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APRESENTAÇÃO
Este livreto de Adoração Infantil “Aventuras Bíblicas” foi preparado com muito amor, dedicação e 

oração pela querida JORGEANA ALVES LONGO, a quem expressamos nossa profunda e sincera gratidão 
pelo excelente trabalho. Este material tem como motivação principal a importância das crianças terem, 
em linguagem simples e abordagem contextualizada a elas, histórias da Bíblia para serem de inspiração e 
aprendizado espiritual para cada criança. 

Adoração Infantil deve ser o momento mais importante do Culto de Adoração para os menores.  

Seguem algumas dicas importantes que servirão de grande ajuda: 
• Ore para ser usado por Deus.
• Use o respectivo Caderno de Atividades, disponibilizado pela DSA, que procura atender todas as 

orientações para o momento. 
• Estude a história com muita atenção, relendo quantas vezes for necessário.
• Pense em qual é o seu público (idade/sexo/preferências). Meninas gostam de ver ressaltado o amor de 

Deus, enquanto meninos querem ver o poder e a força do Senhor.
• Prepare o material com antecedência, e verifique se as ideias fornecidas são interessantes, ou se 

precisará de outra ilustração mais apropriada para a ocasião.
• Ensaie na frente do espelho.
• Esteja cedo na igreja, para deixar tudo organizado. 
• Verifique o melhor lugar para ficar, ser vista e ouvida por todos.
• Leve a Bíblia e leia o texto escolhido, no início ou no final, mas sempre leia com os pequenos. 
• Conte a história de modo que você fique da mesma altura que as crianças. Se possível, sente-se ou 

agache-se. Escolha a posição ideal, mas que atraia a atenção dos menores.
• Lembre-se de que você não está num púlpito, mas diante de crianças. Olhe em seus olhos e seja 

amável com elas.
• Cuidado com seu tom de voz. Não seja agressivo, nem fale tão baixo ou sem expressão que deixe as 

crianças dispersas.
• Cuidado com as palavras. (Nada de expressões desagradáveis.)
• Use o material concreto; isso é o que faz com que a história seja fixada na mente dos pequeninos. 

Lembre-se: crianças aprendem de forma concreta, por isso, precisamos explorar conceitos abstratos 
com objetos, alusões, tudo que facilite sua compreensão.

• Utilize música ou os adultos do auditório, se necessário.
• Seja claro e breve. A história deve ter 5 minutos; nada mais que isso. 
• Cuide com sua aparência; ela deve ser modesta, e que cause na mente da criança a boa impressão dos 

nossos princípios.
• Não se esqueça do apelo e da oração ao final, para que a mensagem entre no coração da criança.
• Tenha uma planilha com a data e os nomes de quem contará a história. (ver modelo a seguir)
• Disponibilize o Caderno de Atividade para todas as crianças. Se necessário, acrescente lápis de cor, giz 

de cera, etc., para que a atividade seja realizada no momento do Culto dos adultos.

Muito obrigada por seu esforço e por fazer o melhor!  

Que Deus abençoe sua vida neste santo ministério!
 

Graciela de Hein
Ministério da Criança – Divisão Sul-Americana



Distrito: …………………………………………………........................…………………. Ano: ……......…....…....
Igreja: ……………………………………………………………......……………………………….............……………….
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TEMA 1

A AVENTURA DO 
GRANDE CRIADOR

“No princípio, criou Deus os céus e a Terra” (Gênesis 1:1).

MATERIAL CONCRETO: Um copo com terra e um feijão para plantar. Um potinho com um pezinho de 
feijão já crescendo ou uma ilustração. Criar ilustração para apresentar os números de 1 a 7 em tamanho grande.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de plantar um pezinho de 
feijão? Crianças, para que nasça um pé de feijão, primeiro precisamos do solo (mostrar a terra no copo), colo-
camos a sementinha (colocar o feijão dentro da terra) e, então, molhamos. Toda planta precisa de água para 
crescer. Depois de alguns dias, essa plantinha crescerá (mostrar o primeiro raminho, caso tenha feito, ou uma 
ilustração) e vai alimentar muitas pessoas.

Esses são os passos que precisamos dar, se quisermos plantar algo. Mas, crianças, eu quero contar de Alguém 
que apenas falou e tudo passou a existir. Ele ama criar as coisas! Sabem que é? Sim, é Deus! Não há ninguém 
igual a Ele. E vocês sabem que o melhor de tudo é que o nosso Deus gosta de compartilhar o que Ele inventa?... 

Então, um dia, Ele decidiu que faria um planeta cheio de cores, plantas, rios, pássaros; todos os tipos de ani-
mais e coisas bem saborosas para comermos. Ele é poderoso, mais que qualquer pessoa. Ninguém tem o poder 
de Deus. Assim, Ele só precisou dizer no primeiro dia: Haja Luz! e a luz apareceu. Naquele dia, passaram a 
existir noite e dia. E tudo foi ficando organizado e belo, e Ele continuava criando... Como o nosso é Deus per-
feito! Ele poderia ter criado tudo num só dia, mas não, Ele decidiu que faria isso em 7 dias (mostrar o número 
7). No segundo dia, Ele disse: Haja firmamento entre as águas, no meio das águas. Ah, muitas nuvens apareceram 
naquele dia, enfeitando o céu azul.

No terceiro dia, Deus olhou para aquela grande quantidade de água que havia na Terra e disse: Separem-se águas 
em um só lugar e apareça a parte seca. E assim, um grande continente foi formado e, ao seu redor, um oceano. Mas 
Ele queria mais, e disse: Haja árvores grandes e frutíferas e muitas flores; haja também uma linda grama para enfeitar! 
Deus continuou colocando coisas muito bonitas aqui na Terra, e no quarto dia, Ele resolveu enfeitar ainda mais 
o céu; e isso nós vemos quando Ele disse: Astros apareçam e brilhem no céu! Deus criou o Sol para nos esquentar 
e deixar o dia mais lindo. Criou a maravilhosa lua para brilhar à noite, e com ela muitas e radiantes estrelas. Ah, 
como amo as estrelas! Deus continuou realizando o Seu plano. No quinto dia, Ele apenas disse: Oceanos encham-se 
de peixes de toda espécie! Aves encham o céu com o seu canto! Até que chegou o sexto dia. 

Tudo parecia estar completo, mas Deus ainda continuou criando e disse: Apareçam animais terrestres, répteis e 
insetos. Foi então, que animais apareceram, como o leão, o elefante, a borboleta com a abelha, a pequena tarta-
ruga e muito mais. Tudo era perfeito! Ah, tantas coisas lindas Deus criou, e o que mais me impressiona é que 
Ele apenas falava e tudo aparecia. Deus é poderoso! Ele fez todo este mundo perfeito para trazer alegria a um 
casal muito especial. Ainda tem mais, porém continuaremos sábado que vem.

APELO: Crianças, algumas pessoas, às vezes, ensinam que não foi Deus que criou a Terra, mas nós temos a 
Bíblia e tudo o que está escrito nela é verdade. Então, se ela disse que Deus criou este mundo com Sua palavra, 
temos que acreditar, pois Ele não mente e nem a Bíblia. Vamos dizer juntos: O SENHOR É CRIADOR E 
DONO DE TUDO. 

ORAÇÃO FINAL: Querido Deus, obrigado por criar um mundo tão perfeito apenas com Sua palavra, nós 
queremos sempre amá-Lo. Obrigado, por nos amar. Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 6 de janeiro)
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TEMA 2

O CASAL MAIS 
PERFEITO

“[...]Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança[...]” (Gênesis 1: 26).

MATERIAL CONCRETO: Um espelho; barro.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quem gosta de se ver no espelho?

Ah, a maioria de nós gosta de um espelho, não é? O espelho serve para muitas coisas; entre elas, a que eu mais 
gosto é poder ver os detalhes. Quando eu me olho no espelho, vejo meu rosto ali; eu posso observar cada traço 
e ver com quem me pareço. Eu, por exemplo, me pareço muito mais com minha mãe (pai, ou outro), dizem 
que minha voz (pode ser outra característica) é igualzinha a dela (dele).

E você, com quem se parece? Quer ver só? (Mostrar outro espelho com a imagem de Cristo) Isso mesmo, nós 
nos parecemos com Cristo! Por quê? Sabe, quando Deus acabou de criar aquele mundo tão lindo, para Ele, 
ainda faltava o mais importante. Até aquele momento, Deus falava e todas as coisas iam aparecendo. Pelo poder 
da palavra de Deus, as coisas foram criadas. Mas depois que Ele preparou todo o Jardim do Éden, curvou-Se, 
pegou o barro (usar), modelou-o e assim criou o primeiro homem - Adão. 

Ao abrir os olhos, o que Adão viu primeiro foi Deus. Podemos imaginar que esse foi um lindo encontro, Deus 
pegando na mão de Adão e dizendo: Venha, vamos passear por esse lindo jardim, e logo você entenderá! Adão amou 
a Deus; ficou muito alegre com tanta beleza. Era um Jardim perfeito em tudo, principalmente porque Deus ali 
estava. 

Vocês gostam de animais? Adão também amou cuidar deles. E Deus falou para ele que poderia escolher o nome 
de cada um desses animais. Adão logo percebeu que todo animal tinha macho e fêmea, e era exatamente isso 
que Deus queria! Então, Adão dormiu; enquanto ele dormia, Deus tirou dele uma de suas costelas que acabara 
de criar, para daí, fazer aquela que seria sua companheira e amiga de todos os momentos. Quando ele acordou 
e viu aquela linda mulher à sua frente, amou-a de todo coração. Tudo era festa no perfeito Jardim, com a for-
mação do primeiro casamento.  

Algum tempo depois, o sol começava a se esconder e o dia findava. E Deus disse: Este é o mundo que Eu criei, 
ele é perfeito e completo. Nada mais precisa ser feito; agora é hora de descansar e se alegrar. Vamos comemorar, pois o 
sábado chegou! 

Isso mesmo, queridas crianças! Deus fez um casal perfeito para habitar no Jardim do Éden e por meio deles, a 
terra seria povoada. Eles estavam completos, felizes, mas a fim de sempre se lembrarem de quem era o Criador, 
o Senhor lhes deu o dia de sábado. Um dia abençoado, santificado e separado pelo Criador. Por isso, cele-
bramos cada sábado; um dia que nos lembra como Deus nos criou com Suas próprias mãos; feitos à Sua 
imagem e semelhança. Não é maravilhoso conhecer essa história?

APELO: Que tal nos preparar para comemorar cada sábado com alegria? Quantos desejam fazer do sábado o 
dia mais feliz da semana?

ORAÇÃO FINAL: Querido Deus, estamos tão felizes em saber que o Senhor é o nosso Criador e sermos feitos 
à Sua imagem e semelhança! Obrigado, pelo santo sábado. Ajude-nos a fazer dele o dia mais feliz da semana! 
Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 13 de janeiro)
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TEMA 3

O DIA EM QUE 
DEUS CHOROU

“[...]Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal ” (Gênesis 3:22).

MATERIAL CONCRETO: Cesta com frutas. Se possível, uma árvore com uma serpente. Uma cruz.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quem gosta de frutas? Hum! Elas são deliciosas! E há para todos os 
gostos (mostrar cesta de frutas e as opções para as crianças).

No Jardim onde Deus colocou Adão e Eva, existiam muitas frutas saborosas. E eles amavam saboreá-las. Porém, 
Deus colocou uma linda árvore no meio desse Jardim e disse: Vejam quantas árvores frutíferas! Todas são para 
vocês, mas essa aqui não pertence a vocês! O fruto dessa árvore não pode ser comido; ele vai fazer mal a vocês e mais, 
se vocês desobedecerem, vão morrer. E, Eu não criei vocês para a morte e sim para a vida eterna. Por isso, fiquem 
juntos. E se precisarem, basta chamar que Eu virei ajudá-los, mas, por favor, nunca comam desse fruto!

Porém, um dia, Eva resolveu passear sozinha pelo Jardim, e de repente, ela estava em frente à Árvore do Bem e 
do Mal. Parou ali como uma estátua e ficou observando a linda serpente que estava enroscada em seu tronco. E 
sabem o que aconteceu? Ah, a serpente conversou com Eva... Esperem um pouco; serpentes falam, crianças? Não! 

Eva sabia disso, mas estava tão admirada com a beleza da serpente que nem parou para pensar nisso e logo 
começou sua conversa com a serpente. E o pior, ela desobedeceu, comeu daquele fruto e ainda deu para Adão 
comer! Que pena que eles não chamaram a Deus! Adão e Eva preferiram ouvir a voz da serpente a ouvir a voz 
de Deus. Que triste, crianças, fazemos coisas erradas quando não ouvimos nossos pais. 

Deus estava vendo tudo; Ele sempre vê tudo. Como foi triste aquele dia para Deus!... Ele chorou quando viu 
os filhos amados desobedecendo à Sua ordem. E agora? Eles estavam tão assustados e envergonhados, que se 
esconderam, porque sabiam que deveriam morrer!

Como Deus nunca Se esconde, foi procurar o casal. E lá estavam, escondidos, mas Deus os encontrou e disse 
tudo o que ia acontecer com eles, por terem sido desobedientes. Que momento triste, pois acabavam de ouvir 
que não mais podiam morar naquele Jardim. Quanta dor para o casal, pois deveriam deixar seu lar perfeito. 

Tudo poderia ter sido tão diferente! Mas, apesar de todo o mal causado pela desobediência de Adão e Eva, Deus 
tinha uma solução: o Plano da Salvação, que seria Jesus vir à Terra e morrer numa cruz para que tivéssemos o 
direito de morar em um lugar perfeito. 

APELO: Quantos aceitam o Plano da Salvação de Jesus? Quantos desejam pedir a Deus força para vencer o 
mal? Quantos desejam ir morar com Ele no Céu? 

ORAÇÃO: Querido Deus, muito obrigado pelo Plano da Salvação. Porque Tu nos aceitas e nos dás forças para 
vencer o mal. Que sejamos obedientes e agradecidos a Ti, em resposta ao Teu grande amor por nós! Em nome 
de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 20 de janeiro)



ADORAÇÃO INFANTIL  - AVENTURAS BÍBLICAS 8

TEMA 4

UM BARCO 
PARA SALVAR

“Porém, Noé achou graça diante do Senhor” (Gênesis 6:8).

MATERIAL CONCRETO: Animais, de todos os tipos e uma caixa de papelão no formato de um barco. Mar-
telo, cerrote, pregos e uma tábua pequena.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês já construíram alguma coisa? Construir coisas nem sempre é 
tão fácil, além de habilidade, conhecimento, é preciso ter o material adequado. Por exemplo, se alguém quiser 
construir uma cadeira, é preciso um cerrote para cerrar a madeira, pregos e martelo. E não pode desistir, viu? 
Quando a gente começa a fazer alguma coisa só pode parar quando acaba.

Uma cadeira é útil para sentar e nós precisamos de cadeira, senão teríamos que sempre sentar no chão e, às 
vezes, não dá para se sentar no chão. Construímos coisas que são úteis para o uso: camas, sofás, casas, celulares, 
etc. Mas sabem, certa vez, Deus pediu que fosse construído algo bem estranho. O povo na terra estava sendo 
muito rebelde; havia muita briga, matavam os bichinhos, faziam as crianças chorar. Então, Deus chamou Noé, 
um homem justo e bom, que tinha três filhos: Sem, Cão e Jafé. O Senhor pediu a Noé que fizesse um grande 
barco para ele, sua família e os animais da terra. Que estranho!!! Quem precisaria de um barco naquela época? 
E tão grande assim!? Deus disse que cairia uma grande chuva sobre a terra, mas nunca havia chovido antes... 
Deus ainda mandou que Noé dissesse ao povo que uma grande chuva estava chegando; seria um dilúvio que ia 
destruir tudo.

Naquela época, construir um barco tão grande e dizer que iria chover, seria coisa de louco. Assim, os homens 
que não acreditavam em Deus chamavam de loucos a Noé e sua família. Mas eles não desanimaram; conti-
nuaram construindo, pregando e pregando e assim iam obedecendo a Deus. Até que chegou o tempo e tudo 
estava pronto; Noé pregou seu último sermão e entrou no barco com a família. Mas em seguida, um barulho 
muito forte começou; era o som de animais que vinham da floresta; aves de todos os lugares do céu e chegavam 
bem organizados (colocar os animais no barco). Quem os organizou em fila de forma tão perfeita? Sim, foi 
Deus quem os guiou. Todos entraram e um anjo fechou a grande porta. Choveu muito forte por 40 dias e 40 
noites. Até que a chuva cobriu a montanha mais alta que existia. Noé ficou um ano dentro do barco com sua 
família e só saiu quando a terra estava completamente seca.

Quando a família saiu do barco, a primeira coisa que fez foi um culto ao Senhor. Ele Se alegrou tanto que 
colocou um arco-íris no céu para que todas as vezes que as pessoas na Terra olhassem para o céu e vissem esse 
colorido maravilhoso, recordassem da promessa que nunca mais uma chuva tão forte cairia sobre a Terra. Tudo 
isso aconteceu por amor a cada um de nós.

Queridas crianças, nós também estamos em um mundo onde existem pessoas malvadas; muita morte e vio-
lência por todos os lados. E Deus não está feliz com as coisas ruins que acontecem no mundo. Hoje, Ele deseja 
que nós sejamos pequenos pregadores como Noé, pregando o Seu amor ao mundo e falando sobre a volta de 
Jesus. Se formos como Noé, logo poderemos ver Jesus voltar. 

APELO: Vocês querem ser justos e bons como Noé, pregando sobre a volta de Jesus às pessoas?

ORAÇÃO: Querido Deus, somos muito agradecidos pela linda promessa de que um dia, o Senhor voltará e eu 
quero ir com todas estas crianças e suas famílias para o Céu, e podermos estar juntos para sempre. Em nome de 
Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 27 de janeiro)
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TEMA 5

A TORRE DA 
DESOBEDIÊNCIA

“[...]Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus” (Gênesis 11:4).

MATERIAL CONCRETO: Uma foto grande do prédio Burj Khalifa (ver na internet)/ ou leve um cabo de rodo 
e um lápis para que entendam a diferença de tamanho desse prédio para os demais. Se possível, tijolos e areia.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Você sabe qual é o prédio mais alto do mundo? Os homens têm gos-
tado de construir prédios altos e a cada tempo surge um maior que o outro. Atualmente, o maior de todos é o 
Burj Khalifa, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes (mostrar uma foto do prédio ou os materiais sugeridos). 
Ele tem 828m de altura e levou quase 6 anos para ficar pronto. Uma construção surpreendente. Prédios altos 
assim são chamados de arranha-céus, porque o seu topo pode chegar às nuvens. A gente não pode esquecer que 
toda essa inteligência para construir coisas fabulosas vem de Deus e se aí estão é porque Ele permitiu. 

Bem, esse prédio lembra outro que a Bíblia fala. Foi construído por homens muito inteligentes na riquíssima 
cidade de Sinar. Há mais de 4 mil anos. Este é o maior relatado na Bíblia; sua altura alcançava as nuvens. Sur-
preendente, não é mesmo, crianças? Eles estavam muito satisfeitos com o andamento da construção; cada tijolo 
colocado era uma alegria (ir colocando os tijolos e areia). Mas o motivo da construção da Torre não era bom. Os 
homens que construíam essa torre desprezavam ao Senhor; muitos eram ateus, ou seja, não acreditavam em Deus. 

Sabe qual era o motivo de se construir a tal torre? Eles acreditavam que o Dilúvio havia acontecido, mas não 
acreditavam nas palavras de Deus de que nunca mais viria uma chuva tão forte sobre a terra. Então, se uniram, 
projetaram e começaram a construção, pois, pensavam: Ah, se vier uma chuva tão forte novamente, subiremos no 
alto dessa torre e lá a chuva não nos alcançará. Homens ingratos e sem fé! Bastava acreditar na palavra de Deus 
afirmando que o arco-íris é o sinal de que nunca mais isso aconteceria. 

Deus não gostou nada daquilo. Ele viu que o objetivo era mau; que aqueles homens eram duros de coração. 
E como Deus sempre pensa na nossa salvação, decidiu que os homens não falariam uma língua só. Os anjos 
foram enviados e mudaram a maneira que eles falavam. Virou uma bagunça completa, ninguém entendia nin-
guém. As discussões começaram e como não se entendiam, precisaram parar com toda aquela construção, que 
já estava bem adiantada. 

Eles se separaram e quem se entendia, seguia o mesmo caminho. Assim, muitas línguas surgiram, por isso existe 
Português, Inglês, Espanhol, Russo, Italiano e milhares de outras línguas. 

A história da Torre de Babel ou Torre da Confusão nos ensina lições muito importantes: precisamos confiar 
sempre no que Deus fala, pois Ele não mente. Se formos sempre obedientes, seremos mais felizes. 

APELO: Quem deseja dizer hoje: Senhor, eu quero sempre confiar em Suas palavras e obedecê-Lo?

ORAÇÃO: Querido Deus, aqui estão nossas crianças. Que o Teu Espírito ensine cada uma a confiar sempre 
em Ti! Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 3 de fevereiro)
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TEMA 6

UM HOMEM 
OBEDIENTE

“[...]Sê tu uma bênção! ” (Gênesis 12: 2).

MATERIAL CONCRETO: Uma mala ou bolsa de viagem; caixas e objetos; sapatos; roupas; etc. Caminhão 
de brinquedo. Foto de uma tenda (ou uma mini tenda montada).

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quantos de vocês já se mudaram de casa pelo menos uma vez? 
Mudança não é uma coisa muito fácil. (Mostrar as caixas e ir colocando coisas dentro, enquanto fala). É pre-
ciso arrumar muita coisa, colocar em caixas; separar o que não vai poder ir para a nova casa. E depois de tudo 
pronto, vem um grande caminhão (se tiver um de brinquedo, use para ilustrar) e começa a arrumar as nossas 
caixas. Quando chegamos à nova casa, nada de descansar, viu!? Agora, precisamos arrumar as coisas no lugar, e 
isso pode durar dias ou semanas! Claro, é legal ir para uma nova casa, tudo é novidade, mas dá um trabalhão!

