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2 - REGRAS E NOTICIAS 
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1 – LOUVOR 
 

LISTA DE MÚSICAS 
 

 
 
ADORAÇÃO:  

 
 

2 – REGRAS 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 - ACTIVIDADE 
 

AMAR É... 
 
João 10:10 (...o ladrão (diabo) não vem senão para roubar, matar e 

destruir; eu vim (disse Jesus) para que tenham vida e a tenham em 
abundância...) 
 

Uma pessoa que vai lutar contra as pessoas que o prejudicam e fazem 
mal, está como um Touro na tourada, que pensa que a “capa 
vermelha” é o inimigo. 

 
 
Quando o Exército vai para a Guerra: 

 
Tem que estudar QUEM é o seu inimigo. 
Tem que estudar as ARMAS que o inimigo usa. 

Tem que estudar as TÁCTICAS do inimigo. 
 
Nós também estamos em guerra, Em guerra contra os demónios e não 

contra as pessoas. 
 
Um Cristão tem que andar em Amor na sua vida normal, sendo 

simpático, perdoando, etc. Mas diante de um ataque, diante de 
circunstância adversas, diante de uma injustiça, tem que lutar, usando 
a ARMA DO AMOR. 

 
 
Vamos agora fazer um exercício, em que procurando na Bíblia 

este Vers (João 10:10), vocês/crianças vão completar as frases. 
 
 

 
 

 
 
 

EXERCICIO 
 
Escreve as Palavras que faltam para completares este Vers (João 

10:10).  

 
1 – O ladrão não vem senão a ______________, a __________, e a 

___________.  
 
2 – Eu vim para que tenham _________, e a tenham com 

___________.  
 
ORAÇÃO 

Eu decido Andar em Amor. 
Eu decido Perdoar… 
 

MÚSICA ESPECIAL.... Pai faz-nos UM… 
ABRAÇOS 
 

4 – FINANÇAS – ACTIVIDADE 
 

OFERTA 
 
Lucas 6:38 “Dai e ser-vos à dado; boa medida, recalcada, sacudida e 
transbordando vos deitarão no vosso regaço; porque com a medida 

com que medirdes também vos mediarão a vós.”  
 
O tamanho da COLHEITA não depende de Deus. 

 
Um agricultor sabe muito bem que quanto mais semear mais vai colher. 
 

É claro que o agricultor também sabe que para semear mais, vai ter 
que pagar mais pelas sementes que for comprar. 
 

Quanto ás nossas Finanças é o mesmo.  

 
Não é Deus que vai determinar a QUANTIDADE de bênções 
financeiras que vamos receber, mas sim cada um de nós. 
 

Cada pessoa semeia de acordo com a sua fé, e a sua capacidade 
actual. 
 

Mas a GRANDE verdade é esta: 
 

Se semearmos pouco, vamos colher pouco 

Se semearmos muito, vai colher muito 
 

 
 

  Qual o significado das Palavras de Jesus em  

Lucas 6:38, para ti? 
 

 

 

 

 
Pai nós te queremos agradecer por tudo o que tens feito nas nossas 
vidas pelo teu grande amor. E por isso eu semeio na tua obra sabendo 

que tu irás me abençoar não só a mim mas a todos os que acreditam 
em ti. 
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5 - LIÇÃO COM OBJECTOS 
 

Fidelidade 
 

1- O que é a Fidelidade 

2- O Carácter do Cristão 
 
1- O que é a Fidelidade 

Fidelidade é ser fiel, verdadeiro, leal e honesto. 
 
È ser cumpridor da Palavra de Deus, respeitando e obedecendo a 

todas as autoridades instituídas por Deus. 
Também implica prestações de contas das suas funções às 
autoridades superiores. 

 
 
A fidelidade tem a ver com: 

Deus  
A Igreja Local 
O seu Pastor 

 
Ser fiel ao seu Líder significa submeter-se à sua autoridade  
independentemente dos seus defeitos ou imperfeições. 

 
Deus sempre defende a autoridade por Ele instituída. 
Em Números 12, Deus tinha instituído Moisés como Líder para tirar o 

seu povo da escravidão e o conduzir à terra prometida. 
 
Moisés pecou adulterando, e logo Miriam e Araão, que eram seus  

Co-Líderes murmuraram dizendo: 
 
 

Números 12:2 “Porventura falou o Senhor somente por Moisés? 
Não falou também por nós?” 

 

 
Eles não reconheceram a autoridade que estava sobre Moisés. 
Deus ouviu e castigou a Miriam com Lepra. 
 

Será que Deus estava a dar Aprovação ao pecado de Moisés? Não, 
Deus estava a defender a liderança que Ele institui. Toda a 
desobediência é pecado de Rebelião. 

