semente cresça e então iremos colhermos. 

Bruno: Então, Deus vai perdoar-me se eu confessar a minha asneira? 
Catarina: É verdade, Bruno. Deus faz tudo o que pode para nos ajudar 
e coloca as pessoas certas ao nosso lado para nos ajudar. 

 
Vamos semear com fé e alegria no nosso coração. 
 

Música Especial: Quem dá com Alegria  

 
 

5 - LIÇÃO COM OBJECTOS 
 
AS CARACTERISTICAS DE UM CRISTÃO 2/7  
               (Amor em Tempo Normal) 
 
1 -  INTRODUÇÃO 
2- O QUE É ANDAR EM AMOR  

 
1- INTRODUÇÃO 
Muitos Cristãos são derrotados na vida, porque não sabem “ANDAR 

EM AMOR”. 
 
O Amor de Deus AGAPE: É o amor do tipo de Deus. Este amor está 
baseado numa decisão e não em aparências externas, nem amizades 

para retribuir favores. 
 
Este amor Ágape é a nível de amor mais alto que existe. Consiste em 

considerar uma pessoa valiosa, independentemente dos defeitos dela, 
daquilo que eu sinto ou daquilo que ela faça. 
 

Este amor é incondicional, não está dependente de uma resposta 
positiva: “Eu amo-te se tu me amares também” NÃO! O amor de Deus 
diz: “Eu amo-te mesmo que tu me rejeites, que fales mal de mim, que 

me persigas. 
 
2- O QUE É ANDAR EM AMOR 

É um modo de viver – I Coríntios 13 
È perdoar – perigo de não perdoar – Mateus 18:21-35 
Não se envolver em contentas – Tiago 3:13 

Não apontar dedos – Isaías 58:6-9: Mateus 7:1-5 
Encobrir as transgressões – Provérbios 17:9 
Falar palavras de edificação – Efésios 4:29-31 

 
NOTA: O Professor/Líder deve ler o Livro “ANDAR EM AMOR”   
 

 

6 - HISTORIA BÍBLICA 
 

“ JESUS FAZ-NOS DIFERENTES” 

Escritura para o Professor estudar: João 8:32, Colossenses 1:12-13 

 

Lição Espiritual para ser aplicada: 
 
Vamos ver como Deus-Pai manifesta Sua bondade em nos libertar das 

amarras do diabo. 
 
Deus-Pai na Sua Palavra garante-nos liberdade. A Sua Palavra contém 

as Suas promessas para seu Povo. Nós somos o Povo de Deus. 
 
Vamos agora ler Marcos 5:1-20: Nós vamos ler a história de um 

homem que estava completamente controlando pelo diabo e seus 
demónios. 
 

Vamos ver aqui nesta passagem, que Jesus tem o poder de nos 
libertar e de nos transformar. 
   

 
 

 
 

Vers. 1-5: Este homem estava totalmente possesso por demónios. Que 
maneira horrível de viver. Ele vivia em cavernas. A sua vida estava 
cheia de trevas e tormento. É assim que o diabo faz com as pessoas.   

Vers. 6-9: O homem cheio de demónios, veio ter com Jesus e 
prostrando-se a Seus pés começou a adorá-lo.  
 

Tiago 2.19: Os demónios têm de dobrar os joelhos perante o Nome de 
Jesus. Eles têm de o fazer. Não tem qualquer escolha. 
 

Voltemos atrás a Marcos 5-7: Os demónios disseram a Jesus: Não nos 
atormentes! 
 
Sabem porque é que eles disseram isso? Porque o diabo nada sabe 

acerca de compaixão. Ele estava atormentado noite e dia aquele pobre 
homem. 
 

Ele pensou que Jesus lhe faria o mesmo. O diabo não sabe nada 
acerca de misericórdia. Ele nunca dá misericórdia! Ele somente rouba, 
mata e destrói. 

 
Mas glória a Deus por Jesus. Quando Jesus intervém numa situação, 
nós sabemos que seremos salvos e libertos.  

 
Vers 9:13 – Os demónios foram habitar nos corpos dos animais (os 
porcos). O que aconteceu? O que faz satanás e os seus demónios aqui 

na terra? Eles roubam, matam, e destroem. 
 
Vers 14:15 – Os porcos fizeram tanto barulho que as pessoas 

correram para ver o que tinha acontecido. 
 
E o que viram eles? O homem que tinha sido possesso, estava 

sentado, calmamente vestido e nos perfeito juízo. Aleluia!  
Este homem estava totalmente curado, liberto e com a mente 
restaurada pelo poder do Amor de Jesus. 

 
Vamos ler: Salmo 100: “Nós somos o Povo de Deus” 
 

Repitam comigo: 
 

 Jesus é o caminho, a verdade e vida.  

 Eu sei que o Senhor,  

 Ele próprio é Deus.  

 Ele criou-me. Eu pertenço a Deus-Pai.  

 O senhor é bom.  

 O Seu amor permanece para sempre.  

 Ele é fiel. 
 

Vamos agora ler João 8:31-32: “Vós conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará” 
 

Nós somos novas pessoas em Jesus Cristo. Nós temos a mente de 
Cristo em nós. O nosso interior está transformado. O nosso exterior, o 
nosso corpo fica na mesma, mas o nosso interior, o nosso Espírito 

mudou para muito melhor 
 
Repitam comigo: 

Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 
Eu conheço Jesus, eu conheço a verdade, 
Eu estou liberto através da verdade. 

 
Eu estou liberto por Jesus, eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. 
Eu sou o templo o Espírito Santo. Deus vive em mim. Eu sou justo 

porque o meu Deus vive em mim, e o meu Deus é justo. 
 