Agora, imaginem comigo como eram as mudanças nos tempos bíblicos. Eles viviam em tendas como esta (mos-
trar a ilustração). Não havia caminhão, nem carro. Eles tinham que fazer a mudança no lombo de camelos. E se 
fosse muita coisa, ia precisar de muitos camelos, cavalos, jumentos, vários animais. Se a pessoa não tivesse muito 
dinheiro, talvez fosse preciso vender o que tivesse e viajar só com o mais importante, como roupa e comida. 

Pensem bem! Vocês teriam coragem de sair em seu carro, deixar a sua casa e se mudar para um lugar que nunca 
viu e não tem nem o endereço? Abrão fez isso! Ele era um homem diferente de seus irmãos. Seu pai e irmãos 
acreditavam em Deus, mas também adoravam outros deuses; Abraão amava a Deus de todo o seu coração e sua 
esposa e funcionários seguiam seu exemplo. 

Um dia de madrugada, como de costume, Abrão estava orando, e Deus falou com ele. Uau! Vocês conseguem 
imaginar que incrível Deus falando com Abrão?! E ouçam o que Deus disse: Abrão, junte suas coisas e mude-se 
daqui. Eu tenho um plano para sua vida; Eu o amo tanto que vou fazer de você uma nação bem poderosa. Vá, junte 
as coisas, a sua tenda e comece a viagem. Abrão, perguntou para onde deveria ir, mas Deus só disse que ele deveria 
começar a viagem e quando chegasse ao local, ele saberia onde ficar.

Na verdade, esse era um teste de fé. Deus queria ver se Abrão confiava nEle. O que o homem fez? Isso mesmo, 
falou com Sarai, sua esposa, e mandou que ela arrumasse as coisas que logo todos estariam se mudando. Sarai 
deve ter perguntado para onde iriam, mas deve ter ficado surpresa quando soube que ele não tinha ideia, mas 
que Deus lhe mostraria. Como ela também amava a Deus confiou em suas palavras, e, sem reclamar, deixou o 
lugar que tanto amava e seguiu viagem para uma terra desconhecida. O casal não estava sozinho; eles tinham a 
presença de Deus e quando O amamos, fazemos o que Ele nos pede, pois Ele sempre sabe o que é melhor para 
as nossas vidas. 

APELO: Quantos de vocês querem ter a fé que Abrão teve e obedecer sempre ao que Deus pede que façamos?

ORAÇÃO: Querido Deus, aqui estão as Tuas preciosas crianças! Elas estão aprendendo a amar-Te e a obe-
decer-Te. Que todos nós sempre escolhamos obedecer e ser fiéis como Abrão e sua esposa Sarai. Em nome de 
Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 10 de fevereiro)
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TEMA 7

O CESTO 
FLUTUANTE

“[...]vendo que era formoso, escondeu-o por três meses” (Êxodo 2:2).

MATERIAL CONCRETO: Um boneco bebê e um cesto de vime. Se possível, palha limpa.
HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Bebês são lindos, fofinhos e chamam a atenção. Quando nasce um 
bebê, todos querem pegar, beijar e fazer carinho. Quando cada um de vocês nasceu, foi assim também. A casa 
ficou cheia de alegria e gratidão. Muitos vieram conhecer vocês: amigos, crianças, familiares. A mamãe, com 
muito cuidado, entregava para quem quisesse segurar e fazer carinho no novo membro da família. Que lindo!
Será que todas as pessoas gostam de criança? Infelizmente, nem todos gostam. O nosso mundo também é 
habitado por pessoas que têm maldade no coração. Algumas delas não se contentam apenas em não gostar de 
crianças, mas sentem vontade de fazer coisas muito ruins com os pequeninos que não sabem se defender.  
A Bíblia conta a história de um homem que não amava as crianças. Especialmente, as crianças hebreias. Esse 
homem era rei muito poderoso em sua época. Ele sabia que o povo hebreu era muito mais forte do que os egíp-
cios, mesmo sendo seus escravos. Por isso, mandou matar todos os bebês meninos que nascessem. Que triste! 
Vocês conseguem imaginar a dor dessas mães vendo os guardas egípcios entrando em suas casas e levando seus 
bebês para serem jogados no Rio Nilo? Muitas crianças morreram por causa desse rei mau que não amava a Deus. 
O nosso Pai do Céu não ficou nada contente com o que viu, e Ele tinha um plano: que daquela situação tão 
terrível, alguém nascesse para ser o libertador do povo de Israel. 
E foi assim, Joquebede, uma escrava hebreia que engravidou, e seu filho nasceu bem nesse tempo. Mas ela 
escondeu o menino. Já pensou como é esconder um bebezinho? Bebês choram e choram alto; bebês precisam 
tomar banho de sol e tantas outras coisas. Mas toda a família ajudou nesse trabalho. Até que já não dava mais 
para esconder. Joquebede, no entanto, pensou em algo: Ela construiu um cesto flutuante (mostrar o cesto), 
fechou todos os buraquinhos, passou betume, um tipo de piche, forrou com palha limpa e fresquinha, fez 
o último culto com seu bebê e o colocou dentro do cesto que foi levado para o Rio Nilo. Ali, sua irmã se 
escondeu para ver o que aconteceria. 
Deus que é bom e sempre cuida de nós, fez com que a princesa, filha daquele rei mau que mandou matar os 
bebês hebreus, fosse tomar banho naquela hora. E ao ver aquele lindo bebê, ela o tirou do rio, segurou-o em 
seus braços e disse que ele seria seu filho. A princesa egípcia salvou o bebê hebreu. Que milagre!
Mas calma, Deus ainda queria fazer algo por Joquebede e fez com que ela pudesse criar livremente o seu filho, 
até que ele fosse grande. Ela pediu sabedoria a Deus e também educou seus irmãos com muito amor, ensi-
nando-os a sempre fazer o melhor. 
Joquebede ensinou seus filhos a serem fiéis a Deus em um mundo que não O amava e isso não era fácil, mas 
os anjos do Senhor cuidavam daquela família, pois Deus tinha um trabalho muito especial para aquele menino 
e também para seus irmãos, quando fossem adultos. Moisés foi educado para ser o libertador de Israel. Ele foi 
o maior líder espiritual que já viveu na Terra. Ele sempre amou a Deus e ouviu a Sua voz. Queridas crianças, 
Deus mudou aquela situação ruim em uma bênção. É assim que Deus faz quando confiamos nEle. Sempre 
haverá um meio de salvar os que confiam no Senhor. 
APELO: Quantos de vocês desejam confiar em Deus assim como Joquebede?
ORAÇÃO: Querido Deus, o Senhor é maravilhoso! Como é bom saber que sempre tens um plano de salvação 
quando confiamos em Ti! Faze, por favor, que estas crianças sempre confiem em Teu cuidado e amor! Em nome 
de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 17 de fevereiro)



ADORAÇÃO INFANTIL  - AVENTURAS BÍBLICAS 12

TEMA 8

DIA DE
LIBERTAÇÃO

“Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas lhes foram qual 
muro à sua direita e à sua esquerda” (Êxodo 14:22).

MATERIAL CONCRETO: Um homem vestido como Moisés com um cajado; música de guerra; orientar a 
igreja a representar o Mar Vermelho.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quem sabe nadar? Ah, para quem não tem medo de água deve ser 
muito bom sair nadando num rio, mar ou mesmo na piscina como um peixinho, não é?! Conheço uma garo-
tinha que tem medo do mar, porque ela quase se afogou algumas vezes, por não saber nadar. Mas ela gosta de 
ficar olhando as pessoas nadando e imaginando que se fosse um peixe, conheceria muitos rios e mares.

Nadar não deve ser um problema em um dia tranquilo de férias. Agora, imaginem comigo, que vocês esti-
vessem muito cansados, o sol muito forte e para chegar em casa, antes de escurecer, vocês precisassem nadar 
bastante. Seria fácil? Não! Seria mais difícil. Aquele era um dia assim, cansativo e cheio de temores para o povo 
de Israel. Eles haviam saído do Egito porque, finalmente, Faraó resolveu libertá-los. Mas depois que o povo 
saiu, ele se arrependeu, juntou os carros com seus cavalos, seu exército e resolveu buscar e prender os israelitas. 

Sabem, os israelitas eram bem mais que os egípcios, mas eles estavam acostumados com a escravidão, por isso 
ficaram com muito medo e estavam bem desesperados. Eles andaram o mais rápido que puderam para se dis-
tanciar do povo inimigo, mas os egípcios conseguiram alcançá-los bem em frente ao grande Mar Vermelho. Ai, 
ai, ai e, agora crianças? 

(Colocar a música de guerra. Pedir para a igreja ajudar, ficando em pé e fechando os corredores). Vamos ficar 
em pé e ver o que aconteceu? O povo começou a gritar: Moisés, e agora? Vamos morrer aqui? Por que você nos 
tirou do Egito? Olha, esse mar, Moisés, não temos para onde ir; os egípcios vão nos destruir. Socorro, Moisés, Socorro! 
Eles estavam desesperados...

Moisés orou, então, bateu com o cajado no Mar Vermelho, como Deus o havia mandado e as águas se abriram, 
o povo passou dando pulos de alegria (se for possível, passar com as crianças pelo meio do corredor, enquanto 
segue falando). Os israelitas andaram muito tempo pelo mar aberto, até que todos passaram para o outro lado 
sem se molhar. Moisés, novamente, bateu no mar e as águas se fecharam (o povo fecha os corredores), des-
truindo todos os egípcios. Finalmente, agora, eles estavam livres (só neste momento a música de guerra deve 
parar de tocar).

Viva, estamos livres! Estamos livres dos egípcios para sempre! Louvado seja Deus! Crianças, o nosso Deus é mais que 
poderoso; igual a Ele não existe. Imaginem, abrir o grande mar para que Seu povo fosse salvo?! Muitas vezes, 
em nossa vida, surgem momentos difíceis, às vezes, é uma doença, um amiguinho que não está bem, um pro-
blema na escola, enfim, existem muitas coisas para nos atrapalhar, mas em todas temos Deus ao nosso lado e se 
Ele abriu o Mar Vermelho, pode fazer qualquer coisa.

APELO: Quantos desejam confiar em Deus em todos os momentos de sua vida?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradeço por me amar e cuidar de mim em todos os momentos da minha vida. 
Que eu sempre confie em Ti e em Teu poder! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 24 de fevereiro)
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TEMA 9

UMA FESTA 
NO DESERTO

“[...]Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente[...]” (Êxodo 15:1).

MATERIAL CONCRETO: Correntes; uma fatia de bolo; algum instrumento musical.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Bom dia, crianças! Quem aqui faz aniversário em janeiro? E quantos 
fazem em fevereiro? Fazer aniversário nesses meses pode parecer estranho porque estamos geralmente em 
período de férias. Mas pode ser muito legal, porque é uma época em que, geralmente, estamos com os nossos 
parentes, e assim podemos comemorar com eles o nosso aniversário, não é verdade? 

Eu gosto muito de festa, de ver as crianças correndo e brincando para lá e para cá. Gosto muito de suas con-
versas e risadas. Ah, e tem uma coisa que gosto e que tem em  quase todas as festas: sim, são as comidas gos-
tosas! Que delícia!

Porém, nem todos têm dinheiro para ter em sua casa uma boa comida, vocês sabiam disso? Existem lugares 
e famílias que não têm nenhum tipo de alimento. Acreditam nisso? Mas, nem por isso deixa de ser um dia 
especial. Depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles ficaram felizes com o que Deus havia 
feito. Estavam todos impressionados, porque muitos pensavam que morreriam sendo escravos no Egito, e agora 
estavam ali, todos livres (mostrar as correntes e jogá-las ao chão).

Eu imagino que eles devem ter ficado um bom tempo olhando aquele grande mar e pensado com alegria 
em como Deus os abençoara... A alegria era tão grande que se tornou em cântico. A Bíblia diz que Miriã, a 
irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a tocar; outras mulheres a acompanharam e todos, crianças, 
jovens, adultos e idosos cantavam e pulavam de alegria. Deus é bom! Deus é maravilhoso! Não há outro como o 
nosso Deus. Eles devem ter passado horas assim, festejando, e não foi em um salão de festas não. A festa deles 
era no deserto. Deus Se alegrou muito com toda aquela música e risos. O povo de Israel foi dormir com o 
coração cheio de alegria.

Queridas crianças, Deus é bom e Ele faz coisas lindas para nós: temos uma família, amigos, uma igreja para 
adorar ao Senhor, os animais, os alimentos, tantas coisas que passaríamos o dia falando e a lista nunca acabaria. 
Mas a principal delas é que Jesus nos libertou de todos os nossos pecados. Assim como Miriã e o povo de Israel 
devemos festejar, cantar, pular de alegria, porque o que nos espera é ainda melhor que todas as coisas maravi-
lhosas que Deus nos deu, o que nos espera é o Céu. 

Já imaginou poder morar com Jesus em um lugar lindo onde não existe tristeza e dor? Será maravilhoso. Eu 
quero morar lá, e sei que para isso acontecer eu preciso fazer festa todos os dias. Como assim? Isso mesmo, eu 
preciso me alegrar, cantar de alegria ao Senhor, todos os dias da minha vida, independente do que aconteça 
e então, quando Ele vier nos buscar, nos encontrará preparados para a grande e mais especial festa que esse 
mundo já viu, a festa do Senhor Deus. 

APELO: Quantos de vocês desejam viver em festa para Jesus? Louvando, orando e agradecendo por tudo que 
Ele faz por nós?

ORAÇÃO: Querido Senhor, muito Obrigado, por essa história que nos ensina que podemos festejar a Ti 
mesmo que estejamos em um deserto. Pai, abençoe essas crianças, que a vida delas seja uma festa para o Senhor. 
Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 3 de março)
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TEMA 10

NUVEM E FOGO

“O Senhor ia adiante deles, durante o dia, em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; 
durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar” (Êxodo 13:21).

MATERIAL CONCRETO: Gelo. Imagem de um deserto. Levar um grande tecido que fique por cima das 
crianças. De um lado deve ser vermelho ou laranja e do outro azul.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quem gosta do calor, levante a mão! Quem gosta do frio, levante a 
mão! Acho que a maioria gosta mesmo é do calor, certo?! Em dias bem quentes, dá para tomar banho de pis-
cina, de mangueira, até de bacia, para refrescar. Eu sei que as crianças amam brincar com água e aproveitam 
muitos dias ensolarados. 

Crianças há lugares que são muito frios; até congelam como esse bloco de gelo aqui (deixe algumas crianças 
tocarem), em outros, faz muito calor que pode até queimar e existem os desertos que são muito quentes durante 
o dia e muito frios durante a noite. Isso mesmo! O deserto é uma região quase desabitada e sem água da chuva 
ou de rios. Nos desertos têm animais, apesar de muitos imaginarem que não, pois não são encontrados durante 
o dia por causa do calor que faz. Por exemplo, as temperaturas durante o dia podem chegar a 50° C, mas 
também pode congelar à noite. 

Imaginem-se fazendo uma viagem no deserto!!! Deve ser muito difícil. Mas, esperem um pouco; não foi o povo 
de Israel que fez uma longa viagem pelo deserto? Sim, eles ficaram 40 anos caminhando dia e noite no Deserto 
do Saara, o maior deserto do mundo. Ele é tão grande que chega quase a ser do tamanho do Brasil. Coitadi-
nhos! Devem ter sofrido muito com o calor de dia e o frio à noite, não é?! Não! De jeito nenhum! Deus cuida 
sempre de Seus filhos onde quer que estejam. Vejam o que a Bíblia diz: “O Senhor ia adiante deles, durante o 
dia, em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar”.

O nosso Deus é muito cuidadoso conosco, e Ele jamais deixaria o povo de Israel sofrer com o calor ou frio. 
Por isso, o povo, enquanto caminhava durante o dia, naquele calorzão (colocar o tecido sobre as crianças do 
lado azul para baixo) tinha sobre as suas cabeças uma grande nuvem que fazia sombra, e deixava o clima bem 
mais fresquinho. E, à noite, enquanto eles dormiam ou se estivessem caminhando, tinham uma coluna de fogo 
(colocar o tecido sobre a cabeça das crianças do lado vermelho) para os aquecer, proteger do frio e dos insetos 
que picam e fazem mal à nossa saúde.

Deus pensa em tudo, e se Ele pode enviar uma coluna de fogo para proteger do frio e uma coluna de nuvem 
para proteger do calor, os israelitas que andaram tanto tempo no deserto, o que Ele pode fazer por nós hoje? A 
resposta é: TUDO! Deus pode fazer coisas incríveis para abençoar aqueles que O amam.

APELO: Que tal agradecermos a Deus por Sua proteção?

ORAÇÃO: Querido Deus, somos muito gratos a Ti por essa linda história que fala do Teu cuidado e pro-
teção. Agradecemos por cuidar sempre de nós, enviando os Teus anjos. Nós Te amamos, ó Senhor! Em nome 
de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 10 de março)
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TEMA 11

ÁGUA DA ROCHA

“Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe; ferirás a rocha, 
e dela sairá água[...]” (Êxodo 17: 6).

MATERIAL CONCRETO: Um copo com água. Uma pedra. Cajado.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Ah, como é bom tomar água quando estamos com sede (beber a água)! 
A água é sempre bem-vinda em dias ensolarados. Eu amo a água! Já pensaram em quantas coisas podemos fazer 
com a água? Ela serve no preparo de nossas refeições. Usamos na lavagem de roupas, na limpeza da casa. Nas 
férias de verão, podemos brincar na piscina, em rios e até no mar. 

A água também faz muito bem para a nossa saúde. Vocês sabiam que quando bebemos água na quantidade 
certa, o nosso corpo fica mais forte e é mais difícil ficar doente? Isso mesmo, a água é uma bênção de Deus; por 
isso precisamos beber água todos os dias.

Falando nisso, lembrei-me de uma história que está na Bíblia: Sabemos que o povo de Israel estava no deserto, 
caminhando para chegar à Terra Prometida - Canaã. Eles haviam presenciado grandes milagres, como a aber-
tura do Mar Vermelho, a coluna de fogo e de nuvem, o maná. Mas agora, caminhavam e estavam bem cansados 
da viagem. Deus pediu para que parassem e armassem suas tendas num lugar chamado Refidim. 

Enquanto armavam as tendas, perceberam que não havia água onde eles estavam e ao invés de orar a Deus, 
começaram a reclamar. Eles se ajuntaram para reclamar; procuraram Moisés e falavam como loucos, como se 
até ali Deus não os estivesse guiando. Gritavam, dizendo: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Estamos com 
sede; Moisés, o que você vai fazer? Bem, Moisés, realmente ficou preocupado, não com a falta de água, pois ele 
confiava em Deus, mas com a irritação do povo. Então, ele fez o que devia ser feito: orou ao Senhor. 

Deus ordenou a Moisés que reunisse alguns anciãos do povo e os levassem consigo. Pegou o seu cajado e se 
aproximou de uma grande rocha, então, depois de orar ao Senhor, ele feriu a rocha com seu cajado e, ime-
diatamente, começou a transbordar água daquela rocha. O povo ficou espantando, e Moisés mandou que eles 
viessem e bebessem a água.

Não dá para entender porque o povo estava espantado com a água que saía da rocha, pois eles estavam presen-
ciando um milagre diário: o maná que caía do céu. O mar já havia se aberto para eles passarem. Diariamente, 
também recebiam a proteção de Deus ali naquele deserto e ainda assim duvidavam do que Deus poderia fazer? 

Crianças, às vezes, somos mal-agradecidos e ingratos como o povo de Israel. Eles tinham tudo o que precisavam 
e ainda assim reclamavam. E mais, aquilo que eles não tinham, como a água, bastava que orassem e Deus a 
enviaria. Não precisavam reclamar e nem maltratar Moisés. 

Essa história nos ensina grandes lições. Uma muito importante é que reclamar não é coisa que um filho de 
Deus deva fazer. Quando vocês estiverem com problemas, basta orar, pedir para Deus resolver a situação e Ele 
ouvirá suas orações. Precisamos ser como Jesus que era sempre bondoso e sempre tinha palavras boas.

APELO: Quantos desejam ser bondosos e não reclamarem das coisas que acontecem?

ORAÇÃO: Querido Deus, essa história me ensina que o Senhor é um Deus de milagres e que ouve as nossas 
orações. Ajuda-me a entender isso e ter uma vida de bondade e alegria. Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 17 de março)
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TEMA 12

O PÃO DE DEUS

“Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá 
e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se 

anda na minha lei ou não ” (Êxodo 16: 4).