 
2 - O Carácter do Cristão 
Nos dias de hoje, é muito normal ser-se fiel. As pessoas do mundo 

pensam que os valores morais como a Fidelidade, é coisa do passado, 
é para “tolos” e não traz benefícios. 
 

Mas é um erro... 
 
A maior força do universo: 

 - Não é o poder das armas 
 - Não é a Unção de Deus 
 - É o CARÁCTER de Deus 

 
 
Repare como Deus está lutando contra o diabo, pela conquista das  

almas. 
 
 

Não é através das armas nem força física. 
Deus não “cortou” o diabo aos pedaços para acabar com tudo. 
Deus está usando o poder o CARACTER De Deus: 

 
       AMOR 
       FIDELIDADE 

       INTEGRIDDE, etc 
 
Antigamente eu pensava que, como novo Cristão, eu devia perdoar, 

ser fiel, ser íntegro, ec, para ser “espiritual” 
 
Hoje compreendo que para agir no carácter de Deus me dá grande 

vantagem e resultados práticos.  
 
 

 
 
 

 

6 - HISTORIA BÍBLICA 
 

DEUS CHAMA MOISÉS 
 
Certo dia encontrava-se Moisés no monte Sinai, onde as ovelhas e as 

cabras paravam para comer. Moisés olhou para cima e avistou m 
arbusto que parecia estar a arder. Ficou a olhar, ansioso, receando que 
o fogo se espalhasse através do deserto, mas, embora as chamas 

brilhassem intensamente, a sarça não era consumida. 
 
Tomando de curiosidade, Moisés foi-se chegando, para ver o que se 

passava. 
  Então, ouviu uma voz que vinha mesmo do meio das labaredas. 
Moisés compreendeu logo que era a voz de Deus. 

 
 - Descalça as tuas sandálias, Moisés – disse Deus - , pois o terreno 
que pisas é sagrado. 

 
Moisés OBEDECEU e ficou ali quieto, à espera. O coração batia-lhe 
muito depressa e ele cobriu o rosto com o manto. 

 - Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacob – disse Deus. – Escutei os 
lamentos e o choro do Meu Povo, que é escravo no Egipto, e decidi 
libertá-lo. 

 
Tu, Moisés, vai conduzi-los para for a do Egipto e para a terra que EU 
prometi dar à descendência de Abraão. 

 - Eu não, Senhor – pediu Moisés, aflito. – Por favor, não me envies 
como chefes deles. Eu não sou ninguém. Não seria capaz de cumprir 
essa missão. 

 - Mas eu estarei contigo – prometeu Deus. – Vou ajudar-te e serás 
bem sucedido. Trarás o Meu Povo até aqui a este monte, para que me 
adorem neste lugar. 

   
Mesmo assim, Moisés não queria voltar para o Egipto Continuou a 
arranjar desculpas, mas Deus tinha resposta para tidas elas. Deus 

disse a Moisés que o irmão dele Araão, podia acompanhá-lo e 
encarregar-se de falar com ele. 
 
Leva contigo a vara que tens na mão – ordenou Deus. - Usá-la-ás para 

fazer coisas prodigiosas, que hão-de provar ao Meu Povo e ao Rei do 
Egipto que eu sou o Deus verdadeiro, mais poderoso que o faraó e os 
deuses que ele adora. 

  
Moisés OBEDECEU a Deus tomou sua mulher e os dois filhos e, de 
vara na mão, partiu para a terra do Egipto. 

 
Moisés foi cumpridor da Palavra de Deus, respeitando e 
obedecendo. 

  
                                                                      
7 – MINISTRAR – TEATRO 
 

TEATRO – MINISTRAÇÃO 
 

      O AMIGO DE DEUS 

 
Personagens: 
Aninhas, Carol, Pedrinho, Mentira, TV 

 
(Aninhas entra sozinha para falar com as crianças). 
 

Aninhas: Olá crianças, hoje nós vamos aprender o que é ser amigo de 
Deus. Eu sou amiga de Deus, mas infelizmente existem uns 
amiguinhos meus que não são, eu vou mostrar para vocês o que não é 

ser amigo de Deus. 
Carol (fala com as crianças): Ai, ai, ai, crianças, eu quebrei o vaso da 

Mãe, e ela disse para eu não mexer, e eu mexi e o vaso fez PLAFT 
no chão. O que, é que faço??? 
Aninhas: Minha amiga, eu vou-te ajudar. 
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(Entra a Mentira) 
 
Mentira: Calma, calma que eu cheguei, eu vou resolver este problema. 