7 – MINISTRAR  
 

TEATRO – MINISTRAÇÃO 
 
Versículo Chave: Mateus 18:15-22  

 
Então Pedro, aproximando dele disse: Senhor, até quantas vezes 
pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe 

disse: Não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. 
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Objectivo: Ensinar que não existe uma quantidade de vezes para 
perdoar o nosso próximo, devemos sempre perdoar, nós cometemos 
pecados todos os dias, e Jesus com seu grade amor nos perdoa. 

 
 
 

Professor/Líder explica que: 
Aquele homem era um servo mau, não tinha Deus no coração, o rei 
tinha-lhe perdoado a dívida, mas ele numa atitude mesquinha, não 

perdoou a dívida ou seu próximo, quando isto acontece connosco, 
Deus fica muito triste, pois ele tem perdoado os nossos pecados, esta 
é uma forma de andar em amor, perdoando os nossos devedores. 
Quando não perdoamos os nossos colegas, é como se o nosso 

coração estivesse entupido, Deus quer nos abençoar, mas o cano que 
trás as bênçãos está entupido com a falta de perdão.   

  

Convidar a Salvação 
Agora é a hora de desentupir os canos dos nossos corações, quando 
um cano está entupido, não sai água e se sai, só sai um pouco, mas 

Jesus quer desentupir os nossos canos, isto é, fazer liberar perdão, se 
você tem raiva de alguém, está com o coração entupido, então tem que 
orar a Deus e pedir perdão, só assim Jesus vai desentupir o cano do 

seu coração. Assim você vai receber muitas bênçãos. 
 

Vamos todos orar: 

Olá Jesus, Eu acho que o cano do meu coração esta entupido, eu 
gostaria que ele não estivesse, eu aprendi que tenho que liberar 
perdão, pois só assim é que vou ficar com o coração limpo, eu quero 

amar os meus inimigos, no nome de Jesus Amem. 
 
 

8 – JOGO PARA MEMORIZAR VERSÍCULOS 
 

JOGO PARA MEMORIZAR O VERSÍCULO DO DIA 
 
Versículo-chave: I Coríntios 13: 1 a 13 

 
Escolher 13 crianças e distribuir a cada uma delas um Vers. 
 

Ex: A Catarina fica com o vers. 2 
      A Joana fica com o vers. 3 
      O João fica com o vers. 6 

 
Após distribuir a todos os vers. de 1 a 13, cada um deverá anotar  
numa folha  e levar para casa  e estudar. 

 
Objectivo: É na próxima semana/reunião, formar uma fila com as 13 
crianças que levaram os vers. para casa e assim cada uma delas 

deverá ler na sala da Igreja Infantil, perante as outras crianças. 
 
O Professor/Líder irá (caso tenha a possibilidade) comprar uns 

rebuçados/chupas e dar a cada crianças das 13 que não tenha 
esquecido do trabalho de casa.     
 

 

9 – ACTIVIDADES EXTRAS 
 

ACTIVIDADES EXTRAS 
 

Nome do Jogo: Lencinho 

 

 
 
 

Desenvolvimento: Mais de seis crianças colocam-se em roda, com as 
mãos atrás das costas. Uma outra criança, escolhida anteriormente, 
corre à volta e por fora da roda feita pelos colegas com um lenço na 

mão. O centro da roda é o local de castigo: o choco. 
 
Ninguém na roda pode olhar para trás, podendo apenas espreitar por 

entre as suas pernas quando o jogador com o lenço passa. Quando a 
criança que tem o lenço entender, deixa-o cair discretamente atrás de 
um dos companheiros da roda e continua acorrer. 

 
 

Se, entretanto, o colega da roda descobrir que o lenço está caído atrás 
de si apanha-o e tenta agarrar o outro que, continuando a correr, tenta 
alcançar o lugar que foi deixado vago na roda pelo primeiro. Se não o 

conseguir agarrar, continua o jogo, correndo à volta da roda e indo 
deixar o lenço atrás de outro. Se o conseguir agarrar, o que corria de lenço 

na mão vai de castigo para o choco, sendo a “pata choca”. No choco, 

tem de estar de cócoras. 
 
 

Pode acontecer que a criança da roda não repare que o lenço caiu 
atrás de si. Se assim acontecer, a que corre, depois de dar uma volta 
completa à roda, alcança o lenço no local onde o deixou cair. Neste 

caso, passa o primeiro para o choco tornando-se a “pata choca”.  
 
 

 
A criança que corria com o lenço na mão continua, deixando cair o 
lenço atrás de outro. 

 
Aquele que avisar outro que o lenço está atrás de si vai igualmente 
para o choco. Um jogador só se livra do choco quando um outro 

jogador para lá vai (no choco só pode estar uma “pata choca”). 
Também se livra do choco se conseguir apanhar o lenço caído atrás de 
alguém. Neste caso, esse alguém vai para o choco. 

 
Embora seja mais difícil de acontecer, quem corre com o lenço na mão 
pode deixá-lo cair dentro da roda, atrás da “pata choca”. Esta deve  

 
apanhar o lenço, como qualquer criança da roda e perseguir o outro, 
saindo pelo buraco por onde foi atirado o lenço. Se apanhar o corredor, 

passa este para o choco. Se não o apanhar, continua o jogo com o 
lenço na mão, entrando o outro na roda.  
 

Se o corredor der uma volta inteira antes da “pata choca” ter 
apanhado o lenço, esta passa a dupla “pata choca” e deve levantar um 
braço. Se passar a tripla, deve levantar os dois braços e se passar a 

quádrupla, levanta os dois braços e uma perna. Este último caso é 
muito difícil de acontecer. 
 

 
 