MATERIAL CONCRETO: um pão. Um lençol grande. Pipoca. Um vidro com pipoca que pareça estragada 
(use algo que deixe a pipoca do frasco com um aspecto feio). 
HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: As pessoas fazem pão desde a época de Abraão. O pão sempre foi apre-
ciado pelas pessoas. No início, há alguns milhares de anos, os pães não eram como os nossos, eles eram acha-
tados e bem escuros. Foram os egípcios que começaram a assar o pão em fornos; antes eram assados em brasas; 
foram também os egípcios que inventaram o fermento. Daí, foi mudando o formato do pão. Muitos tentaram 
ficar famosos mudando a receita do pão. Mas foram os franceses que ficaram conhecidos por uma receita sabo-
rosa e bonita, que é o famoso “pão francês”.
Agora, se no tempo dos israelitas era necessário forno ou brasas para assar os pães, certamente não era uma ati-
vidade fácil, não é mesmo? Eles estavam viajando para a grande Canaã e não podiam perder tempo preparando 
o alimento. Não devia ser fácil ter que cozinhar no deserto. Mas, como o nosso Deus é bondoso e sempre quer 
nos dar o melhor, Ele fez algo incrível: Um dia, quando os israelitas acordaram, eles viram que por toda a terra 
haviam umas sementinhas espalhadas, e muitos correram para colher. A notícia se espalhou e logo todos já 
estavam colhendo (ir colocando as pipocas sobre o lençol e pedir para as crianças colherem). 
Moisés já sabia que aquele era o pão do céu. O povo estava feliz, pois Deus havia provido alimento para eles. O 
pão ficou conhecido como “maná”, e havia uma forma correta para colher o maná: Todos os dias, Deus enviaria 
o maná, assim, todos os dias, o povo deveria sair e colher a quantidade exata para aquele dia; nada de colher 
a mais, pois tudo que você colhesse para o dia seguinte iria estragar. Alguns israelitas foram desobedientes e 
colheram a mais. Sabem o que aconteceu? Vejam, estragou (mostrar o pote). 
Eu não sei por que alguns ainda insistem em não acreditar nas palavras de Deus; elas nunca falham. Moisés 
orientou o povo e explicou que poderiam preparar o maná como quisessem, mas que não deixassem o alimento 
de um dia para o outro; esse era um sinal de obediência a Deus. 
Porém, havia um dia em que eles poderiam colher em dobro. Sabe que dia era esse? Isso mesmo: a sexta-feira. 
Nesse dia, os israelitas colheriam mais maná, que seria o dobro; eles podiam guardar em potes e não estragaria. 
Esse seria o milagre diário na vida daquele povo. Todos os dias, Deus mandava pão do céu para alimentar Seus 
filhos, e na sexta-feira enviaria o dobro para que no sábado, o dia do Senhor, eles não precisassem colher.
Queridas crianças, Deus é um Deus de milagres, e Ele quer operar um milagre diário em nossa vida. Ele sabe 
que precisamos do alimento e assim nos dá todos os dias aquilo que precisamos. Mas, o mais importante na 
vida não é o alimento ou a nossa roupa. Sabiam disso? A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca do Senhor, o mais importante, o maior milagre que precisamos é Deus em nossa 
vida a cada dia. Somente assim, seremos felizes e alegres. 
APELO: Quantos querem dizer comigo para Deus que O buscarão a cada dia?
ORAÇÃO: Querido Deus, que estas crianças aprendam a buscar a Tua presença a cada novo dia! Que sejam 
Teus pequenos servos e que aprendam que o mais importante é ter o Senhor habitando em nosso coração. Em 
nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado especial, 24 de março – 10 Dias de Oração e 10 Horas de Jejum)
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TEMA 13

O TESTEMUNHO DE 
UMA ESCRAVA

“[...]Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria; ele o 
restauraria da sua lepra” (II Reis 5:3).

MATERIAL CONCRETO: Um passarinho numa gaiola. Um tecido marrom, um homem vestido de Naamã 
com o corpo cheio de círculos vermelhos de papel.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Olá, crianças! Quantos de vocês gostam de passarinho? Eu amo esses 
animaizinhos! Gosto muito do canto desses animais e de pensar como eles sendo tão pequenos são tão inteli-
gentes, a ponto de construir seus ninhos, saber se guiar fazendo longas viagens, indo de um país para outro, 
para fugir do inverno e depois voltar, sem se perder. Eles também sabem onde buscar alimento e as mães 
ensinam seus filhotinhos a voar. Deus é bondoso em nos presentear com esses bichinhos. Mas quando olho 
para esse aqui numa gaiola, fico triste, sabem por quê? Porque Deus os fez para viver livremente. Eles não foram 
criados para a gaiola, e assim não vivem como deveriam. 

Vocês gostariam de viver em uma gaiola? De jeito nenhum, não é mesmo? Olhando esse passarinho na gaiola, 
eu me lembro de uma história bíblica, que fala de uma garotinha que vivia bem longe de seus pais e tinha que 
trabalhar sem parar. Ela não podia sair para brincar lá fora, nem passear. Ela também não ouvia seus pais con-
tarem histórias para ela dormir, porque eles estavam bem longe. Que triste, não é?

Sabem crianças, apesar de ter sido levada para outro país, longe de seus pais e ter que trabalhar quando deveria 
brincar e estudar, ela era uma garotinha que amava a Deus e procurava viver feliz. A Bíblia diz que o senhor 
dela, o comandante Naamã, ficou muito doente, com uma doença parecida com a lepra; nenhum médico con-
seguiu curá-lo e ele e sua esposa estavam muito tristes. Vendo toda aquela tristeza, a pequena teve uma ideia: 
dizer que ele procurasse o profeta de Deus em Samaria; ele poderia orar a Deus para curar Naamã. E foi exata-
mente isso que a menina fez. Acredito que Naamã era um bom homem e ouviu sua serva. Ele acreditou na sua 
serva e decidiu fazer uma viagem muito longa para conhecer o profeta Eliseu. 

Quando chegou a Samaria, procurou onde estava o profeta que já sabia que Naamã estava chegando, mas, 
vocês acreditam que, ao invés de ir conversar com o comandante, o profeta mandou seu servo dizer que ele 
mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão?!?! Hum! Naamã, não gostou nada dessa recepção e resolveu ir embora. Mas 
um de seus soldados o convenceu a fazer o que o profeta Eliseu mandou fazer. E lá foi ele até o rio (aparece 
Naamã com o corpo manchado – use círculos vermelhos de papel – e um tecido marrom para ser o rio. Ele 
deve mergulhar no rio. Então, duas pessoas deverão segurar o tecido e Naamã ficar atrás). 

O rio era lamacento, suas águas não eram clarinhas, mas era ali que deveria mergulhar. Deu o primeiro mer-
gulho e sua pele continuava igual. O segundo mergulho e nenhuma sensação de mudança. O terceiro mergulho 
e, nada! Mergulhou a quarta e a quinta vez; olhou para sua pele, mas continuava igual. Não pode ser!! No 
sexto mergulho era tudo igual. Bem, eram 7 mergulhos e ele obedeceu. No sétimo mergulho (quando abaixar, 
alguém deve ajudá-lo a tirar os círculos do corpo) e quando subiu, uau!!! Ele estava com a pele lisinha, sem 
nenhuma mancha. Naamã disse: O Deus de Eliseu é poderoso, o mais poderoso de todos! Eu serei seu servo e agora 
só adorarei a Deus. Minha pequena serva tinha razão. Obrigado, meu Deus! Naamã voltou para sua casa feliz pelo 
milagre que aconteceu e amou a Deus por tudo o que Ele fez em sua vida. 

APELO: Podemos ser como aquela pequena serva e falar do amor de Deus para todos que precisam.

ORAÇÃO: Querido Deus, que sejamos fiéis e falemos sempre do Teu amor, em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado especial, 31 de março – Semana Santa)
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TEMA 14

UM LUGAR PARA 
DEUS MORAR

“E me farão um santuário, para que Eu possa habitar no meio deles” (Êxodo 25:8).

MATERIAL CONCRETO: Leve um modelo de uma oca, iglu e, se possível, um modelo do tabernáculo que 
foi construído no deserto.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Olá, crianças, bom dia! Deixem-me perguntar: para que serve uma 
casa? A casa é o local onde, geralmente, uma família mora. A casa é muito importante porque ela nos abriga do 
sol forte, dos ventos, da chuva, também pode nos proteger de animais ferozes e mesmo de pessoas más. 

Pensem: quando vocês estão em sua casa, sentem-se seguros? A casa serve para nos dar segurança, certo? Ao 
redor do mundo existem diferentes tipos de casa: os índios, muitas vezes, moram em ocas, feitas de palha. Os 
esquimós, povo que vive em regiões muito geladas do planeta, moram em iglus, que são feitos de gelo. Existem 
diferentes tipos de casa: de madeira, de alvenaria (tijolo e cimento), casas flutuantes, casas aéreas, que podem 
ser construídas nas copas das árvores. Enfim, diferentes tipos de casa e todas elas servem para abrigar pessoas e 
também para receber aqueles que amamos.

Já o povo de Israel vivia em tendas, que eram fabricadas a partir de peles de cabra ou de lã. A tenda era algo fácil 
de desmontar e carregar. Assim, o povo de Israel poderia montar sua tenda aonde quer que fosse. Vocês con-
seguem se imaginarem fazendo uma longa viagem e podendo carregar sua casa para qualquer lugar? Acho que 
seria legal poder sempre dormir na sua cama aonde quer que fossem, não é?

Um dia, Deus chamou Moisés, e pediu para que ele subisse em um monte bem alto, chamado Monte Sinai. Lá, 
enquanto eles conversavam, Deus disse: Moisés, todos vocês têm suas casas, seu lugar de descanso e Eu amo estar perto de 
vocês. Mas para que vocês saibam disso, Eu quero que vocês construam uma tenda para Mim. Vamos chamar de santuário 
ou tabernáculo e Eu vou habitar no meio de vocês! Assim, vocês sempre terão a certeza de que Eu estarei sempre com vocês.

Que maravilha! Deus queria ter uma casa que ficasse no meio das tendas dos israelitas, para que assim que eles 
soubessem que o Senhor Deus sempre estaria com eles. 

Sabem, Deus mostrou para Moisés uma planta, ou seja, um desenho de como deveria ser esse tabernáculo e 
sendo Moisés muito obediente, conseguiu fazer igualzinho ao que Deus havia mostrado. No dia da inaugu-
ração, houve uma grande festa; um grande coral cantou, os mandamentos de Deus foram lidos e Deus mostrou 
Sua glória a todo o povo. Foi um dia muito lindo e especial! Ali, todos os dias seriam celebrados cultos para que 
as pessoas aprendessem do amor de Deus.

Eu gosto tanto dessa história, pois ela me faz entender que Deus quer morar com a gente. Ele quer sempre estar 
bem pertinho de cada um de nós, porque nos ama muito. 

Deus nos ama mais que qualquer pessoa neste mundo. E sabem, eu também quero ficar bem pertinho de Deus 
todos os dias. E quero estar aqui na casa dEle, na igreja, e poder cantar muitos louvores a Ele por esse amor tão 
grande. Assim como o povo de Israel ajudou a construir o Tabernáculo, hoje, parte de nossas ofertas são usadas 
para construir igrejas ao redor do mundo e ensinar que Deus deseja estar pertinho de nós.

APELO: Vocês desejam ficar bem pertinho de Deus e ajudar outras crianças e suas famílias a terem um lugar 
de adoração?

ORAÇÃO: Querido Deus, sou agradecido porque o Senhor deseja morar comigo e em mim. Obrigado, por 
me amar tanto assim. Por favor, fica comigo, que a minha casa seja a Tua casa! Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 7 de abril)
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TEMA 15

O DIA QUE O 
SOL PAROU

“[...]Sol, detêm-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom. E o sol se deteve, e a lua parou 
até que o povo se vingou de seus inimigos[...]” (Josué 10: 12, 13).

MATERIAL CONCRETO: Um desenho da Terra. Um desenho do sol e outro da lua. Uma música de batalha 
e, se possível, alguém vestido de Josué.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês sabiam que a Terra está sempre se movimentando? Deixem-me 
explicar de formar bem fácil: Observem o sol (mostrar o sol), ele é importante para muitas coisas, e além de 
iluminar a Terra, seus raios solares nos dão a vitamina D, muito importante para nossa saúde. A lua também é 
importante para a vida na terra. 

E aqui está a nossa Terra, lugar onde habitamos. Tudo no Universo está em movimento. Mas vejam, a Terra 
está sempre girando e, enquanto gira, recebe os raios solares que determinam o dia ou a noite. A Terra gira ao 
redor do seu próprio eixo, o que chamamos de movimento de rotação, que dura 24 horas, indicando noite e 
dia. E gira também ao redor do sol, o que chamamos de movimento de translação, que dura um ano inteiro 
para acontecer.

Mas porque eu estou falando disso? Bem, vocês sabem que o povo estava caminhando no deserto para chegar à 
Terra Prometida, a tão sonhada Canaã. Agora, eles já estavam pertinho desse lugar prometido. Seu novo líder era 
Josué; um homem que amava a Deus e seria o responsável por levar o povo até Canaã e todos confiavam nele, 
por ser corajoso, um homem de oração, e por ter visto todos os milagres que aconteceram na viagem, desde seu 
começo: o mar se abrir, a água sair da rocha, o maná, subir com Moisés no monte e ver a glória de Deus. 

Certo dia, ele ficou sabendo de cinco reis que vieram lutar e destruir seu povo. Josué reuniu todos os guerreiros 
de Israel e a grande batalha começou. Porém, havia muito mais pessoas para lutar contra Josué e os israelitas. 
Mas eles não estavam com medo, pois sabiam que Deus estava à frente e lhes daria a vitória. E algo bem dife-
rente aconteceu naquele dia: A batalha já havia começado, os israelitas estavam fazendo de tudo para vencer a 
guerra, mas eram muitos guerreiros contra eles, e assim, levaria muito tempo para terminar aquela guerra. 

Então, ao meio dia, Josué, o homem que confiava em Deus, olhou para o céu e disse: “Sol, detêm-te em Gibeão, 
e tu, lua, no Vale de Aijalom”. E o sol parou, e a lua também, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso 
mesmo, crianças! A Terra parou de girar, de fazer seu movimento de rotação. O sol continuou brilhando forte, 
até que eles venceram os seus inimigos. Já imaginou um dia sem noite? Aquele foi um dia sem noite, eles 
lutaram sem parar e Deus lhes deu a vitória. 

Esse foi mais um dos grandes milagres que Deus realizou no meio do povo de Israel. Com ele aprendemos 
que não existe nada difícil para Deus. Ele é Deus e pode fazer qualquer coisa. Mas também aprendemos que 
quando oramos todos os dias, estudamos a Bíblia nos tornamos meninas e meninos fortes no Senhor, tudo o 
que pedimos que seja para honrar o nome de Deus e para a salvação de outras pessoas, Deus atenderá. Josué era 
um guerreiro poderoso, porque sua vida era de oração. 

APELO: Vocês desejam ser um herói assim como Josué e ser uma criança de oração?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos por poder orar e saber que se for para o bem de outros, o Senhor sempre 
dirá SIM, aos nossos pedidos. Que todos aqui sejamos pessoas de fé e oração. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 14 de abril)
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TEMA 16

A VITÓRIA DOS 300

“[...]O Senhor é contigo, homem valente” (Juízes 6:12).

MATERIAL CONCRETO: Um escudo e uma espada. Uma trombeta (pode fazer de papel, como se fosse 
uma corneta). Um jarro de barro que possa quebrar e uma vela, se possível, mantê-la acesa. (*)

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Já imaginou ir para uma guerra sem escudo e sem espada? Estranho, não 
é? Numa guerra, os soldados precisam estar bem equipados com suas armas para poder se defender do inimigo. 
Eu não gosto de guerras, acho muito triste que existam. Mas se um exército resolver me destruir, o que vou fazer?

Era um tempo muito difícil para o povo de Israel. Os midianitas eram maus e estavam lutando contra eles e 
pegando toda a sua comida. Os israelitas não tinham exército e assim, não podiam fazer nada. Estavam com 
medo; apavorados. Gideão era um que estava com muito medo; tanto que ele ia trabalhar de madrugada para 
que ninguém o visse. Mas, Deus tinha um plano para salvar Israel dos midianitas e queria contar com Gideão. 
Então, enviou um anjo para dizer que ele deveria comandar um batalhão. Ele não acreditou muito que conse-
guiria, mas Deus disse que estaria com ele e que venceriam os midianitas.

Gideão convocou o povo para a guerra e muitos se uniram a ele. Quando os midianitas ficaram sabendo, oh, 
não! Eles chamaram outros exércitos, vindos de todo o Oriente; era gente que nem dava para contar, e agora? 
Gideão deveria chamar mais gente? Não! Pelo contrário, Deus mandou que Gideão passasse por um rio com 
seu batalhão e mandasse que todos bebessem água. Aqueles que se abaixassem para beber calmamente deveriam 
ser dispensados e voltar para casa. Apenas ficariam aqueles que pegassem a água com mão, de forma apressada 
e bebessem a água. 

Sabem quantos ficaram para a luta? Só 300 homens. Mas esperem! Deus ainda falou mais, deveriam deixar seus 
escudos e espadas e em lugar disso pegar uma tocha em um jarro de barro e uma trombeta. 

Isso mesmo; um jarro com uma tocha dentro e uma trombeta. Gideão repartiu os homens em 3 grupos. 
Mandou que quando ele tocasse a trombeta, todos também tocassem as suas trombetas; ninguém deveria sair 
do lugar, mas deveriam esperar e ver o que Deus faria.

Aquela noite foi incrível, crianças! Os midianitas e todos os outros exércitos caíram em um profundo sono; 
todos dormiam profundamente no acampamento. E o povo de Israel estava em posição, prontos para a ordem 
de Deus. Então, Gideão tocou a trombeta (som de trombeta), todos tocaram juntos, e quebraram o jarro com 
a tocha (quebrar o jarro). O povo acordou com medo, em desespero e começaram a atacar uns aos outros e o 
povo de Israel com Gideão ficou ali, parado, vendo Deus vencer aquela guerra. Que milagre estava acontecendo!

Ah, o nosso Deus não precisa de espada ou escudo, nem de canhão, ou míssil. Ele é o Deus Todo-poderoso e 
pode todas as coisas. Ele ama o Seu povo e os livra do mal. Aqueles que estão ao lado de Deus serão sempre 
vitoriosos.  

APELO: Quem deseja ser vitorioso em Cristo?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por Teu amor e porque cuidas de nós. Que estejamos ao teu lado 
para sermos sempre vitoriosos! Em nome de Jesus, Amém.

(*) Querida líder, a sua preparação para essa história fará toda a diferença para que nossas crianças entendam a 
mensagem de Deus para elas. Não deixe, por favor, de realizar esse momento com suas crianças.

(Sugestão para o sábado, 21 de abril)
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TEMA 17

A ORAÇÃO 
RESPONDIDA

“Por este menino orava eu[...]” (I Samuel 1:27).

MATERIAL CONCRETO: Um bebê de brinquedo. Um lenço para cobrir a cabeça como Ana fazia para orar.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Ana estava muito triste; seu coração estava bem apertadinho dentro do 
peito. Então, ela resolveu que ia ao Templo orar. Ela se ajoelhou, cobriu sua cabeça e orava sem parar, e nem se 
preocupava com quem estava ali; só queria orar até conseguir se acalmar. As lágrimas desciam pelo seu rosto, e 
apenas algumas palavras saiam bem baixinho de seus lábios. 

Até que o sacerdote apareceu; ele ficou olhando e achou estranho. Talvez, ele nunca tenha visto uma mulher 
orar daquela forma. Então, chegou bem pertinho dela e disse: Você está bêbeda? Porque está bebendo vinho, olhe 
como você está! Ana, logo pediu desculpas, e disse ao sacerdote, que ela não estava bêbeda, mas estava muito 
triste, pois ela era casada há muitos anos e não podia ter filhos.

Que triste! Vocês sabiam que nem todas as mulheres que são casadas conseguem ter filhos? Existe muitas 
doenças que não deixam as mulheres terem bebê. Ana devia ter algum problema que não conseguia ter um 
bebê! Ela estava cansada de ver mães brincando com seus filhinhos e ela não poder ter nenhum. 

Então, naquele dia, no Templo, ela pediu com mais força a Deus: Por favor, Senhor Deus, eu sei que Tu podes 
todas as coisas, não há impossíveis para Ti. Por favor, quero ser mãe e cuidar de meu filho! Se o Senhor me der um 
filho, eu o ensinarei a amá-Lo e ele será um sacerdote.

O sacerdote ficou com vergonha por ter julgado errado aquela mulher; ele ficou triste com a dor daquela 
mulher e resolveu orar por ela. Pediu para que ela secasse as lágrimas, fosse para sua casa e disse: Que o Senhor 
conceda o que você pediu! 

Ana fez o que o sacerdote pediu; foi para sua casa. O tempo passou e Deus não Se esqueceu da oração de Ana. 
Vocês sabem que Ele nunca esquece as nossas orações. Ele curou Ana e ela conseguiu ter um filho a quem 
chamou de Samuel. Ela cuidou daquele menino com muito amor e o ensinou a amar a Deus mais que qualquer 
coisa ou pessoa. Quando ele já estava na idade certa, Ana levou o pequeno até o Templo e o entregou ao sacer-
dote Eli para que ele ensinasse o menino Samuel a ser um homem que trabalha para Deus. 

Samuel amava a Deus e Deus falava com ele. Quando ficou adulto, Samuel foi o sacerdote mais importante que 
houve em Israel, e toda a pessoa o amavam porque ele servia ao Senhor de todo o coração.

A oração é uma conversa com Deus e, pela oração chegamos mais pertinho do Senhor. A oração nos ensina 
que Deus pode fazer qualquer coisa, mas nós precisamos pedir e não desistir. Ana não desistiu de orar e na hora 
certa, Deus deu a ela um filho que foi muito especial. Vocês são pequenos, mas já podem ser grandes crianças 
de oração.

APELO: Quantos querem ser grandes crianças na oração?

ORAÇÃO: Querido Deus, essa história nos ensina que nunca podemos desistir de orar; que na hora certa 
saberemos qual é a Sua vontade. Abençoe essas crianças para que sejam grandes em oração. Em nome de 
Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 28 de abril)
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TEMA 18

O PEQUENO SACERDOTE 
DO SENHOR

“O jovem Samuel servia ao Senhor[...]” (I Samuel 3:1).

MATERIAL CONCRETO: Roupa de sacerdote; uma esteira; uma lamparina; uma voz de fundo masculina, 
quando Deus chamar Samuel. Um garotinho para ser Samuel e um homem para ser o Eli.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês gostam de estar na igreja? Eu amo a igreja, se eu pudesse, moraria 
na igreja e, vocês? Teriam coragem de vir morar sozinhos na igreja sem seus pais? (Deixe que respondam). 

Hoje, quero contar-lhes a história de um pequeno sacerdote. Esperem um pouco: Vocês sabem o que é um 
sacerdote? Os sacerdotes eram homens escolhidos por Deus para realizar os sacrifícios que aconteciam duas 
vezes por dia no Tabernáculo. Aquele lugar de adoração que Deus pediu para que Moisés construísse no deserto. 
O sacerdote era considerado muito especial pelo povo, pois Deus falava com ele e tudo o que o Senhor dissesse 
deveria ser comunicado aos israelitas. 