Aninhas: Ah é? E como? 
Mentira: Simples, se ela mentir para a mãe dela, resolve o problema. 
Aninhas: Mentir? Crianças mentir é de Deus??? 

Carol : É sim D. Mentira, tu não és de Deus, e quem é amigo de Deus 
é inimigo do mal. Eu não vou mentir para a minha Mãe. 
Aninhas: Deus está muito feliz contigo, vai para casa e conta para a 

tua mãe, ela vai ficar feliz em saber que tem uma filha que só fala a 
verdade. 
 
(Carol sai) 

 
(Entra Pedrinho) 
 

Pedrinho: Olá Aninhas, eu estou tão triste. 
Aninhas: Porquê? 
Pedrinho: Porque eu queria comprar uns ténis que vem com um 

carrinho, eu vi na televisão, e o meu Pai não quer me dar.  
Aninhas: Mas os teus ténis estão novos ainda, não precisa de outro. 
Pedrinho: Eu também queria um brinquedo que eu vi na TV, é um 

Super-Avião, e ele também não quer me dar. 
Ah, e tem mais, eu também queria assistir o desenho dos Monstros da 
Noite e ele não deixa 

 
(Entra a TV ) 
 

Aninhas: Pedrinho tanta coisa, tu não podes querer comprar tudo o 
que vez o teu Pai, não pode comprar tanta coisa o teu Pai precisa de  
comprar comida e roupas para ti. E além disso, estes desenhos, só 

fazem mal. Ficamos com pesadelos à noite. 
TV: Olá, crianças! Eu sou a Televisão. Vocês gostam muito de mim, 
não é? 

Aninha: É, mas tu tens ensinado muitas coisas más para nós crianças. 
TV: Pedrinho! Tu tens que saber pedir, aqueles desenhos animados 
que aparecem na TV não são tão maus assim. 

Pedrinho: É sim. A Aninha tem razão. Eu tenho pesadelos quando eu 
vejo. E a partir de hoje eu não vou mais desobedecer ao meu Pai. Eu 
vou ser amigo de Deus e inimigo do mal. Vai embora! Tchau! 

 
Aqui podemos aprender que a vida sem Jesus de nada vale, temos que 
ser OBEDIENTES aos nossos Pais e não só principalmente a Deus. 
 
 

8 – JOGO PARA MEMORIZAR VERSÍCULOS 
 

 

MEMORIZAR O VERSÍCULO DO DIA 
 
Versículo-Chave: 

 
Número 12:2 – Porventura falou o Senhor somente por Moisés?  

                                 Não falou também por nós? 

 
Escrever o versículo todo no quadro. Leia com as crianças o versículo 
todo. Apague uma palavra, leia novamente, apague outra palavra, e 

assim sucessivamente até apagar tudo. Você pode pedir que as 
crianças venham ao quadro para apagar as palavras. 
 

 

9 – ACTIVIDADES EXTRAS 
 

ACTIVIDADES EXTRAS 
 
DEUS CUIDA DE TI 

 

Flores de Tubo  

MATERIAL:  

 Tubo 

 Retalhos de tecido 

 Tecido amarelo 

 Papel - cartão 

 

 

 Caneta hidrográfica ou giz de cera 

 Cola 

 Tesoura 

 Régua 

 Palito de sorvete 

 Recipiente redondo (pote de margarina ou outro com tampa) 

 Sianinha 

 

INSTRUÇÕES:  

 

1. Corte uma tira de tecido e cole-a em volta do recipiente. Corte tiras 
de sianinha e cole-as sobre o tecido.  
 

2. Corte um círculo em papel-cartão para cobrir a tampa do recipiente. 
Faça um furo no círculo e na tampa para passar o palito; cole o círculo 
na tampa.  

 
3. Corte 7 tubos com 2,5 cm de comprimento. Corte e cole tiras de 
tecido em volta dos tubos, mas use tecido amarelo em volta de um dos 

tubos.  
 
4. Use um dos tubos para traçar um círculo no papel-cartão.  

Escreva Deus Cuida de Mim no círculo e cole-o dentro do tubo 
amarelo.  
 

5. O tubo amarelo. Será o centro da flor; cole os outros tubos em volta 
dele, formando pétalas.  
6. Cole uma ponta do palito atrás da flor e coloque a outra ponta dentro 

do recipiente.  

  
Números 12:2 – “Porventura falou o Senhor somente por Moisés? 

Não falou também por nós?” 

 
Outras Ideias: 
 

1. Use tintas, papel criativo, papel de presente ou algodão 

grosso para cobrir o recipiente. 
2. Cole as flores em um pedaço de cartolina. 

                

 
      

 
 