As pessoas também vinham a ele para buscar orientação e resolver problemas. O sacerdote usava uma roupa 
muito especial, diferente das demais pessoas, mostrando que ele era um escolhido de Deus e Seu representante 
(mostrar a roupa e explicar).

Samuel morava no Tabernáculo com Eli, que era o sacerdote da época. Ele era seu pequeno ajudante e estava 
aprendendo a ser um sacerdote no momento certo. A Bíblia diz que o menino Samuel era muito novinho 
quando foi morar no Tabernáculo. Sua mãe e seu pai não estavam ali, mas ele era muito obediente. Deus viu 
que o coração de Samuel era bom e que ele amava ao Senhor de verdade. 

Querem ver só como ele era obediente? Quantas vezes a mamãe precisa chamar vocês para tomar banho e 
comer? Pensem! Era noite, e todas as luzes do Tabernáculo já haviam sido apagadas, Samuel dormia em sua 
esteira, quando ouviu uma voz: Samuel, Samuel! (Encenar com a criança e o adulto)

Logo, o pequeno ajudante se levantou, correu para o quarto do Eli e perguntou se ele o havia chamado. Eli, 
bem cansado, disse que não e que ele deveria voltar e dormir. Novamente, a voz falou: Samuel, Samuel. Ah! 
Samuel não pensou duas vezes, ele correu para o quarto de Eli que novamente disse não ter chamado ninguém. 
O menino achou estranhou, mas foi se deitar. E mais uma vez ouviu aquela voz: Samuel, Samuel! Ai, ai, ai, o 
que está acontecendo? Quando Samuel chegou ao quarto de Eli para perguntar se ele o havia chamado, final-
mente o sacerdote entendeu que era Deus que chamava Samuel. E o ensinou a responder se a voz novamente o 
chamasse. Samuel, novamente se deitou, se cobriu, e quando estava pegando no sono, ouviu: Samuel, Samuel. 
Ele se ajoelhou e disse: Fala Senhor, porque teu servo ouve.

Ah, que lindo! Que garotinho obediente! Deus sabia que podia pedir qualquer coisa para Samuel e ele obede-
ceria. E essa foi a primeira conversa de muitas conversas especiais que Samuel e Deus teriam. Deus falou sobre 
o futuro para Samuel. Assim Samuel, mesmo pequeno, passou a ser um profeta do Senhor! Que maravilha!

Crianças, Samuel foi um sacerdote muito importante para o povo de Israel e todos o amavam porque ele era 
um representante de Deus. Não importa o seu tamanho, você também pode ser como Samuel, obediente, mas 
para obedecer a Deus, primeiro precisamos aprender a obedecer aos nossos pais. Aqueles que são obedientes 
verão a Deus e poderão conversar com Ele.

APELO: Vocês querem ser obedientes para poder ouvir a voz de Deus?

ORAÇÃO: Querido Deus, que sejamos obedientes como Samuel para ouvir a Tua voz! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 5 de maio)
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TEMA 19

O PEDIDO DE 
SALOMÃO

“Dá, pois, ao teu servo sabedoria[...]” (I Reis 3:9).

MATERIAL CONCRETO: Faça placas de direção (esquerda e direita); dois caminhos e coloque, antecipada-
mente, no local onde as crianças estarão.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou meio confusa hoje, será que 
alguém pode me ajudar? Deixem-me falar do que preciso. Quero chegar à casa da minha amiga Joana, mas eu esqueci 
como chegar lá. E agora vejo estes dois caminhos, estas placas; como eu vou saber qual é o caminho certo? Alguém 
pode me ajudar? Ah, eu preciso saber como faço para chegar à casa da Joana! Que confusão, não é mesmo, crianças? 
Alguma vez, vocês ficaram sem saber o que fazer? Alguma vez, vocês pegaram a prova e não sabiam fazer a prova? 
Pode ser que alguma vez vocês não saibam o que fazer. Será que todas as pessoas já passaram por isso? Sim ou Não?

A Bíblia conta a história de um homem que sempre sabia o caminho, e ele não se confundia com as placas e nem 
com o caminho; o seu nome era Salomão, o filho do rei Davi, que ainda muito jovem se tornou o rei de Israel. A 
Bíblia também diz que um dia, duas mulheres chegaram disputando uma criança (encenar com duas mulheres, 
um bebê e um soldado com espada), as duas diziam que a criança era delas. Mas uma criança não pode nascer de 
duas mães, não é verdade? E elas gritavam e pediam para o rei resolver. E, agora? Salomão mandou o soldado pegar 
o bebê e deu ordem para que ele cortasse o bebê ao meio e desse um pedaço para cada uma daquelas mulheres. 

Oh, que cruel! Esperem um pouco! Na mesma hora, uma das mulheres, gritou: Pare! Pare! Pode deixar a criança viva 
e dê para ela; eu prefiro que o bebê fique com ela do que morta. E a outra mãe dizia: Não, você pode cortar a criança; nem 
minha nem dela. E naquela hora, Salomão entendeu quem era a mãe verdadeira e mandou que o soldado entregasse a 
criança para a mãe que pediu para deixar o filho vivo. Assim, o povo ficou admirado com a sabedoria do rei. 

Certo dia, uma rainha de muito longe veio conhecer Salomão, porque em todo o mundo se dizia que ninguém 
era mais inteligente e mais sábio que ele. A rainha de Sabá ficou tão admirada, que disse que Salomão era muito 
mais sábio do que falavam. 

Crianças, a Bíblia diz que ninguém era mais sábio que Salomão, nem antes e nem depois dele. Mas por que 
Salomão era tão inteligente? Ele gostava de estudar? Sim, isso era verdade. Mas um dia, quando ele ainda era 
bem jovem e acabara de se tornar o rei de Israel, Deus apareceu a ele, enquanto Salomão orava. E Deus per-
guntou: Salomão, o que você quer que eu faça por você? Eu farei qualquer coisa! 

Salomão, nem pensou muito e disse: Senhor Deus, sou tão jovem e como vou saber como ser o rei do Seu povo? Por 
favor, Senhor, me dê sabedoria para ser o rei como Tu desejas. Deus ficou tão feliz com o pedido simples e humilde 
de Salomão que disse: Já que você não me pediu muito dinheiro, nem a morte de seus inimigos, mas sabedoria, você 
será sábio, tão inteligente que nunca ninguém será mais inteligente que você. E Eu farei de você o rei mais famoso da 
terra, se você sempre estiver comigo.

E foi assim, Salomão sempre sabia o que dizer e o que fazer, enquanto obedeceu a Deus. Quando pedimos a 
coisa certa para Deus, Ele sempre nos dará o que pedirmos. Salomão fez a escolha certa. 

APELO: E vocês, querem sempre saber o caminho certo? Então, façam como Salomão, confiem em Deus, 
sejam amigos de Deus e Ele lhes ensinará o caminho certo.

ORAÇÃO: Querido Deus, que sejamos Teus amigos para sabermos o caminho certo. Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 12 de maio)
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TEMA 20

O GAROTINHO 
CORAJOSO

“[...]Teu servo irá e pelejará contra o filisteu ” (I Samuel 17:32).

MATERIAL CONCRETO: Fabrique uma funda. É super fácil: basta 30 cm de corda e 10 cm de material que 
imite o couro; pode ser um tecido. No meio da corda, coloque esse tecido. Em uma das pontas, faça um nó que 
caiba o seu dedo. 5 pedrinhas. Davi e Golias para encenar.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Alguma vez você já viu uma funda? A funda era muito conhecida anti-
gamente (mostrar e ilustrar como usar). Dizem que nas guerras, homens muito inteligentes, utilizavam a funda 
para atingir o inimigo e que apenas com uma funda conseguiam derrotar muitos inimigos, mais até do que um 
soldado com sua espada. E eu pensava que a funda era usada apenas para espantar animais ferozes. Mas, não 
era qualquer pessoa que podia utilizar, vejam só: era preciso colocar essa parte no dedo, pegar a pedra, colocar 
na posição correta, segurar a outra ponta da corda, girar e soltar essa outra parte acertando a pedra exatamente 
onde se espera. Até me cansei, só de pensar na dificuldade! (se possível, ao falar, mostrar uma funda) 

Davi era ótimo com fundas, ele era pastor de ovelhas e precisava espantar ursos, leões, raposas e outros animais 
que queriam comer suas ovelhinhas. Ele era muito corajoso. A Bíblia diz que esse rapazinho lutou com um urso 
e venceu, também não tinha medo de leões. Esse Davi era muito corajoso. Seus irmãos também eram corajosos, 
lutavam no exército do rei Saul. Só que um dia, ficaram com muito medo. É que apareceu um gigante bem 
grande, que falava forte e queria alguém para lutar com ele. Ninguém teve coragem (aparece Golias).

Por causa disso, o gigante achava que podia zombar do nome de Deus. Falava que o nosso Deus não era de 
nada e que era um fraco. Que cena mais triste. E ninguém fazia nada porque todos estavam com medo daquele 
gigante. Nessa hora, Davi apareceu no acampamento e ouviu tudo aquilo. Ele ficou chateado e disse: Como 
pode esse homem falar assim de Deus e de Seu povo! Eu vou lutar contra esse homem; Ele nunca mais zombará do 
Deus de Israel! Que corajoso era Davi! Mas ninguém queria deixar Davi enfrentar o gigante, pois ele era um 
rapazinho pequeno. Davi era pastor de ovelhas e o gigante era o mais importante soldado do povo inimigo. 
Mas Davi tinha a Deus e ele sabia que quando estamos com Deus, não precisamos ter medo.

Davi correu até o riacho, pegou 5 pedrinhas e foi em direção ao gigante. Ele estava sem espada, sem capacete e 
nenhuma roupa especial. Quando o gigante olhou para baixo viu Davi, tão pequenininho, que começou a rir: 
Você veio lutar comigo? Seus fracos, vocês devem me enviar um soldado de verdade...  Eu sou um cachorro para vocês 
virem até mim com paus e pedras? Davi olhou bem firme para o gigante e disse: Você vem com lança e escudo, mas 
eu vou lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está xingando! E aquele pequenino pastor 
de ovelhas girou a sua funda e uma única pedra acertou a testa de Golias que caiu no chão. Uau! Davi venceu a 
batalha e o povo ficou livre. Então, os filisteus saíram correndo de medo e os exércitos israelitas correram atrás 
deles e os derrotaram.

Davi virou um guerreiro do Senhor; o povo o amava e depois de certo tempo ele se tornou o rei de Israel. Davi 
foi o rei mais importante daquela época. A Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus, porque ele 
era amigo de Deus. 

APELO: Quem quer ser como Davi, corajoso e amigo de Deus?

ORAÇÃO: Querido Deus, aqui estão Suas crianças, que elas sejam corajosas como Davi, fazendo sempre Tua 
vontade e assim serem Tuas amigas. Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado especial, 19 de maio – Sábado da Criança e Dia do Aventureiro)
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TEMA 21

A VIÚVA QUE 
CONFIOU

“[...]Não temas; vai e faze o que disseste; mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e 
traze-mo aqui fora; depois, farás para ti mesma e para teu filho ” (I Reis 17:13).

MATERIAL CONCRETO: Levar dois pães; farinha e óleo. Um copo com água.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Bom dia, crianças! Que bom vê-las aqui neste sábado tão especial! 
Digam-me: Vocês gostam de pão?  Oh, sim eu também amo pão! Que delícia! O que é preciso para fazer um 
pão? Isso mesmo, farinha e óleo, esses são os ingredientes principais... Podemos usar também o fermento, se 
quisermos que ele cresça e fique bem fofinho. Hoje, quero contar a história de alguém que precisava de pão 
para continuar vivo.

Elias era um profeta, um homem de Deus, que vivia no tempo em que as pessoas não amavam a Deus, mas 
sim a um falso deus chamado Baal. O povo de Israel estava andando pelo caminho errado, fazendo o que dei-
xava Deus muito triste. Então, Deus mandou Elias avisar ao povo e ao rei Acabe que passariam 3 anos sem 
cair nenhuma gota de água do céu, para que assim eles entendessem que deveriam deixar de ser maus e orar 
somente a Deus. Já pensaram que triste? Mas essa era a única maneira deles entenderem.

Deus também mandou Elias ir para o Deserto de Queriate e disse para ficar ali, onde tinha água para ele beber. 
Todos os dias, o Senhor enviava um corvo para trazer pão para Elias. Assim, enquanto esteve no deserto, Elias 
tinha água para beber e pão para comer. Até o dia em que o riacho secou. Deus, então, mandou que Elias saísse 
dali e fosse para um lugar chamado Sarepta. Lá, ele encontraria uma viúva que lhe alimentaria. Ufa! Elias cami-
nhou muito, e quando chegou à casa da senhora, lhe pediu água. A bondosa mulher prontamente lhe trouxe 
um copo de água. Hum, que água tão gostosa! Mas Elias estava com fome, então pediu à mulher que lhe desse 
também um pedaço de pão. 

Coitadinha, aquela mulher só tinha um pouco de farinha e óleo, e ela disse: Senhor, eu só tenho esse pouco de 
farinha (mostrar) vou fazer apenas um pão para mim e meu filho e depois morreremos de fome. Elias, que era um 
homem de Deus, disse: Não, você deve fazer primeiro para mim e eu lhe garanto em nome do Senhor que jamais aca-
bará sua farinha. 

Aquela mulher, confiou, acreditou em Deus. (Ilustrar) Ela pegou a farinha, o óleo e amassou um pão, assou e 
quando estava pronto, deu para Elias (dê para as crianças), ele comeu e estava muito gostoso. Depois, ela voltou 
para sua cozinha e viu que a farinha havia se multiplicado e o óleo também. Ela ficou muito feliz e começou a 
fazer outro pão para ela e mais outro para seu filho e muitos outros pães foram feitos com aquele pouquinho de 
farinha, até que a seca terminou. Como Elias havia falado, que a farinha do pote nem mesmo o óleo se acaba-
riam até quando tivessem outro alimento. Isso aconteceu porque a viúva confiou no profeta do Senhor e obe-
deceu, e o alimento da sua casa jamais acabou.

Deus nunca falha conosco, crianças! Podemos sempre confiar nEle. Elias confiou e corvos o alimentaram no 
deserto. A viúva confiou e o Senhor não deixou que nem a farinha nem o óleo acabassem.

APELO: Se confiarmos em Deus e obedecermos à Sua voz, veremos coisas incríveis acontecendo em nossas 
vidas. Portanto, confiem!

ORAÇÃO: Querido Deus, que história linda do Teu amor e cuidado! Agradecemos porque o Senhor sempre 
cuida de nós. Que todos nós sempre confiemos em Ti! Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado especial, 26 de maio – Impacto Esperança)
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TEMA 22

O SERVO CEGO

“Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-Te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do 
moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu ” (II Reis 6:17).

MATERIAL CONCRETO: Uma faixa para vedar os olhos. Soldados com espadas de brinquedo. Um homem/
criança para ser Eliseu, uma esteira/cobertor e o servo de Eliseu. Música de guerra, se possível, quando os sol-
dados estiverem chegando.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês gostam do escuro? A maioria de nós não gosta do escuro. E 
muitos até têm medo do escuro. Quando se é criança, isso é comum, mas logo passa, creiam nisso! No escuro 
fica mais difícil encontrar as coisas e acho que nenhum de nós se arriscaria andar de um lugar para o outro, se 
não estivermos vendo nada.

Eliseu foi um profeta muito especial. Ele amava a Deus e gostava de passar bastante tempo em oração, por isso, sua 
vida era diferente. O povo de Israel vivia em guerra; não era um tempo muito bom, mas Deus falava muitas coisas 
para Eliseu, até mesmo quando os sírios se preparavam para atacar Samaria. Assim, todas as vezes que os sírios 
apareciam para guerrear contra Samaria, o povo de Deus já sabia e se preparava para a batalha. Os sírios saíam 
derrotados. Então, o rei da Síria pensou que houvesse um espião ou traidor no meio deles que contava tudo para o 
rei de Israel. Assim, fez uma reunião e disse que queria saber quem era o traidor. Os seus soldados lhe disseram que 
ninguém o traía, mas que existia um profeta, em Samaria, e que Deus lhe dizia até os pensamentos do rei.

O rei ficou furioso quando soube disso e mandou um grande exército para prender Eliseu. Já pensaram, um exér-
cito para prender apenas um homem!? Eles foram armados e quando chegaram a Samaria, era noite, o profeta e 
seu servo dormiam, mas com todo aquele barulho, o servo de Eliseu acordou, ficou desesperado com o que viu e 
começou a gritar: Acorde, Eliseu! Acorde! Os soldados vieram pegar você, o que vamos fazer? Nós vamos morrer!!! Eliseu 
se levantou calmamente, olhou pela janela e viu aqueles soldados. O servo estava em desespero. Mas Eliseu lhe 
disse: Fique calmo! E começou a orar: (antes da oração, colocar a venda nos olhos do servo) Senhor Deus, eu sei 
que os que estão conosco são bem mais do que os inimigos, mas o meu servo não consegue ver isso. Por favor, Deus, tire a 
venda dos olhos dele para que veja que estamos protegidos (tirar a venda e entram os anjos). 

Na mesma hora, os olhos do servo se abriram e ele viu milhares de anjos. Então, Eliseu orou novamente, e todos 
aqueles soldados agora não podiam ver. Eliseu os guiou até o rei de Samaria, e quando o rei viu todos aqueles 
soldados inimigos queria prendê-los; os soldados agora estavam vendo e também ficaram com medo. Mas como 
Eliseu era um homem de Deus, orientou o rei a dar pão e água a todos e depois, deixar que todos fossem embora 
em segurança. Que estanho, fazer isso com os inimigos, mas isto acontece com quem tem a vida guiada por Deus. 

Os soldados voltaram para casa sem fazer nenhum mal a Eliseu e a ninguém. Todos voltaram felizes, porque 
o rei os havia tratado bem. Contaram toda a história para o rei da Síria. E sabe qual foi o resultado disso? Os 
sírios pararam de guerrear contra Israel. Que linda história, não é verdade? Que preciosas lições nós apren-
demos com essa história! Primeiro, os anjos de Deus sempre estão cuidando de nós e, claro, Deus é bom, e Ele 
deseja que sejamos bondosos com todas as pessoas, até mesmo com aquelas que não nos fazem bem. É verdade 
que isso não é tão fácil, mas com Deus poderemos ser bondosos para com todos.

APELO: Quantos desejam ter a presença dos anjos e serem sempre bondosos?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos por essa linda história que fala do Teu cuidado e bondade. Que 
sejamos Teus servos, assim como Eliseu. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 2 de junho)
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TEMA 23

A PLENITUDE DOS 
TEMPOS

“E irá adiante do Senhor no espírito e poder... para habilitar para o Senhor 
um povo preparado” (Lucas 1:17).

MATERIAL CONCRETO: Um celular sem carga; uma bateria; um megafone ou trombeta (pode ser de plás-
tico); um anjo.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês gostam de ficar sozinhos? Quem aqui já ficou sozinho? Não é 
nada legal crianças ficarem a sós. Agora, imaginem que vocês estejam sozinhos e precisem falar com sua mãe! 
O que vocês precisam? Claro, um telefone, ou celular. Então, vocês correm para pegar o celular ou telefone e 
percebem que o telefone está sem bateria. O que faz, então? Claro, vai ter que colocar para carregar e somente 
quando tiver carga suficiente poderá ligar e conversar com sua mãe. Vai ter que esperar um bom tempo, não é 
mesmo? Isso é legal? Não! Não gostamos de esperar... 

Há muito tempo, aconteceu algo muito parecido com o povo de Israel. Eles viviam desobedecendo a Deus, que 
falava com eles, mas eles não ouviam. Então, Deus enviou profetas, mas o povo de Israel não ouvia. Por isso, 
Deus resolveu tirar a carga do celular (mostrar a bateria) e escondeu num lugar que eles não conseguiam achar, 
assim não dava para recarregar o celular. E Deus ficou em silêncio. O povo pedia a Deus por profetas, mas Ele 
não mandava. Durante 500 anos o povo ficou sem nenhum profeta. Por que o Senhor fez isso? Por que queria 
que eles estudassem as Escrituras e ali aprendessem a vontade de Deus. Crianças, o povo ficou meio perdido 
durante todo esse tempo, mas por quê? Porque eles tinham a Bíblia daquela época e não queriam estudar. Mas 
que povo desobediente, não é? 

O tempo passou. 500 anos! Um dia, Zacarias, um sacerdote muito fiel a Deus estava no templo orando pelo 
povo de Israel. Ele começou a demorar-se e o povo, lá fora, ficou preocupado. O que será que está acontecendo? 
Deus enviou o anjo Gabriel, o anjo mais poderoso do Céu, para dizer a Zacarias que o silêncio acabara. 

Deus recarregaria o celular para se comunicar com o povo. Ele enviaria um novo profeta, mais especial que 
qualquer outro, pois esse profeta ia anunciar o Messias. Ele andaria por todos os lados dizendo: O Messias vem 
vindo, Ele já está entre nós (usar o megafone ou trombeta). Ele iria preparar todas as coisas para que o povo de 
Israel soubesse quando Ele ia chegar. E mais, esse profeta seria filho de Zacarias e sua mulher Isabel. Que pri-
vilégio! Zacarias já era idoso e sua esposa também. Agora, teriam um filho profeta que acabaria com o silêncio 
entre Deus e o povo e esse filho anunciaria que o Messias chegou. A plenitude dos tempos chegou. Viva!

APELO: Crianças, Deus quer conversar conosco, mas se somos desobedientes, não vamos conseguir ouvir a 
voz dEle. Nunca podemos deixar o celular de Deus sem carga. O que é o celular de Deus? A oração! Se orarmos 
e buscarmos fazer a vontade de Deus, sempre saberemos o caminho a seguir. E mais, se sempre acreditarmos 
nas palavras de Deus seremos muito mais felizes. Sejamos assim.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos porque o Senhor sempre quer ficar pertinho de nós. Que os nossos 
ouvidos estejam sempre abertos para ouvir a Tua voz e que sejamos obedientes e façamos sempre a Tua vontade. 
Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 9 de junho)
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TEMA 24

UMA JOVEM, UMA 
PROMESSA

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus” (Lucas 1:31).

MATERIAL CONCRETO: Um anjo; e uma jovem vestida de Maria. (Faça a encenação num canto, enquanto 
conta a história.)

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês já viram um anjo? Eu queria muito ver o meu anjo. Às vezes, 
eu fico imaginado como ele deve ser, e já até conversei com ele. Eu sei que anjos são seres celestiais enviados 
por Deus para cuidar de mim e de você. Cada um de nós tem um anjo que nos foi dado desde que nascemos. 
Para onde nós vamos, ele vai. Nós nunca ficamos sozinhos. Ah, o nosso anjo também anota todas as coisas que 
fazemos, as boas e as más, para que fiquem registradas nos livros do Céu.

Mas sabem, os anjos têm diferentes funções. Existem os anjos da guarda, que ficam conosco. Temos os serafins, 
anjos que têm 6 asas e ficam no templo do Céu louvando e adorando a Deus todo o tempo. E existem anjos 
chamados querubins, que são anjos de grande responsabilidade no Céu, e estão sempre perto de Deus e fazem 
cumprir as Suas ordens. A Bíblia fala muito de um anjo querubim, chamado Gabriel. Ele é um anjo que revela 
coisas muito importantes para os filhos de Deus. Ele aparece várias vezes na Bíblia, como para Daniel e o após-
tolo João anunciando como serão as coisas no fim do tempo.

Imaginem, se vocês recebessem hoje a visita do anjo Gabriel! Como ficariam? Vocês se esconderiam? (Entra o 
anjo). Há muito tempo, Deus enviou Gabriel numa vila, sem muita importância. Era a cidade de Nazaré. Ele 
chegou à casa de uma jovem. (Aparece Maria cuidando da sua casa). Lá estava ela limpando sua casa, quando o 
anjo apareceu e disse: Alegra-te, abençoada. O Senhor é contigo! Maria parou o que estava fazendo, contemplou 
aquele lindo anjo, cheio de luz e ficou sem palavras, parada como uma estátua. Pensava consigo o que seria 
aquilo, por que aquele anjo a estava visitando. 

Maria ficou muito assustada, mas o anjo continuou: Maria, não fique com medo. Porque Deus se alegrou de ti. 
Você é uma garota do Senhor, você é fiel e pura. Você terá um filho, um milagre se fará em ti e esse filho será chamado 
Filho do Altíssimo. Maria ficou impressionada com as palavras do anjo Gabriel. Ela fora escolhida por Deus, 
entre tantas mulheres, para ser a mãe de Jesus. Mas como seria possível, se ela não era casada? Deus faria um 
milagre! E como já sabemos, Deus pode tudo! Depois que o anjo explicou tudo para Maria, sabem qual foi a 
resposta dela? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a Tua vontade. Depois dessa resposta, 
Gabriel foi embora.

Maria ficou ali, alegre, pensando em como seria ter dentro de si o Filho de Deus. Eu leio essa história e fico 
pensando como Deus é maravilhoso. 

Queridas crianças, Deus nos escolhe, mesmo que sejamos pecadores. Ele nos ama, como ninguém neste mundo. 
Ele tem todo o poder para fazer o que quiser. Por isso, escolheu Maria, uma jovem humilde de uma cidadezinha 
lá num canto do mundo e fez dela a mulher mais importante da Bíblia. Ele quer fazer o mesmo por nós. Mas 
precisamos dizer como Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a Tua vontade.

APELO: Quantos desejam ser como Maria e fazer sempre a vontade de Deus?

ORAÇÃO: Querido Deus, aqui estão os Teus filhos e eles desejam fazer sempre a Tua vontade em todos os 
momentos de nossa vida! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 16 de junho)
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TEMA 25

O HOMEM DO DESERTO

“[...]Eis é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! ” (João 1:29)

MATERIAL CONCRETO: Uma foto de um deserto; um pote de mel; vista uma criança como João Batista.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Olá, crianças! Como eu gosto de estar aqui com vocês, principalmente, 
porque eu amo histórias. E hoje eu vou contar uma história muito interessante. Quem gosta de mel? O mel 
é um alimento produzido pelas abelhas, ele é muito nutritivo e ainda ajuda no tratamento de doenças. Nem 
todos podem se alimentar do mel, mas existe alguém na Bíblia que gostava muito de mel.

A Bíblia fala de um homem diferente. Ele foi um bebê muito esperado, o próprio anjo Gabriel veio anunciar 
o seu nascimento. João Batista era seu nome e, ele foi muito amado por seus pais. Quando chegou a hora, ele 
passou a morar no deserto para poder aprender a ouvir a voz de Deus e fazer a Sua vontade. Sua roupa era de 
couro de ovelha e ele comia mel silvestre, a Bíblia fala disso para enfatizar que sua dieta era bem diferente. João 
era alguém que impactava. Por onde passava as pessoas paravam para ouvir aquele que fazia tudo diferente: sua 
casa era diferente. Ninguém morava num deserto, crianças; ninguém se vestia com roupas de couro e cinturão 
na cintura, e mais, quem come mel todos os dias? Mas não era só isso; as coisas que ele falava também eram 
diferentes.

João Batista veio para anunciar um tempo diferente. Ele veio para anunciar que o Messias tão esperado estava 
chegando. Logo, Jesus começaria a pregar e João era um arauto, todos estavam ouvindo que o Libertador, que o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já estava entre eles e breve começaria a pregar. As pessoas come-
çaram a ficar ansiosas e começaram a sair todos os dias de casa tentando encontrar o Messias que João Batista 
estava anunciando. Eles se perguntavam, onde está o Messias? Onde está o Cordeiro de Deus? Ei, você ouviu que 
o nosso libertador está vindo? A conversa entre todas as pessoas era a mesma. Todos queriam saber onde estava 
o Messias. João Batista era tão diferente que muitos pensavam que ele era o Messias, mas ele dizia que ele era 
a voz que clama no deserto para que todos ouçam e se convertam ao Senhor. João nasceu com um propósito: 
falar de Jesus. E ele fez muito bem feito.

Crianças, vocês sabiam que nós devemos ser como João Batista? Sim! Ele veio para dizer às pessoas que Jesus, 
o Messias, o Cordeiro de Deus estava chegando. Jesus está voltando e nós nascemos para dizer ao mundo 
que existe um Deus que nos ama e um céu que nos espera. Você foi um escolhido de Deus para falar aos seus 
amigos sobre Jesus e Seu amor por nós. Se você for como João Batista vai falar.

APELO: Quantos querem ser como João Batista e falar de Jesus?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos por estas crianças. Que elas sejam como João Batista e que falem de 
Jesus para seus amigos. Em nome de Jesus, amém!

(Sugestão para o sábado especial, 23 de junho – Dia do Ancião)



ADORAÇÃO INFANTIL  - AVENTURAS BÍBLICAS 30

TEMA 26

EMANUEL, DEUS 
CONOSCO

“[...]E lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o Seu povo dos pecados deles ” (Mateus 1: 21).

MATERIAL CONCRETO: Procure, com antecedência, o significado de alguns nomes das crianças de sua igreja.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Bom dia! Que bom estarmos aqui, todos juntos para alegrarmos o 
nosso amado Deus! Vocês sabem o significado do seu nome? (Se alguém souber, deixe que fale). Eu gosto de 
saber o significado dos nomes, por exemplo: Ana quer dizer cheia de graça; Mateus é presente de Deus; Arthur 
é nobre; Maria significa trabalhadora; Lorrane é guerreira; Pedro é pedra; Regina é rainha. Cada nome tem um 
significado muito especial.

Nos tempos bíblicos, os pais escolhiam os nomes de seus filhos não apenas por acharem bonito, mas de acordo 
com o seu significado, porque era o que eles desejavam para seus filhos. Então, se eles escolhessem o nome 
Arthur era porque esperavam que seu filho fosse nobre, verdadeiro e justo.

Já era noite perto de Belém. Maria e José estavam cansados da longa viagem e já era hora de parar. Foi quando 
Maria com aquela enorme barriga, grávida de 9 meses, disse que as dores já estavam chegando; o bebê ia nascer. 
Mas como? Eles não estavam em casa, não havia nenhum hospital por perto, nem conheciam ali nenhuma par-
teira e nem tinham ali as roupinhas do bebê... Como poderia ser? Mas Maria era uma mulher muito tranquila 
e eu penso que ela não se preocupou com esses detalhes. 

Começaram a procurar um lugar para ficar, mas todos os hotéis da cidade estavam lotados. Não havia vagas, e 
José estava preocupado, pois queria que o bebê nascesse em um lugar tranquilo. Depois de muito tentar, um 
homem resolveu emprestar a estrabaria, um lugar onde dormem os animais. Um monte de animais, boi, vaca, 
galinha, cavalo e ovelhas. Ali, naquele lugar, bem diferente de um hospital, ou da nossa casa, Emanuel que quer 
dizer “Deus conosco” nasceu, e esse foi o nome escolhido pelo próprio Deus. Maria O enrolou em panos e o Seu 
berço foi uma manjedoura, lugar onde se colocava a ração para os bichos.

O Filho de Deus, Jesus, Aquele que salva o povo do seu pecado, foi nosso maior presente. Ele poderia ter nascido 
no palácio mais perfeito deste mundo, pois tudo pertence a Deus. Mas não! O Senhor escolheu uma estrabaria, 
um lugar simples para nos ensinar que não importa quem você e eu somos. Ele quer habitar em nós. Deus quer 
ser Emanuel, Deus conosco em todos os momentos da nossa vida. Deus quer ser Emanuel, Deus conosco, em 
todos os lugares que formos. 

APELO: Crianças, Deus nos ama, e foi por isso que enviou Jesus para nos salvar de nossos pecados. Hoje, Ele 
quer ser Emanuel, Deus conosco em suas vidas. Vocês desejam que Ele cuide de vocês?

ORAÇÃO: Senhor, louvamos-Te por ser Emanuel, Deus conosco! Que em toda hora e em todo lugar estejamos 
com o Senhor ao nosso lado! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 30 de junho)
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TEMA 27

O MENINO ENTRE OS 
MESTRES DE ISRAEL

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens” (Lucas 2:52).

MATERIAL CONCRETO: Faça cartazes com os seguintes cálculos: 2+2; 4+4; e as seguintes palavras: MENE 
MENE PARSIM TEQUEL e outro com a frase: O UNGIDO VIRÁ.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Feliz sábado! Quem gosta de testes? Eu gosto muito de estudar e de ler, 
porque assim eu aprendo muitas coisas bem interessantes. Quem estuda sempre, sabe as coisas. Mas vamos ver 
se vocês sabem matemática. Respondam quanto dá 2+2? (Mostre o cartaz para ficar mais lúdico). Isso mesmo, 
são 4! Vocês são muito espertos! E agora, qual o total de 4+4? Isso mesmo! Vocês são muito bons! A resposta é 8. 

Agora, quero ver se me ajudam a descobrir o significado de algumas palavras. O que quer dizer: MENE MENE 
PARSIM TEQUEL? Ué, não sabem? Como assim? Alguém sabe dizer, pelo menos, onde estão escritas estas pala-
vras? Hum! Deixem-me tentar algo menos complicado, o que quer dizer: O Ungido virá? Quem é o Ungido? 
Onde podemos saber sobre este assunto? Vocês não sabem? E, agora?

Vou fazer outra pergunta mais fácil: Quem aqui vai à escola? Que legal! E vocês têm professores? Vocês sabiam 
que nos tempos de Jesus, existiam escolas, mas quem ensinava eram só homens? Isso mesmo! Eram os sacer-
dotes que ensinavam naquela época. E quando uma criança, especialmente, um menino não ia à escola, os 
sacerdotes diziam que esses não sabiam nada. Jesus, não ia à escola como os outros meninos de sua cidade. E 
vocês podem pensar: Que triste! Mas não! Vocês sabiam que Jesus aprendia com sua mãe, Maria? Ela ensinava 
tudo o que ele precisava saber.

Um dia, Jesus foi com Maria e outros amigos para Jerusalém, pois lá ia ter uma linda festa, a Páscoa. A cidade 
estava cheia de pessoas, e os sacerdotes estavam no templo ensinando as pessoas. Então, Jesus quis ir até lá, mas 
só tinha homens adultos, e o que Jesus ia fazer ali? Ah, a coisa que Ele mais gostava era aprender as Escrituras, 
ouvi as histórias dos profetas e falar sobre Deus. Os sacerdotes, então, começaram a fazer muitas perguntas, mas 
ninguém sabia responder, ninguém? Não! Jesus sabia todas as respostas e dizia onde também estavam escritas. 

Os sacerdotes ficaram espantados; como aquele garotinho sabia tudo aquilo se ele nunca havia ido à escola? E 
continuaram a perguntar e perceberam que Jesus sabia mais coisas da Bíblia do que eles. Jesus também fez 
perguntas, mas os mais inteligentes daquela época não sabiam todas as coisas como Jesus. E sabe quantos anos 
Jesus tinha? Apenas 12 anos. Sim, aos 12 anos, Ele já sabia todas as profecias bíblicas. 

Crianças, aqueles que estudam a Bíblia e a conhecem são pessoas muito inteligentes e saberão as coisas mais 
importantes desta vida. Jesus era muito inteligente porque a Bíblia era o Seu livro preferido. Vocês também podem 
ser como Jesus. Querem saber o que significa O Ungido virá e MENE MENE PARSIM TEQUEL? Essa é uma 
tarefa para casa, e vocês, com seus pais, irão estudar a Bíblia para descobrir. A dica é que está no livro de Daniel.

APELO: Quantos querem fazer da Bíblia o seu livro favorito, assim como Jesus?

ORAÇÃO: Querido Deus, nós Te agradecemos pela Bíblia; ela me ensina sobre o Teu amor por mim e me 
ensina as coisas mais importantes da vida. Que ela seja sempre o meu livro favorito! Em nome de Jesus, Amém.

(sugestão para o sábado, 7 de julho)
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TEMA 28

O BATISMO 
DE JESUS

“Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de 
que João O batizasse” (Mateus 3:13).

MATERIAL CONCRETO: Uma pomba (pode ser uma imagem dessa ave).

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês gostam de pombos? Eles são animais muito dóceis. São conside-
rados calmos, pacientes, que ajudam os outros animaizinhos e muito inteligentes. Se vocês forem a um parque 
onde tem pombos poderão observá-los e ver como chegam bem pertinho de nós em busca de algum alimento. 
Se vocês cuidarem bem de um pombo, ele vai sempre querer ficar com vocês.

Era tempo de Jesus começar a pregar e anunciar a salvação. As pessoas precisavam saber que o Messias estava 
entre elas. Então, Ele deixou tudo o que fazia em Nazaré e viajou até o Jordão, onde Seu primo, João Batista, 
estava batizando as pessoas que se arrependiam de seus erros. O batismo é uma cerimônia muito importante 
para nós cristãos; ela significa que aceitamos a Jesus como o Senhor de nossas vidas. É uma forma de dizer a 
todos que cremos em Deus e somos perdoados de nossos pecados. Diferente de nós, Jesus não tinha pecados; Ele 
era Deus em corpo humano. Então, por que Jesus precisou ser batizado? Primeiro, para nos deixar o exemplo. 
Tudo o que Ele fez aqui na Terra, nós devemos fazer. E segundo para assumir o nosso lugar. 

Crianças, quando Jesus entrou no Rio Jordão para ser batizado, João reconheceu que Ele era o Messias e não 
quis batizá-lo, mas Jesus lhe disse que assim era preciso, a partir daquele momento, Cristo estava assumindo os 
nossos pecados. Ele não tinha pecados, mas nós temos e para nos dar o exemplo foi que Ele Se batizou.

Muitos estavam ali para ver aquele batismo. Quando João terminou o batismo, uma luz raiou no céu e uma voz 
foi ouvida: Este é o Meu Filho amado, em quem me alegro. No mesmo instante, o Espírito Santo desceu do céu 
em formato de uma pomba e parou sobre o ombro de Jesus. Por que uma pomba? Certamente, porque assim 
como a pomba Jesus era manso, calmo e sofreria em nosso lugar. 

As pessoas ouviram a voz de Deus, e viram o Espírito Santo no batismo do Messias, Aquele que viera ao mundo 
para nos salvar de nossos pecados. Que cena maravilhosa! A partir daquele instante, Jesus iria de uma cidade a 
outra para pregar, ensinar sobre o Reino dos Céus, curar e abençoar as pessoas. Aqueles que aceitam Jesus como 
Seu Salvador podem viver como Ele viveu, para servir aos outros. 

APELO: Quem deseja ser um servo de Deus como Jesus foi?

ORAÇÃO: Querido Deus, Obrigado, por essas crianças e porque elas escolheram servi-lo. Que Jesus esteja 
sempre com elas. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 14 de julho)



ADORAÇÃO INFANTIL  - AVENTURAS BÍBLICAS 33

TEMA 29

O DESERTO

“[...]foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo” (Mateus 4:1).

MATERIAL CONCRETO: Uma Bíblia grande.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quantos de vocês têm uma Bíblia? Vocês gostam de estudar esse pre-
coiso livro e de ouvir suas histórias? A Bíblia é a Palavra de Deus e ela nos ensina a sermos obedientes a Deus. 
Vocês sabiam que a Bíblia ajudou Jesus a vencer uma batalha?

Depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ali, Ele esteve 40 dias. E durante esse 
tempo, não comeu e nem bebeu; estava em jejum e em oração, para que Deus Lhe desse forças para cumprir  
Sua missão de pregar e morrer na cruz. 

Ao final dos 40 dias, Jesus terminou Seu jejum; estava com fome e precisava comer, mas naquele momento 
mais difícil, o inimigo achou que poderia enganar a Jesus e sabem o que ele fez para isso? Ele apareceu como 
um anjo bom que veio do Céu para ajudar a Jesus. E sabem o que ele disse a Jesus se fazendo de bonzinho? 
Jesus, agora é hora de você terminar seu jejum e deve comer pão! Mas sabem como esse inimigo falou isso? Se 
Tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão! 

Satanás pensava que poderia usar a dúvida para fazer Jesus pensar que não era Filho de Deus. Mas, Jesus estava 
preparado e Sua resposta foi: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de 
Deus. O inimigo não se deu por vencido, pois ele queria que Jesus desistisse de nos salvar. 

Então, ele tentou de outra maneira: levou Jesus até o alto do Templo de Jerusalém e disse: Se você é o Filho de Deus, 
jogue-Se daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para não tropeçar em nenhuma pedra. E, mesmo can-
sado, Jesus percebeu que esse não era um anjo de Deus, pois Ele não daria uma ordem como aquela. 

Então, usando a Bíblia novamente, Jesus respondeu: Também está escrito para não tentar o Senhor Deus. Satanás 
ficou furioso, pois ele queria ganhar aquela guerra; queria que Jesus errasse assim como Adão e Eva no Jardim 
do Éden. Então, novamente, ele pegou Jesus, levou-O até um alto monte e mostrou-Lhe os reinos, o dinheiro, 
a glória do mundo e disse: Tudo isso eu Te darei, se Tu te ajoelhares diante de mim. Imediatamente, Jesus viu que 
aquelas palavras só poderiam sair da boca do inimigo de Deus e com muita autoridade Jesus disse: Vai embora, 
Satanás, por que está escrito que somente a Deus adorarás e só a Ele darás culto! 

Três vezes, o inimigo tentou a Cristo, e três vezes ele tentou fazer com que Jesus pecasse, mas Jesus permaneceu 
firme. E se Satanás tivesse conseguindo, Cristo não poderia ser o nosso Salvador e estaríamos perdidos para 
sempre. Porém, Satanás perdeu a batalha contra Cristo e teve que ir embora, mas ele estava furioso porque nada 
foi capaz de levar Jesus a pecar. Na mesma hora, a Bíblia diz que anjos do Céu vieram e serviram comida a Jesus. 

Jesus é o nosso Salvador; Ele venceu o inimigo. O que Ele usou para derrotar Satanás? Isso mesmo, a Bíblia. Jesus 
conhecia a Bíblia e quando o inimigo tentou fazê-Lo duvidar de Deus não conseguiu porque Cristo usou a Bíblia.

APELO: Todos os dias, o nosso inimigo tenta nos derrotar. Ele quer que briguemos com os nossos amigos, 
que fiquemos com raiva, que desobedeçamos aos pais e professores, mas se formos como Jesus, nós usaremos a 
Bíblia e nos afastaremos de todo o mal.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos muito pela Bíblia. Ela me ensina a história da vitória de Cristo contra 
o mal. Que a Bíblia seja sempre meu livro preferido e me ensine sobre Teu amor e como devo ser obediente. 
Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 21 de julho)
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TEMA 30

JESUS E SUA VIDA 
DE ORAÇÃO

“[...]pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!” (Mateus 6:13).

MATERIAL CONCRETO: Use a ilustração do Pai na planilha abaixo. 

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Lá na sua casa, vocês têm um cantinho especial para orar? É muito 
importante preparar um lugar para podermos conversar com Deus todos os dias. Vocês sabem, Jesus vivia para 
pregar e Ele ia de uma cidade para outra, não tinha casa, mas tinha um lugar que gostava de orar. Quando 
todos estavam dormindo, Jesus estava nos montes orando; um dos lugares que gostava muito era o Monte das 
Oliveiras e o Jardim do Getsêmani. Ele também ensinou uma oração que todos podemos fazer e que tem um 
significado muito especial. A Oração do Pai Nosso, vocês conhecem? Ela diz assim:

(Sugestão para o sábado, 28 de julho)

Crianças, essa é uma oração que devemos fazer todos os dias. Deus quer cuidar de nós, quer nos dar tudo o que preci-
samos, mas Ele quer ouvir as nossas orações. Jesus nos ensinou a orar, pois assim estaremos fazendo a vontade de Deus.

APELO: Quantos desejam aprender a orar assim como Jesus?

ORAÇÃO: Pai nosso, que estás no Céu. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua von-
tade, assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como 
nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.

ORAÇÃO SIGNIFICADO

Pai nosso, que está nos céus; Reconhece que existe um Deus que cuida de nós, 
Ele é o nosso Pai.

Santificado seja o Teu nome; Honrar a Deus e dá glórias ao Seu nome, reconhe-
cendo a Sua bondade.

Venha o Teu reino. É o desejo de que as pessoas conheçam a Deus e O sirvam.

Seja feita a Tua vontade assim na terra como no 
Céu,

Jesus queria que a Sua vontade fosse totalmente 
cumprida nesta terra, como os anjos fazem no Céu.

O pão nosso de cada dia dá-nos hoje;
Precisamos ser gratos a Deus pelo alimento diário, 
mas também que nos alimentemos das coisas espiri-
tuais, lendo a Bíblia e orando.

Perdoa as nossas dívidas, Todos somos pecadores e precisamos pedir todos os 
dias, que Deus nos perdoe.

assim como nós temos perdoado aos nossos 
devedores,

Mas se não perdoamos o nosso amiguinho, como teremos 
coragem de pedir para Deus nos perdoar? Aqueles que 
recebem o perdão de Deus sabem perdoar as pessoas.

E não nos deixeis cair em tentação,
O nosso inimigo quer que pequemos e machu-
quemos o coração de Deus, por isso, devemos pedir 
para não desobedecermos.

Mas livra-nos do mal.
Precisamos da companhia dos anjos e de sua pro-
teção para que nada de mal nos aconteça. Jesus nos 
ensina a pedir por Seu cuidado todos os dias.
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TEMA 31

OS ESCOLHIDOS

“Tendo chamado os Seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade[...]” (Mateus 10:1).

MATERIAL CONCRETO: Alguém vestido de Jesus; óleo em um frasco de vidro. Selecione 12 homens, ves-
tidos de discípulos; eles devem ficar sentados na congregação, entre os demais membros da igreja. No momento 
certo, eles se levantam, ao ouvir uma música suave. Enquanto saem de seus lugares, eles se dirigem até Jesus. 

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quem tem muitos amigos? É tão bom ter amigos, não é? Eu tenho 
muitos amigos e gosto de ficar bem pertinho deles para conversar e passear com eles. Os amigos são pessoas 
especiais que Deus coloca em nossa vida para que os nossos dias sejam mais alegres. 

Quando Jesus esteve neste mundo, muitas pessoas O seguiam, porque Ele falava de Deus com muito amor, ensi-
nando o que era certo e curando os doentes. Jesus andava muito de uma cidade para outra. E, naquela época, 
não havia carros, aviões, ou trens como nos dias de hoje. Jesus viajava a pé mesmo. E enquanto caminhava, ia 
falando das coisas do Céu e muitos podiam ouvi-Lo e segui-Lo. Ah, mas tinha muito trabalho para fazer, exis-
tiam muitas pessoas para serem atendidas, tantas outras para serem curadas e Jesus (entra nesse momento e se 
senta perto das crianças) resolveu dentre toda aquela multidão (apontar para a igreja) escolher homens que O 
ajudasse a pregar sobre o Reino de Deus, e Ele escolheu os que poderiam ser Seus amigos especiais. 

Jesus (o próprio Jesus deverá chamar) levantou-Se dentre a multidão e começou a chamar: Simão venha até 
Mim! André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago filho de Alfeu, venham até Mim. Tadeu, eu 
escolho você, Simão Zelote, Judas Iscariotes. Em nome do Senhor Deus, Eu os consagro para curar os doentes, expulsar 
os demônios e libertar os cativos de seus pecados (Todos se ajoelham aos pés de Jesus, enquanto Ele os unge com o 
óleo; depois, todos se assentam perto das crianças).

Cristo escolheu homens especiais; eles não eram os mais ricos nem os mais estudados da nação judaica, mas 
esses homens eram os que tinham o coração mais sincero e Deus poderia usá-los. Jesus conhecia o coração de 
cada um deles. 

Hoje, Deus está chamando meninas e meninas para falarem do Seu amor. Você não precisa ter dinheiro e nem 
ser o mais inteligente da sala de aula. O que Deus quer é um coração bondoso, que ama e ajuda as pessoas que 
estão sofrendo. Os discípulos de Jesus trabalharam muito para que todos conhecessem sobre o Reino de Deus. 
E se hoje estamos aqui é por causa desses discípulos que obedeceram à voz de Jesus.

APELO: Cristo nos convida para sermos Seus discípulos e falarmos de Seu amor a todos que necessitam. Vocês 
aceitam serem discípulos de Jesus?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por escolher os discípulos. Obrigado, por escolher cada uma 
dessas crianças. O Senhor é muito bom para nós e nós Te amamos. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 4 de agosto)
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TEMA 32

A MULHER 
SAMARITANA

“Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber.” (João 4:7).

MATERIAL CONCRETO: Um poço (pode ser de papelão); uma mulher com um lenço para ser a samaritana.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Alguma vez, vocês já tiraram água de um poço? No passado, as pessoas 
usavam poços, pois não havia água encanada. Ninguém tinha torneira em suas casas e caminhavam bastante 
para tirar água desses poços.   

Mas ainda hoje, isso acontece muito nos lugares mais distantes das cidades. As pessoas vão buscar água nos 
poços ou nos rios e até lavam roupa perto desses lugares onde há água. 

Um poço bem cavado pode funcionar por centenas de anos. Quando lemos a Bíblia vemos que Jacó tinha o 
hábito de cavar poços por onde passava. Um desses poços ficou conhecido como o poço de Jacó. Esse poço, que 
Jacó cavou, foi um presente ao seu filho amado José e tinha 25 metros de profundidade. A água do poço era 
excelente, desse lugar vocês ouvirão uma linda história da Bíblia.

Jesus estava de viagem, de Jerusalém à Galileia, andando a pé 175 km. Isso mesmo, essa era uma longa distância 
a ser percorrida. Jesus, cansado da viagem e certamente guiado por Deus resolveu parar exatamente nesse poço 
construído há muito tempo. O problema é que esse poço ficava nas terras dos samaritanos e eles não se davam 
com os judeus; eles eram inimigos, e estar ali era muito perigoso. Mas Jesus sabia o que estava fazendo.

Cansado, Jesus sentou-Se ao lado do poço esperando que alguém chegasse para tirar água. O tempo passou e 
quem apareceu? Uma mulher, mas os judeus não falavam com mulheres samaritanas, e agora? Jesus ficaria com 
sede ou pediria água? Isso mesmo, crianças, Jesus não conhece preconceito e nem tem inimigos. O Seu desejo é 
salvar a todos e ali, naquela tarde, aconteceu uma conversa linda com a samaritana e Jesus. 

Quando aquela mulher chegou, Jesus leu o seu coração e percebeu suas tristezas e aflições. Dá-me de beber. 
Foi o que Ele falou. A mulher envergonhada, perguntou: Como você, sendo um judeu, pede de beber a uma 
mulher? Jesus respondeu: Se tu soubesses quem é que te pedes, tu que pedirias, e dessa água que Eu lhe der, nunca 
mais teria sede. Como assim? Nunca mais ter sede? Essa água deve ser diferente das demais, pensou a samaritana. 
Ela queria dessa água. A mulher ficou confusa, mas viu autoridade nas palavras de Cristo e continuou ali con-
versando com Ele, até entender que Jesus era o Messias esperado por todos. A samaritana também esperava 
pelo Messias, e depois de perceber que Jesus era o Filho de Deus, ficou tão feliz, que correu até a cidade para 
chamar todas as pessoas que ia encontrando. Contou-lhes que havia conversado com o Messias e esses foram 
até Jesus e com Ele conversaram.

Sabem, Jesus podia ter mudado o Seu caminho, e ter ido procurar água em outro lugar, mas Ele fez a vontade de 
Deus e sabia que era ali que devia estar. A mulher samaritana também podia não ter conversado com Jesus. Se fizesse 
isso teria perdido a melhor oportunidade de sua vida. Com essa história aprendemos que Jesus ama a todos e preci-
samos agir como Ele. Não ter preconceito e sempre tratar bem as pessoas. Com a samaritana aprendemos que preci-
samos falar para todos sobre o amor e sacrifício de Cristo, e aqueles que forem sinceros de coração seguirão a Jesus.

APELO: Quantos desejam falar do amor de Jesus para outras pessoas?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por nos escolher para falar do Teu amor para os nossos amigui-
nhos! Que sejamos sempre como Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 11 de agosto)
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TEMA 33

O LEPROSO QUE 
AGRADECEU

“[...]Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove?” (Lucas 17:17).

MATERIAL CONCRETO: A palavra gratidão (Cada letra em uma folha) e pedir para que crianças entrem 
com ela. 10 leprosos com sinos. Use tecidos para as vestes e use tinta no corpo para imitar as manchas. Eles 
devem vir da entrada da igreja gritando: leproso!

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês sabem o que significa a palavra gratidão (mostrar as letras)? Bem, 
gratidão é agradecer a alguém por algo importante que aconteceu; é reconhecer o bem que aconteceu. Podemos ser 
agradecidos à mamãe por sempre preparar aquele bolo especial, por cuidar tão bem de nós e do papai. Podemos 
agradecer ao papai por trabalhar tanto pela família. Podemos ser gratos aos coleguinhas que temos, pela escola, 
o animalzinho e tantas outras coisas. Infelizmente, há pessoas que são ingratas, ou mal-agradecidas, que ao 
invés de se alegrar com as coisas boas que recebem, reclamam.

A Bíblia nos ensina que gratidão faz parte da vida dos filhos de Deus e conta uma história que demonstra como 
é triste quando somos ingratos.

(As crianças entram gritando: leprosos) Jesus estava indo para Jerusalém e passava por Samaria. E todos pres-
tavam muita atenção no que ele fazia. Até que, de repente, as pessoas abriram espaço, pois começaram a ouvir: 
Leprosos! Leprosos! Leprosos! Eram dez homens que tinham uma doença chamada lepra. Como vocês sabem essa 
era uma terrível doença que atacava as pessoas. 

Eles eram tristes por sofrerem dessa doença, mas sabiam que Jesus poderia curá-los. As pessoas não gostavam de 
leprosos e ficavam bem longe deles. Então, pediram para que Jesus os curasse, pois tinham ouvido do seu poder. 
Jesus, diferente das outras vezes, pediu que esses homens fossem e se mostrassem ao sacerdote, para que ele dis-
sesse que estavam limpos (pedir para as crianças saírem). A obediência às palavras de Jesus os faria livres da lepra.

Jesus continuou o Seu caminho e mais tarde ele foi interrompido por um homem que dizia: Glória a Deus! 
Louvado seja o Senhor! O homem chegou bem perto de Jesus, ajoelhou-se e agradeceu, pois ele era um daqueles 
leprosos e estava curado. Estava feliz e agora se tornou um discípulo de Cristo. Jesus olhou para aquela cena e 
disse: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Somente você voltou?

Coisa muito triste é sermos ingratos, crianças. A ingratidão significa não reconhecer as coisas maravilhosas que 
Cristo faz por nós a cada dia. Pessoas ingratas não são felizes e se tornam doentes. Nós podemos agradecer e 
adorar a Deus também com as nossas ofertas, embora Deus não precise delas, essa é uma das maneiras de mos-
trar nossa sincera gratidão. Agradeçamos a Deus pelo que fez, faz e fará por nós.  

APELO: Quem deseja pedir para Jesus ensinar-lhe a ser agradecido por tudo? 

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti, por Jesus nos ensinar a sermos gratos. Que todos os dias agrade-
çamos o Teu amor e cuidado por nós! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 18 de agosto)
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TEMA 34

O TOQUE DA FÉ

“[...]Alguém Me tocou, porque senti que de Mim saiu poder” (Lucas 8:46).

MATERIAL CONCRETO: Uma extensão com uma lâmpada que funcione e uma tomada. 

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Olá, crianças! É muito bom poder está aqui para falar a vocês sobre 
Jesus. Quantos já levaram um choque? (Mostrar a tomada) Isso não é nada legal, não é mesmo? Precisamos 
tomar muito cuidado com fios, tomadas e quaisquer coisas por onde passem energia, pois uma descarga elétrica 
pode causar grandes problemas e, em alguns casos, pode levar à morte. Mas alguém sabe, o que é energia? Bem, 
energia nada mais é que trabalho ou capacidade de produzir uma ação. 

Se eu colocar o plug do meu secador de cabelos nesta tomada, logo ele será ligado. Se eu colocar o plug dessa 
lâmpada nesta tomada, logo teremos luz. A energia é uma força que nos ajuda muito nas nossas tarefas diárias.

A Bíblia, no entanto, fala de uma energia, uma força, um poder que é sem igual. Essa força não precisa de descarga 
elétrica, nem plugs ou tomadas. O poder que a Bíblia fala vem de Deus, que é poderoso e único, e Ele pode todas 
as coisas. Mas para termos o poder que vem de Deus precisamos de algo chamado FÉ. Essa palavra tão pequeni-
ninha tem um significado muito importante, significa confiança, acreditar. Você confia em  seus pais? Eu confio 
no meu pai, mas eu também sei que ele pode errar e que eu preciso desculpá-lo quando isso acontecer. Agora, com 
Deus é diferente, podemos confiar nEle até mesmo de olhos fechados, pois Ele jamais erra. 

Certa vez, Jesus estava pregando na Galileia. Ali, Ele era muito conhecido e operou muitos milagres. A mul-
tidão que O seguia era muito grande, e por todos os lados havia pessoas. Todos queriam ouvir as palavras de 
Jesus, e muitos vinham para serem curados. De repente, Jesus parou, e a multidão também parou. Então, Jesus, 
perguntou: Quem me tocou? Os discípulos que sempre estavam perto de Jesus disseram que a pergunta não fazia 
sentido, afinal, a multidão estava o tempo todo tocando nEle. Jesus, novamente, perguntou: Quem me tocou? 
Pois de mim saiu poder. 

Sabe, crianças, a multidão era enorme; todos se tocavam o tempo todo para poder ficar mais pertinho de 
Cristo, mas uma mulher naquela multidão, diferente de todas as outras milhares, sabia que se ela tocasse com 
fé e confiança em Cristo, ela seria curada. Então, de forma humilde, ela chegou perto de Jesus e disse: Fui eu, 
Senhor, que toquei em Ti. Eu estava doente há mais de 12 anos. Fiz todos os tratamentos possíveis, gastei todo o meu 
dinheiro e nada me curou. Foi então, que eu ouvi falar de Ti. E hoje eu vim aqui e pensei que se eu pudesse apenas 
pegar em suas roupas eu seria curada. E foi isso que eu fiz e agora sinto que estou curada. 

Jesus Se comoveu com aquela história e disse para aquela mulher que ela fosse em paz para sua casa, porque a 
sua fé a salvou. Muitos tocaram em Jesus, mas por que só aquela mulher foi curada? Todos sabiam que Jesus 
tinha poder para curar qualquer doença. Por que só uma mulher foi curada, crianças? Por que ela teve fé, e con-
fiou no poder de Jesus, fazendo o que deveria ser feito. Se ela não tivesse ido ali, e não tocasse as vestes conti-
nuaria doente. Jesus tem poder. Ele é Deus, Seu poder não precisa de uma tomada ou plug para funcionar, mas 
para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos ter fé assim como aquela mulher. Ela não ficou parada, mas 
seguiu a Jesus. E é isso que Deus espera de nós. Então, os milagres acontecerão. 

APELO: Quantos desejam sempre ter fé em Jesus?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por essa história que me ensina que Jesus tem poder e quer nos 
ajudar em todas as coisas. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado especial, 25 de agosto – Projeto Quebrando o Silêncio)
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TEMA 35

O GRÃO DE
MOSTARDA

“[...]a menor de todas as sementes, e crescida, é maior que as hortaliças, e se faz árvore, de modo 
que as aves do Céu vêm aninhar-se nos seus ramos ” (Mateus 13:32).

MATERIAL CONCRETO: Uma semente bem pequenina (se possível, de mostarda); uma foto da mostarda.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Alguma vez, vocês já plantaram algo? As plantas precisam de água e boa 
terra para crescerem e dar frutos, certo? Se não for boa terra, não adianta jogar a semente; não vai nascer nada.

Jesus gostava muito de contar histórias e falar de coisas que as pessoas conheciam. Uma muito interessante, 
é sobre a parábola da mostarda. Ele disse que o Reino do Céu é semelhante ao grão de mostarda; vejam que 
pequena semente! Quando vocês encontrarem o grão, podem pensar que talvez seja de uma plantinha bem 
pequena, mas não, essa sementinha tão pequenina quando plantada em boa terra, cresce e se torna uma 
grande hortaliça.

Agora, o que Jesus estava querendo dizer quando disse que o Reino do Céu é semelhante a essa sementinha de 
mostarda? Bem, crianças, Jesus estava querendo que as pessoas entendessem que toda a Sua obra de pregação 
e de anunciar o evangelho eterno poderia parecer algo pequeno, naquela época, para muitas pessoas. Mas ela 
cresceria, assim como uma sementinha de mostarda e se tornaria grande e bonita. Sabe, muitos, apesar de 
ouvirem as palavras de Cristo, não acreditavam nEle. Isso O deixava triste, pois Jesus desejava que todas as pes-
soas fossem salvas. Muitos pensavam que tudo aquilo não era verdade e logo passaria. 

Se pensarmos nas palavras de Cristo, veremos que Ele tinha muita razão. Seu evangelho começou a ser pregado 
de forma pequenina; primeiro João Batista, depois Ele, Seus discípulos... Mas esperem um pouco, olhem agora! 
O cristianismo, a religião que fala de Cristo é uma das maiores do mundo, por todos os lugares ela está falando 
do amor de Deus por nós e do Seu desejo de nos tornar Seus amados filhos. O cristianismo começou pequeno, 
mas hoje é grande.

Vocês podem pensar que, por serem crianças pequenas não podem fazer grandes coisas. Não pensem assim! 
Com Cristo vocês podem ser grandes e poderão fazer grandes coisas para pregar sobre Jesus e Seu amor aos 
outros. Pensem em quantos amiguinhos existem que não conhecem a Jesus! Pensem nos seus vizinhos! Mesmo 
pequenos, vocês podem fazer um lindo trabalho, se Deus os guiar. É só acreditar e falar aos outros. 

APELO: Quem deseja falar do amor de Jesus aos seus amiguinhos?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos por Teu amor e por nos permitir falar de Ti aos nossos coleguinhas. 
Pedimos Tuas bênçãos e nos ajude a sermos Seus pequenos pregadores. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 1 de setembro)
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TEMA 36

OS ÚLTIMOS DIAS

“Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor” (Mateus 24:42).

MATERIAL CONCRETO: Use placas de sinais de trânsito. Use personagens reais: uma criança de rua com 
um prato vazio; um homem vestido de Cristo; um homem vestido para a guerra; uma mulher que deixa seu 
bebê (boneco) no chão e se vai. À medida que se fala desses personagens, eles deverão entrar e sair.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Bom dia, queridas crianças, quero saber de uma coisa: para que servem 
essas placas? (Pare/ Não estacione/ Vire à esquerda). Ah! sim, as placas servem para nos orientar, dizer o que 
podemos fazer. São sinais que nos ajudam a termos segurança e sermos cuidadosos. 

Hoje, eu quero falar sobre um assunto sério com vocês. Eu estou muito triste, muito triste mesmo. Ontem, 
eu estava assistindo o jornal, e vocês não vão acreditar, eu ouvi de uma mulher que pegou o seu bebezinho e 
colocou-o num cesto de lixo na rua. O bebê ficou ali, chorando, naquele lugar e a mamãe nem olhou para trás, 
saiu correndo com um lenço na cabeça para ninguém a reconhecer. Fiquei imaginando como pode uma mãe 
abandonar o seu filhinho assim!!!

Pensando nisso, eu me lembrei de algo muito importante que Cristo falou para os Seus discípulos. Eram os 
últimos dias de Jesus na terra antes da cruz, e eles queriam saber quando toda a maldade no mundo acabaria e 
Jesus disse: Fiquem atentos aos sinais, prestem atenção e saberão quando o fim do mundo estiver chegando. E sabem 
que sinais Ele falou? Que nos últimos dias da história do mundo apareciam:

• Homens dizendo que são Jesus, ensinando coisas que Ele nunca ensinou.

• Haveria muita fome e crianças implorando por um prato de comida.

• Haveria guerras no mundo, pessoas matando outras sem nem saber por quê.

• O amor acabaria e as próprias mães abandonariam seus filhos.

Quanta coisa ruim e triste não é mesmo, crianças? Agora, me respondam: essas coisas que Jesus disse já estão 
acontecendo pelo mundo? Temos guerra? Crianças passando fome? Temos mulheres abandonando seus filhos? 
Sim, todas essas coisas e muitas outras estão acontecendo e elas são um sinal, uma lembrança de que em breve, 
logo, logo, Jesus voltará. Amém! Jesus está voltando! 

Não precisamos ter medo, o que precisamos é nos preparar todos os dias, orando, lendo a Bíblia, falando do 
amor de Jesus, porque logo olharemos para o céu e veremos o nosso Jesus voltando! Se ficarmos atentos às 
pistas, estaremos seguros e não nos perderemos pelo mundo. 

APELO: Quantos querem estar atentos aos sinais da volta de Jesus, anunciar e esperar por esse dia tão especial?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti porque deixaste sinais que nos ensinam que logo veremos Jesus. 
Que estejamos atentos e esperando por esse grande dia! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 08 de setembro)
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TEMA 37

O MINISTÉRIO 
DE JESUS

“O Espírito do Senhor está sobre mim[...]” (Isaías 61:1).

MATERIAL CONCRETO: Um pote com formigas; um cego; um aleijado; um leproso; Jesus (encene a parte 
que Jesus cura).

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Eu gosto de formigas! Acho que são insetos muito bonitinhos e deli-
cados. Mas desde criança o que mais me atrai nas formigas é sua forma de trabalhar, de buscar comida. A for-
miga trabalha unida com outras formigas, e trabalha sem se cansar, durante toda primavera e verão para que 
durante o inverno tenham comida suficiente. As formigas não gostam muito do frio, por isso, nessa época do 
ano ficam bem escondidinhas. Vocês já viram uma formiga carregando uma folha? Elas são bem fortes. Outro 
detalhe sobre as formigas que gosto muito é que enquanto ela vai buscar alimento, entre a sua toca e o lugar que 
precisa chegar ela deixa um rastro, um caminho que outras formigas podem seguir sem medo, porque é seguro.

De certa forma, isso me lembra de Jesus. Quando Ele começou Seu ministério de pregar às pessoas, trabalhava 
muito durante todo o dia. Ele conhecia o caminho, e mostrava a todos que quisessem segui-Lo.

Crianças, havia muitos mestres na época de Jesus; eram pessoas importantes que queriam ensinar alguma coisa. 
Mas Jesus era diferente de todos eles. Jesus andava com as pessoas e não Se preocupava quem elas eram, pois o 
que Ele desejava era poder levar amor e salvação a todos. Por isso, não parava. 

Ele visitava as cidades e pregava para todos. As pessoas traziam aleijados, cegos, leprosos, endemoniados e Jesus 
curava a todos. Jesus era encontrado na casa do pobre ou do rico, pois Ele não desprezava ninguém. Por isso, 
uns amavam muito a Jesus e outros O odiavam. Já pensaram que situação? E porque as pessoas O seguiam, 
esses sacerdotes tinham tanta inveja de Jesus, que decidiram matá-Lo. 

Fizeram uma reunião, bem no momento em que o trabalho de Jesus crescia. Eles planejavam a Sua morte. 
Mas Jesus sabia de tudo. Mesmo assim, continuou Seu trabalho. Por onde passava, Ele deixava um rastro, um 
caminho seguro para levar o amor de Deus às pessoas. Jesus sabia que chegaria o tempo em que Sua voz não 
seria mais ouvida, então trabalhou bastante e cumpriu Sua missão. 

Existe um verso na Bíblia que fala sobre a missão de Cristo, Isaías 61:1: O espírito do Senhor DEUS está sobre 
Mim; porque o SENHOR Me ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de 
coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos.

APELO: Assim como Jesus, também temos uma missão. Não importa o tamanho, a idade ou a raça, todos 
nós precisamos trabalhar. Assim como Jesus, ensinemos a todos o caminho que leva ao Céu. Que você seja um 
pequeno missionário de Cristo!

ORAÇÃO: Querido Deus, Somos gratos a Ti por Jesus e por Ele nos ter ensinado sobre o caminho que leva 
ao Céu. Que sejamos assim como Ele e nunca nos cansemos de falar do Seu amor aos outros! Em nome de 
Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado especial, 15 de setembro – Dia Mundial do Desbravador)
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TEMA 38

ATÉ O MAR 
OBEDECE

“[...]Acalma-te, emudece![...]”(Marcos 4:39).

MATERIAL CONCRETO: Um barquinho, os discípulos e Jesus (pode usar feltro, EVA, ou outro material, 
também pode dramatizar com pessoas ou até mesmo usar garfos e colheres para serem os personagens e uma 
bacia para ser o barco).  

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Aquele fora um dia muito cansativo para Jesus e Seus discípulos. Ele 
havia pregado para uma grande multidão e curado muitas pessoas de diferentes doenças. Jesus queria muito 
descansar, mas aonde Ele ia, a multidão também O seguia, pois todos queriam ficar pertinho dEle.  

Então, Jesus teve uma ideia, chamou a Pedro e disse: vamos entrar no barco e ir para o outro lado do rio; lá poderei 
descansar. A viagem não seria curta, e Jesus já poderia descansar no barco. E foi isso que Seus discípulos fizeram; 
entraram no barco com Jesus que logo Se deitou e começou a dormir. 

Alguns dos discípulos eram ótimos pescadores e entendiam de mar, chuvas ou tempestades. A viagem ia bem e 
eu imagino cada um dos discípulos falando sobre como havia sido aquele dia, as curas que viram Jesus operar, as 
Suas palavras, o amor demonstrado, até que aquela noite estrelada começou a ter nuvens escuras, raios e a chuva 
foi chegando.... Mas tudo bem, pois João era ótimo com tempo chuvoso; tudo estava sob controle, até que aquela 
chuvinha se transformou em uma tempestade (som de trovão e chuva forte, você mesmo pode fazer os sons). 

Eles tentaram todas as coisas que sabiam, mas a chuva era forte e nada do que estavam fazendo, adiantava. Até 
que o desespero tomou conta e eles sentiram muito medo da morte, e começaram a gritar: Vamos morrer! Vamos 
morrer! E no meio daquele desespero, eles se lembraram de que Jesus estava ali. O quê? Não pode ser! 

Jesus estava dormindo tranquilamente naquela tempestade!!! Correndo com dificuldade até Jesus, eles O acor-
daram e perguntaram: Mestre, como você pode dormir? Não Se preocupa se nós morrermos? Faça alguma coisa! Com 
a tranquilidade que Cristo sempre tinha, Ele Se levantou e disse à tempestade: Acalma-te, aquieta-te! Imediata-
mente, o mar se acalmou, a chuva parou e todos ficaram sem entender.

Imagino que os discípulos ficaram mais impressionados que antes. Eles se perguntavam: Quem é Este que fala 
e até os mares e o tempo Lhe obedecem? Quem era Este, crianças? Sim, era o nosso amado Jesus! Ele é Deus e 
tem todo o poder.

Às vezes, coisas ruins e tristes acontecem na nossa vida e temos muito medo. Em qualquer momento, preci-
samos nos lembrar de que temos Jesus. Ele nos ama e quando está em nosso barquinho, na nossa vida, não pre-
cisamos ficar com medo, pois Ele cuidará de nós. Os discípulos não precisavam ter tido medo; Jesus estava lá. 
Lembrem-se, sempre: Jesus está conosco em todos os momentos. Confiem!

APELO: Quantos desejam ter a Jesus sempre por perto?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos porque Tu estás sempre conosco. Ensina-nos a buscar a Tua ajuda, nos 
momentos felizes ou tristes da nossa vida! E que nunca nos esqueçamos de Cristo. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 22 de setembro)
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TEMA 39

O CONSOLADOR

“E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador[...]” (João 14:16).

MATERIAL CONCRETO: Leve um crocodilo (jacaré) de pelúcia ou plástico, se não conseguir, pode usar 
uma foto.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Alguma vez vocês já ouviram a frase: Ele está derramando lágrimas de 
crocodilo? Que história é essa? Animais choram? Sim, animais choram, mas nenhum animal derrama lágrimas, 
vocês podem saber que estão chorando pelos sons que produzem, mas só os seres humanos produzem lágrimas. 
Falar que está chorando lágrimas de crocodilo vem do fato de quando um crocodilo engole uma presa ele faz isso 
sem mastigar. Então, precisa abrir bem a sua boca, o que pressiona toda a cara dele, forçando sair lágrimas, mas 
na verdade o crocodilo não está chorando. 

E vocês choram muito? Vocês sabem por que choramos? Nós choramos por diferentes coisas: quando nos 
machucamos, quando estamos com saudade de alguém, quando queremos continuar brincando com um 
amiguinho e não podemos, quando não queremos comer, quando ficamos irritados com alguma coisa, mas 
podemos chorar também de alegria quando algo muito bom acontece. 

Quando se é criança, parece que é mais fácil chorar, principalmente crianças bem pequenas. As nossas pálpe-
bras superiores são nossa fábrica de lágrimas, e lá são produzidas todas as nossas lágrimas. Sabem, eu não gosto 
muito de ver uma criança chorando; dá muita vontade de colocá-la no colo, fazer um carinho e conversar com 
ela, até que esteja calma. Acho que sou uma boa consoladora!

Consoladora? O que é isso? Consolar é aliviar a dor, limpar as lágrimas de alguém e fazê-la sorrir novamente. Isso 
me lembra de um assunto na Bíblia. Jesus estava conversando com Seus discípulos, era possivelmente quinta-feira, 
a última de Jesus aqui na Terra, pois logo Ele seria crucificado. Cristo queria acalmar o coraçãozinho dos discí-
pulos para o que ia acontecer e explicar que não ficaria para sempre aqui; Ele precisava ir para o Céu.

Os discípulos ficaram muito tristes com as palavras de Jesus. Eles não conseguiam entender porque Jesus teria que 
morrer e porque Ele teria que voltar para o Céu. Alguns, eu acho, até choraram e eles perguntavam: Jesus, por que 
vai nos abandonar? Você não nos ama, Jesus? Foi então que com muito amor, Ele falou: Vocês não estão entendendo, mas 
escutem, Eu amo muito vocês. Então, não se preocupem, Eu preciso morrer, ressuscitar e voltar para o Céu, para ficar 
perto de Meu Pai. Mas não vou deixar vocês sozinhos, pois vou enviar o Consolador. Ele vai limpar de seus olhos toda a 
lágrima, e sempre estará com vocês até o dia que Eu voltar. Que conforto!

Naquela época, Ele pensava em tudo, até alguém para consolar os discípulos. E hoje quem enxuga as nossas 
lágrimas? Jesus mandou vir o Seu Santo Espírito para que estivesse sempre conosco e chamou-O de Conso-
lador. Por isso, nunca estamos sós. Sempre teremos a presença do Espírito Santo com a gente. É Ele que nos 
ensina a sermos bondosos como Jesus. É Ele que nos ensina sobre o amor de Jesus e é Ele que nos dá a certeza 
de que Cristo logo vai voltar.

Por isso, não precisa ficar triste, pois temos o Espírito Santo, o Consolador. Quando vocês ficarem tristes ou 
precisarem chorar, basta pedir para Ele acalmar o seu coraçãozinho, que o Espírito Santo cuidará disso.

APELO: Quantos desejam ter o Espírito Santo em suas vidas?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti, pelo nosso Consolador, o Espírito Santo. Que estejamos sempre 
fazendo sempre a Sua vontade! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 29 de setembro)
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TEMA 40

CHEIOS DO ESPÍRITO

“[...]mas enchei-vos do Espírito ” (Efésios 5:18).

MATERIAL CONCRETO: Uma garrafa pet pequena (500 ml); 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio; 
100 ml de vinagre; 1 balão vazio; um funil; um coração e objetos que crianças gostam – ver na história – em 
uma sacola.

OBSERVAÇÕES PARA A EXPERIÊNCIA: Primeiro, faça a experiência em casa, para ter certeza de que dará 
certo e que esteja mais preparada. Antes de iniciar a experiência, use o funil para colocar o bicarbonato de sódio 
dentro do balão. O balão só deve ser colocado na boca da garrafa no momento indicado na história, e ao colocá-
-lo, levantar para que o bicarbonato caia na água e encha o balão. Quanto mais bicarbonato, mais o balão crescerá.

História Contextualizada: Você já sabe que o Espírito Santo é um amigo especial que temos aqui na Terra. Ele 
é quem nos ajuda a amar a Jesus e querermos ser parecidos com Cristo. A Bíblia nos aconselha a sermos cheios 
do Espírito. Mas o que é isso?

Bem, crianças, nós podemos ser cheios de muitas coisas. Ser cheio de algo é encher o nosso coração de alguma 
coisa que gostamos (mostrar um coração). (Ir tirando de uma sacola os objetos), nós podemos ser cheios de TV, 
de jogos de videogame, podemos ser cheios de nossos amigos, de comida, de bonecas, de viagens. Nós podemos 
gostar de todas essas coisas, mas não podemos colocar nada no lugar de Jesus.

Quando colocamos coisas e pessoas em primeiro lugar em nosso coração (mostrar o coração) nós não seremos 
felizes, pois só podemos ser felizes quando Jesus é o primeiro em nosso coração. Nada será mais importante que 
Ele e, assim, sempre seremos obedientes e bondosos. 

Mas como deixar Jesus morar em nosso coração? Ah, isso só acontece quando somos cheios do Espírito Santo. 
Mas como isso acontece? Prestem atenção como isso acontece: (pegue a garrafa pet com vinagre) imagine que 
você é esse balão, a água simboliza Jesus entrando na sua vida. (Pegue o balão e coloque na boca da garrafa sem 
deixar cair o bicarbonato ) Quando nós oramos e pedimos para o Espírito Santo morar em nós, Ele sempre 
ouve e nos enche de Jesus (levantar o balão sem removê-lo da garrafa, deixando lentamente o bicarbonato cair 
para encher o balão).

Queridas crianças, é assim que vocês devem ser, cheias do Espírito e não de outras coisas. Muito em breve, Jesus 
voltará para levar para o Céu somente aqueles que buscaram ser todos os dias cheios do Espírito Santo. Eles 
serão pessoas obedientes e bondosas como Jesus.

APELO: Quantos querem pedir para o Espírito Santo morar no seu coração, para que assim estejam cheios 
desse amor por Jesus?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti pelo amigo Espírito Santo, que nos ensina a amar a Jesus de todo 
o coração. Que sejamos cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado especial, 6 de outubro – Dia da Educação Adventista)
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TEMA 41

A CRUZ

“[...]Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades[...]” (Isaías 53:4).

MATERIAL CONCRETO: Use um sol e uma lua para exemplificar o eclipse. Uma cruz.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês já viram um eclipse? Um eclipse ocorre quando a lua ou a terra 
estão em perfeito alinhamento com o sol e tapam os seus raios parcial ou completamente. Se durante o eclipse, 
o sol for tapado completamente, parecerá noite. Esse é evento muito interessante na natureza e se vocês ainda 
não viram nenhum, quem sabe um dia poderão ver.

Hoje, quero falar sobre um dia bem triste, quando ao meio-dia, tudo ficou totalmente escuro, mas não foi um 
eclipse! Aquele não era um dia comum. A cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas de todos os lugares, todos 
vieram para a Páscoa, a festa mais importante para um judeu, mas o que fez aquele dia tão diferente dos outros 
não era apenas a festa. 

Durante a noite, os soldados enviados por sacerdotes, além de um grande grupo de pessoas foram até o Jardim 
do Getsêmani, onde Jesus estava orando. Ele sabia que estava chegando a hora de entregar a Sua vida e morrer 
em nosso lugar. Então, passou a noite em oração. Aqueles homens maus traziam tochas, espadas e correntes e 
prenderem a Jesus. Levaram o nosso Salvador para ser julgado, e mesmo não encontrando nada de errado nEle, 
aqueles homens O condenaram à morte. 

A morte de cruz era a pior das mortes conhecidas naquela época. Satanás queria fazer Jesus sofrer mais que 
qualquer outro, para que assim Ele desistisse de morrer em nosso lugar e nos salvar. Antes de ser crucificado, 
Jesus foi açoitado e depois colocaram sobre o Seu corpo ferido aquela enorme cruz, que não era dEle. 

Ao chegar ao Calvário, onde os maus eram crucificados, colocaram Jesus entre dois ladrões. As pessoas que 
viam aquilo, muitas delas não tinham amor e diziam palavras horríveis. Outras olhavam para o rosto de Jesus, 
viam Seu sofrimento e tinham certeza de que Ele era o Filho de Deus. Depois de sofrer tudo isso, Jesus disse: 
Está consumado! Que quer dizer que a Sua morte era a vitória sobre Satanás, o nosso inimigo e, agora, podí-
amos ter esperança de uma nova vida. Cristo morreu, pelos nossos pecados e para que pudéssemos um dia 
morar com Ele no Céu. 

A Bíblia fala que houve um terremoto e o céu escureceu, o sol não brilhou. Isso, porque toda a natureza sentiu 
pela morte do nosso Salvador. Os Seus discípulos tiraram Seu corpo da cruz e O envolveram em panos e o colo-
caram num sepulcro que ficava numa caverna. Para eles, toda a esperança e alegria havia acabado. Será? 

APELO: Vocês são pequenos, mas Deus deu inteligência para que aprendam sobre coisas tão importantes. A 
morte de Jesus na cruz foi o momento mais triste da história desta Terra, mas também o momento mais alegre, 
depois do pecado. Porque a morte de Cristo nos trouxe salvação. Jesus foi a MAIOR E MAIS PERFEITA 
OFERTA, porque trouxe salvação a todas as pessoas.  

ORAÇÃO: Querido Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por Jesus e por Seu sacrifício em nosso lugar. 
Que nada neste mundo seja mais importante para nós, do que o nosso Senhor! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 13 de outubro)
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TEMA 42

REFLETINDO 
A CRISTO

“[...]e todos eram curados” (Atos 5:16)

MATERIAL CONCRETO: Uma lanterna; e uma caneca (ou qualquer outro objeto que tampe a luz), deve ser 
projetada uma sombra.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quantos têm uma sombra? Quando vocês andam por aí em um dia 
ensolarado, já observaram a sua sombra? E quando observam um animal ou objeto, será que tudo tem sombra? 
E por que, às vezes, não vemos a nossa própria sombra? 

Uma sombra é uma região escura formada pela falta da luz, por causa de um obstáculo. Uma sombra ocupa 
todo o espaço que está atrás de um objeto com uma fonte de luz em sua frente. A sombra muda de posição, 
conforme a origem da luz. O objeto ou pessoa está exposto a algum tipo de luz (solar, elétrica, etc.), mas blo-
queia a luz e (use os objetos para exemplificar), portanto, cria o que chamamos de sombra. 

Mas, por que estamos falando sobre isso? Ah, depois que Jesus subiu ao Céu, Seus discípulos se empenharam 
em fazer o mesmo que Jesus. Eles iam de cidade em cidade, pregavam sobre Jesus, curavam as pessoas e bati-
zavam. Por todos os lugares, o nome de Cristo ficou conhecido até nos lugares mais distantes. Todos queriam 
ouvir os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que, muita gente, das cidades próximas de Jerusalém, vinha trazendo 
doentes e endominhados e todos eram curados.

O que mais me chamou a atenção é que a Bíblia também fala que por onde Pedro passava, muitos o seguiam e 
a multidão era tão grande, que algumas pessoas colocavam no caminho, camas com doentes e quando ele pas-
sava apenas a sua sombra projetada nesse doente, o deixava curado. Já pensaram que poder? É de ficar de boca 
aberta! Apenas uma sombra? Na verdade, crianças, o que curava, não era a sombra, mas a fé que aquelas pessoas 
tinham no Cristo que Pedro pregava. Elas sabiam que Pedro estivera com Jesus, que Ele tinha poder e só que-
riam estar perto daquele que refletia a Cristo.

Crianças, Jesus era a luz da vida de Pedro e de todos os demais discípulos. Por isso, o reflexo deles era Cristo. 
Quando as pessoas olhavam para os discípulos, elas viam uma única pessoa sendo projetada: Cristo Jesus, o 
Messias, o Salvador do mundo. Para Eles Cristo era o mais importante, nada no mundo tinha maior valor do 
que amar a Deus e fazer a Sua vontade. 

APELO: Se amarmos a Jesus como os Seus discípulos, as pessoas olharão para nós e verão a Jesus. Assim, esta-
remos pregando mesmo em silêncio sobre o nosso Salvador.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por teu amor sempre presente em nossa vida. Hoje queremos 
pedir que Cristo seja a luz da nossa vida e que todos ao olharem para nós, vejam o nosso Salvador. Em nome de 
Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado especial, 20 de outubro – Dia do Pastor)
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TEMA 43

ELE RESSUSCITOU

“Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos morto[...]” (Mateus 28:7).

MATERIAL CONCRETO: Barulho de terremoto; leve folhas de palmeiras para as crianças abanarem, 
enquanto falam: Ele vive!

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Alguma vez, vocês já ficaram muito tristes? E alguma vez já choraram 
tanto, que parecia que não iam conseguir parar de chorar? Nem sempre chorar é bom; às vezes, choramos 
porque não temos esperança que as coisas mudem. 

A Bíblia conta que depois da morte de Jesus, os discípulos estavam muito tristes e eles choravam muito. Pen-
savam que tudo tinha acabado.

Era madrugada, o sol ainda não havia aparecido; soldados romanos guardavam o sepulcro de Jesus, quando 
houve um grande terremoto e, de repente, um anjo veio do Céu, tirou a pedra que fechava o sepulcro de Cristo 
e ali se assentou. Jesus, então, saiu do sepulcro e foi encontrar-Se com Seus discípulos.

Os discípulos estavam muito tristes, tão tristes que não conseguiam pensar nas palavras de Jesus sobre Sua res-
surreição. Para eles tudo havia acabado. Maria e outras mulheres foram bem cedo, levando perfumes visitar o 
sepulcro, mas quando lá chegaram, encontraram o túmulo vazio. Havia um anjo ali que lhes falou que Jesus 
ressuscitara, mas elas não acreditaram. 

Maria Madalena saiu dali em desespero, procurando onde estaria Jesus. Foi quando ela se encontrou com um 
homem, e seus olhos estavam tão cheios de lágrimas, que ela perguntou: onde colocaram o meu Senhor? Por favor, 
me diga. Aquele homem simplesmente respondeu: Maria! Ah, aquela voz era a mais especial entre todas as 
outras e ela logo reconheceu; era o próprio Jesus. Humildemente, Maria se ajoelha aos pés do seu Mestre. Jesus 
disse a ela para ir e contar aos outros.

Maria correu para contar as novas da ressurreição para os discípulos. Todos estavam reunidos em uma casa, 
com medo do que os sacerdotes poderiam fazer com eles. Maria contou tudo o que viu e o que aconteceu, mas 
muitos não queriam acreditar. 

A Bíblia fala que eles estavam se alimentando quando falavam sobre isso e Jesus chegou ali. Todos ficaram 
espantados, mas o Senhor disse: Paz seja com vocês! Não fiquem com medo, Sou Eu. Venham, toquem as Minhas 
mãos e vejam que Sou Eu. Viva! Jesus ressuscitou, Ele vive! Ele vive! Os discípulos diziam, enquanto se abraçavam. 
Ele vive! Todas as lágrimas cessaram e agora era só alegria. 

Depois Jesus que ressuscitou ainda ficou por 40 dias com Seus discípulos, ensinando sobre as verdades que eles 
precisavam saber. E muitas outras pessoas, puderem ver a Jesus ressuscitado.

APELO: Foi por nos amar e por desejar nos salvar que Cristo morreu e ressuscitou. Ele vive e em breve voltará 
para buscar aqueles que O amam. Que amemos a Jesus de todo o nosso coração!

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por Teu grande amor e por ter nos enviado Jesus para nos salvar! 
Que Jesus seja a pessoa mais importante de nossa vida! Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado, 27 de outubro)
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TEMA 44

ELE VIRÁ 
OUTRA VEZ

“[...]Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao Céu virá do modo como O vistes subir ” (Atos 1: 11).

MATERIAL CONCRETO: Fotografias de pessoas que você ama e sente saudade.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Você tem saudade de alguém? De algum amigo ou parente? Saudade 
pode parecer um sentimento ruim, mas não é, porque só sente saudade quem ama. Estas fotos são de amigos e 
parentes muito queridos que eu amo e quero logo poder rever. Sinto falta de muitas pessoas e fico imaginando 
o dia que Jesus voltar, será ótimo, pois eu poderei estar sempre perto dessas pessoas.

O dia estava lindo e ensolarado. Todos estavam reunidos, os olhos estavam atentos a tudo  que Cristo falava. 
Os discípulos não queriam perder nenhuma palavra e queriam entender tudo o que pudessem. Eles não sabiam 
quantos dias teriam ainda com Jesus. Quando, de repente, Jesus começou a subir, e ouviram as últimas pala-
vras: E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como 
em toda Judeia e Samaria, e por toda a Terra. 

Uma nuvem encobriu a face de Cristo. Os discípulos ficaram olhando na esperança que pudessem ver a Cristo 
novamente. Enquanto estavam ali sem entender, dois anjos foram enviados e disseram: por que é que vocês estão 
olhando para o Céu? Esse Jesus que vocês viram subir, Ele vai voltar da mesma maneira que O viram subir. Vão e 
preguem isso aos outros!

Oh, não! Os discípulos não queriam se separar de Jesus. Ele era o Seu melhor amigo. Estar sem Jesus era como 
estar sem rumo. Mas eles amavam muito a Cristo e se agarraram na promessa de que em breve Ele voltaria e 
acabaria com toda saudade.

Então, eles saíram por todos os lugares, viajaram por todas as cidades que podiam e a todos que conheciam, 
falando sobre Jesus, Seu amor, o que Ele fez para nos salvar e que Ele logo voltaria. Eles queriam logo poder 
rever Seu melhor amigo, Jesus. 

Vocês sabiam que nossos dízimos são distribuídos em todo o mundo, para pregar o evangelho para que Jesus 
volte logo?

APELO: Sabem, crianças, a promessa que Cristo fez aos discípulos também é para nós. Breve, muito em breve 
já não haverá mais a saudade, pois Cristo virá e nos levará para o Céu. Enquanto, esse dia não chega, preci-
samos fazer como os discípulos, pregar, falar de Jesus aos nossos amiguinhos, assim todos saberão quem é Jesus.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti porque em breve Jesus voltará e poderemos morar todos juntos com 
o Senhor. Que todos sejamos um discípulo de Cristo, falando  a quem precisa ouvir! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 3 de novembro)
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TEMA 45

SALVOS POR ANJOS

“Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas[...]” (Atos 5:19).

MATERIAL CONCRETO: Uma corrente; cadeado e chave; um anjo. Faça a encenação.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Alguma vez, vocês já fizeram alguma coisa que seus pais não gostaram? 
Ai, ai, ai! Quando desobedecemos, coisas ruins acontecem. Por isso, devemos tomar muito cuidado e sermos 
sempre obedientes. Em algum momento, vocês já fizeram alguma coisa certa e tiveram uma consequência 
ruim? Isso não deveria acontecer, não é mesmo?

Isso aconteceu com os discípulos. Eles estavam pregando em Jerusalém. Muitas pessoas ouviam e aceitavam a 
Jesus como seu Salvador e Senhor. Em apenas um dia, três mil pessoas se converteram e em outro, cinco mil 
pessoas aceitaram, e todos os dias a igreja ia crescendo. Os discípulos operavam as mesmas curas que Cristo, e 
doentes, deprimidos, e muitas outras pessoas vinham até eles. 

Um dia, Pedro estava indo ao templo orar; ele estava com João. Ali, havia um aleijado que pedia esmolas desde 
seu nascimento. Pedro sabia que não tinha nenhum dinheiro e João também. Ah, mas eles conheciam a Jesus e, 
Pedro olhando para aquele homem ali sentado, disse uma de suas frases mais lindas: Eu não tenho prata e nem 
ouro, mas o que tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Que fé! Que poder! Na mesma 
hora, aquele homem se levantou e, pela primeira vez na vida, ele andou. Agora, ele podia ir sozinho para sua 
casa, trabalhar e nunca mais pedir esmolas. Os discípulos tinham poder, pois eles tinham a Jesus.

Mas onde mesmo eles estavam? Isso mesmo, em Jerusalém, onde os sacerdotes e principais mataram a Jesus! E 
esses mesmos homens não estavam felizes com os discípulos, porque eles pregavam sobre o Senhor! Eles que-
riam destruir os discípulos. Então, enquanto eles estavam nas praças curando e pregando, mandaram prendê-
-los (usar as correntes) e os colocaram numa prisão, muito bem protegidos.

No entanto, à noite, um anjo do Senhor apareceu, abriu a porta da prisão, tirou as correntes dos discípulos e 
os levou de volta para a casa deles. Sem que ninguém notasse. No outro dia, quando os sacerdotes mandaram 
buscar os discípulos, a cela estava vazia e eles ficaram furiosos. Mas os discípulos louvavam a Deus e continu-
avam pregando.

APELO: Quando estamos falando do amor de Deus, o inimigo vai fazer de tudo para nos impedir e nos machucar, 
mas em todos os momentos, lembrem-se: Deus envia anjos que cuidam de nós. Confiem! Eles estão aqui.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos por Teus anjos que cuidam de nós, enquanto falamos do Teu amor aos 
outros. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 10 de novembro)
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TEMA 46

ANIMAIS EM 
UM LENÇOL

“[...]Ao que Deus purificou não consideres comum” (Atos 10: 15).

MATERIAL CONCRETO: Um lençol grande; animais de plástico: cavalo, girafa, elefante, jacaré, sapo, pás-
saros. Alguém para interpretar Pedro.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Vocês gostam de animais? Qual o animal que vocês mais gostam? 
(Deixe as crianças falaram). Eu gosto muito do urso (mostre o urso ou outro animal de sua preferência), ah, ele 
é grande, bem gordinho e seu pelo é muito macio. E apesar de ser tão grande e ter essa cara tão fofinha, o urso é 
um animal bem forte e não podemos chegar muito perto dele, pois ele pode se assustar e nos atacar. 

O urso ama o mel. Mas o que eu mais acho interessante é que ele come muito durante a primavera e quando 
chega o verão, ele chega a engordar 1 quilo por dia, para ele poder dormir todo o inverno. Que bichinho dor-
mioco! Deve sonhar bastante! Falando em sonho, vocês já sonharam com um urso?

O apóstolo Pedro, um dia, teve um sonho bem esquisito (aparece Pedro dormindo). Ele sonhou com um urso. 
De repente, ele viu um lençol que desceu do céu, que era baixado pelas quatros pontas. Nesse lençol tinha um 
urso bem grande, mas também tinha cavalo, tinha girafa, jacaré, zebra, sapos, rãs, patos e muitos e muitos ani-
mais quadrúpedes, répteis e aves do céu. Na verdade, Pedro teve uma visão dada por Deus. E uma voz dizia: 
Pedro, levanta-te! Mata e come! Que estranho, mas a Bíblia diz que não podemos comer carne de girafa, de 
cavalo e de nenhum desses animais. Eles estão na lista de animais proibidos de Levítico 11.

Pedro nunca tinha comido esses animais e ele não iria comer. Que estranho! Então, Pedro, respondeu: de jeito 
nenhum, Senhor! Eu nunca comi coisa alguma imunda. Mas de novo a voz falou: Pedro, levanta-te! Mata e come! 
Pedro disse não novamente e a voz falou: Ao que Deus purificou, não considere imundo. E ao falar pela terceira 
vez, o lençol foi levantado ao céu. Pedro não comeu aquilo.

Que quer dizer essa visão? Pedro ficou pensando o que seria aquilo e o que Deus queria lhe dizer. Certamente, 
não era que ele deveria de agora em diante se alimentar desses animais, de maneira alguma. Enquanto Pedro 
estava pensando sobre isso, homens enviados por Cornélio chegaram até a sua cidade e o procuravam para 
seguir com eles até um lugar chamado Cesareia; uma cidade romana.

Cornélio era um homem muito importante; ele tinha ouvido falar de Jesus e queria saber mais. Mas Pedro 
só pregava para judeus. Ele tinha certo preconceito dos romanos. Então, o Senhor disse a Pedro: estão aí dois 
homens que te procuram, levanta e vai com eles.

Pedro simplesmente obedeceu e mais tarde ele entendeu. Com aquela visão, Deus queria que ele entendesse 
que todas as pessoas são dignas perante o Senhor de ouvir sobre Jesus. Não podemos fazer acepção de pessoas, 
nem achar que umas são melhores que outras. Jesus morreu por todas. Mais tarde, Pedro se tornou o primeiro 
evangelista entre os romanos, aqueles que crucificaram a Jesus.

APELO: Não podemos desprezar outras crianças, se seguimos a Jesus, seremos como Ele que amava a todos e a 
todos tratava muito bem!

ORAÇÃO: Querido Deus, nós vivemos em um mundo onde que falta amor pelos outros. Pedimos que nos 
ensines, assim como Tu ensinaste a Pedro a amar e a falar de Cristo a todos. Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 17 de novembro)
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TEMA 47

O HOMEM QUE 
CAIU DO CAVALO

“[...]Saulo, Saulo, porque Me persegues? ” (Atos 9:4)

MATERIAL CONCRETO: imagem de alguém montando ou caindo do cavalo.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quem aqui já andou a cavalo? Deve ser muito legal saber controlar um 
cavalo e andar até se cansar. Mas aqueles que não sabem como controlar o cavalo devem tomar cuidado para 
não cair. Cair do cavalo também é uma expressão que usamos para demonstrar quão grande foi a queda. 

A Bíblia conta a história de um homem que um dia caiu do cavalo e o tombo foi feio. A perseguição aos cris-
tãos já havia começado. Os sacerdotes e príncipes judeus estavam dispostos a matar qualquer pessoa que falasse 
sobre Jesus. E foi assim que Saulo, um mestre em Israel perseguiu milhares de seguidores de Cristo. Ele havia 
estudado com os melhores mestres judeus, conhecia tudo sobre o judaísmo, vinha de uma linhagem nobre e 
acreditava que Jesus era um enganador e que por causa dEle, o judaísmo poderia deixar de existir. 

Então, Saulo não queria apenas prender os cristãos, mas queria que todos fossem mortos. A igreja estava muito 
triste com isso. Eles se reuniram para pedir a Deus libertação. Saulo decidiu que teria que ir para Damasco e 
pediu permissão para o sacerdote que o autorizasse a trazer presas para Jerusalém, todas as pessoas que esti-
vessem seguindo a Jesus.

E lá se foi ele em seu belo cavalo, pensando em quantos cristãos ele conseguiria prender. Mas, no meio do 
caminho, Saulo viu uma luz muito forte e ele caiu do cavalo. 

Tentando entender o que era aquela luz, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: 
Quem é o Senhor? E a voz disse: Eu Sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade que te dirão o 
que fazer. Mesmo Saulo querendo destruir os servos de Cristo, Deus tinha um plano para ele. 

Sabem por que, crianças? Porque Deus vê o que não vemos, Ele vê o coração. Saulo era sincero no que acredi-
tava e quando Jesus Se revelou a ele e lhe disse que ele estava no caminho errado, Saulo deu meia volta e voltou. 

Cair do cavalo foi muito bom para Saulo, porque assim, ele deixou de ser chamado de Saulo, o perseguidor dos 
cristãos e, passou a ser chamado Paulo, o apóstolo de Cristo.

APELO: Deus conhece o coração e sabe quem realmente somos.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos por amar a todos e nos ensinar a amar também. Em nome de Jesus, 
Amém.

(Sugestão para o sábado, 24 de novembro)
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TEMA 48

AS VIAGENS 
DE PAULO

“Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, 
depois de o partir, começou a comer ” (Atos 27:35).

MATERIAL CONCRETO: Imagem de uma cobra; uma víbora, um mapa mundi ou globo terrestre (pode 
conseguir em uma escola, imprimir o mapa ou desenhar).

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Quem já foi picado por uma cobra? Acredito que ninguém, não é 
mesmo? Senão, poderia não estar vivo. As cobras são animais muito perigosos e venenosos. Por isso devemos 
ficar bem longe delas, principalmente quando estamos em meio à natureza, num campo, por exemplo.

O apóstolo Paulo, depois que passou a ser um discípulo de Cristo, recebeu um chamado muito especial para 
pregar às pessoas em todos os lugares. Como ele falava muitas línguas, ficava mais fácil se comunicar. Ele viajou 
por muitas cidades na Europa e Ásia. E milhares de pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador, por causa de 
seus sermões. Mas já no fim de sua vida, ele sem querer tocou em uma víbora venenosa e não aconteceu nada. 
Como assim?

Paulo estava sendo levado para Roma, lá ele seria julgado por pregar sobre Jesus. Essa foi sua última viagem. 
Não foi uma viagem nada fácil. O tempo mudou completamente e Deus mostrou a Paulo que aquele não era 
um dia bom para seguir viagem pelo mar, mas o comandante não quis ouvir Paulo e mesmo assim se arriscou. 

No meio da viagem, caiu uma tempestade e eles perderam o barco que se quebrou, sendo jogado nas rochas. 
Deus protegeu as pessoas do barco e ninguém morreu. Eles foram levados para uma ilha chamada Malta, e ali, 
os habitantes daquele lugar foram bondosos e arrumaram comida para todos eles. Mas estava muito frio e eles 
precisavam se esquentar. 

Então, Paulo foi pegar uns gravetos e entre aqueles gravetos uma perigosa víbora agarrou sua mão. Os homens 
ficaram apavorados, pois era uma víbora das mais venenosas. Paulo sacudiu o animal na fogueira e não sofreu 
nenhum mal. 

Como assim? Isso mesmo! Todos ficaram esperando que Paulo morresse, mas nada aconteceu. Quando isso 
aconteceu, ficou claro para todos que o apóstolo tinha a proteção divina. Foi exatamente isso que Jesus falou 
sobre aqueles que pregariam sobre Ele. Pegariam em cobras, mas estas não os picariam.

APELO: Deus protege os Seus filhos. Não tenham medo do que possa acontecer por falar de Jesus. Ele cuida 
de vocês.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida! Em 
nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 1 de dezembro)
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TEMA 49

O DISCÍPULO 
EM UMA ILHA

“Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e 
guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo” (Apocalipse 1:3).

MATERIAL CONCRETO: Faça uma maquete simples, mas que apresente uma ilha. Use sua criatividade, 
use água, areia e algo verde para mostrar a flora; um bonequinho pequeno para ser João (pode ser feito de 
palito de fósforo).

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Uma ilha é uma porção de terra seca, cercada por água. As ilhas podem 
ser bem pequenas, como podem ser grandes e terem muitas pessoas morando nelas. Na Bíblia existe uma ilha 
muito conhecida, a Ilha de Patmos.

João era um dos discípulos mais próximos de Cristo. Durante todo o ministério de Jesus, lá estava João e ele 
sempre ouvia com muita atenção as palavras de seu Mestre. Ele foi um homem que teve sua vida mudada. João 
era conhecido como filho do Trovão, mas depois de Cristo, passou a ser o Discípulo do Amor. Assim como 
Pedro e os demais discípulos, João lutou pela missão de pregar a segunda vinda de Cristo.

Ele pregou numa época muito difícil. A igreja estava sendo perseguida; muitos cristãos naquela época perderam 
suas vidas. Em meio a essa perseguição, João foi preso, e para terem certeza de que ele não falaria para ninguém 
sobre Cristo, mandaram que ele fosse para a Ilha de Patmos. Lá ele ficaria sozinho e não poderia pregar.

Mas Deus sempre transforma o mal contra os Seus filhos em bem, e ali naquela ilha deu a João a visão mais 
importante para nós que vivemos hoje. Essa visão foi toda escrita por João e enviada como carta para as igrejas 
daquela época é o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, que significa revelação. 

Deus, por meio de Cristo, mostrou para João as coisas que aconteceriam nos últimos dias da história deste 
mundo, antes de Jesus voltar para nos buscar. Sabem, muitas pessoas têm medo deste livro, mas não precisamos 
temer. As coisas que estão escritas neste livro nos dão esperança de que não importa o que tentem fazer com os 
filhos de Deus, o Senhor nos protegerá e nós seremos vitoriosos. 

João estava em uma ilha, rodeado apenas de água, mas, ali, ele tinha a presença de Deus, ele tinha tudo o que 
precisava para ser feliz. Ele sabia que um dia estaria no Céu e todo o mal seria esquecido. 

João, Pedro, Paulo! São alguns dos personagens que deram tudo o que tinham, até mesmo a sua vida para 
que outras pessoas conhecessem a Jesus. Crianças, Jesus está voltando; Ele prometeu e os sinais nos mostram 
que logo O veremos nas nuvens do céu. Precisamos ser como esses homens, amar tanto a Cristo que teremos 
coragem de sempre falar, por todo o lugar que formos. 

APELO: Jesus, hoje convida cada um de vocês para ser um pequeno discípulo e falar ao mundo que Ele vol-
tará. Vocês não estão sozinhos.

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos pela vida de João. Que nossa vida seja para Te servir! Em nome de 
Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 8 de dezembro)
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TEMA 50

A ÁRVORE DA VIDA

“No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze 
frutos, dando seu fruto de mês em mês[...]” (Apocalipse 22:2).

MATERIAL CONCRETO: Cesto de frutas e legumes; montar uma árvore e pendurar nela frutas diferentes.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Frutas!!! Como eu amo frutas! Elas me ajudam a ter muita saúde, e a 
não ficar doente. Todos os dias, eu como frutas e verduras. E vocês, gostam de frutas? Quantos comeram fruta 
hoje? As frutas e legumes são presentes da natureza para que vivamos mais e melhor. Por exemplo, a cenoura 
tem vitamina A, que ajuda no crescimento, se vocês querem ficar bem fortes e crescer bastante, precisam comer 
cenoura. Já a laranja (mostrar uma laranja) tem vitamina C, ótima para a imunidade, ou seja, nos ajuda a não 
ficarmos resfriados. A banana é rica em potássio; deixa os ossos do nosso corpo bem fortinhos, assim vocês 
podem correr.

Deus é muito inteligente e tudo que fez foi para nossa alegria e felicidade. Então, se vocês não gostam de frutas 
e verduras, vão logo se acostumando, porque precisamos delas para viver.

A Bíblia diz que quando formos morar no Céu encontraremos coisas lindas e diferentes lá. As ruas no Céu 
serão todas de ouro. Veremos uma praça muito linda e por essa praça passará um rio de cristal. Já imaginaram 
um rio de cristal?! Ah, como eu quero ir morar nesse Céu. 

A Bíblia também diz que nessa praça teremos uma árvore diferente. Todas as árvores que dão fruto dão apenas 
uma espécie de fruto; por exemplo, a laranjeira dá laranjas, a mangueira dá mangas, o limoeiro dá limões e 
assim por diante. Mas essa árvore do Céu dará 12 frutos diferentes; um por mês (mostrar a árvore). 

Em um mês podemos, por exemplo, colher maças e no outro peras. Claro, não sabemos que frutos serão, mas 
sabemos que serão diferentes. Que maravilha! Eu quero ir para o Céu, morar com meu Jesus e conhecer essa 
árvore que dá 12 frutos diferentes.

Quando chegarmos lá, Jesus nos levará até essa árvore e Ele mesmo nos dará o fruto dessa árvore para comermos 
e vivermos eternamente. Crianças, esse será um presente de Deus para nós. 

Que neste Natal compartilhemos com outros essa boa notícia!

APELO: Quantos querem conhecer essa árvore que produz 12 frutos no Céu?

ORAÇÃO: Querido Deus, agradecemos a Ti por estar preparando um lugar tão lindo e especial para nós. Que-
remos ir para o Céu, Senhor! Volte logo, por favor! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado especial, 15 de dezembro - Natal)



ADORAÇÃO INFANTIL  - AVENTURAS BÍBLICAS 55

TEMA 51

NUNCA MAIS AS 
LÁGRIMAS

“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima[...]” (Apocalipse 21:4).

MATERIAL CONCRETO: Agulha para injeção; remédios; etc.; uma laranja.

HISTÓRIA CONTEXTUALIZADA: Bom dia, queridos! Como vocês estão hoje? Fico muito feliz em poder 
vê-los tão alegres aqui na igreja.

Digam-me, alguém já se machucou que precisou ir ao hospital? Ah, não! Eu não gosto de ir ao hospital, pois lá 
é lugar de soro, agulhas, remédios, e eu tenho muito medo de todas essas coisas. Por isso, eu procuro me cuidar 
para só ir ao médico quando for muito necessário. 

A família de Lucy estava passando um fim de semana bem animado no sítio do vovô. Todos os seus primos 
estavam ali, havia muita risada, brincadeiras e uma conversa bem animada. A família resolveu ficar embaixo 
dos lindos e carregados pés de laranja que haviam ali. Era hora de chupar laranjas! Que bom! O dia estava bem 
quente. A mamãe de Lucy pediu que ela fosse até a cozinha e buscasse uma sacola para colocarem as cascas da 
laranja. Ela queria aproveitar aquelas cascas para fazer chá. 

Lucy era sempre obediente, e lá foi toda animada buscar a sacola. Todos davam muitas gargalhadas das histórias 
do tio Pedro, que era muito engraçado. Lucy começou a demorar e mamãe achou muito estranho e foi procurá-la. 
Oh, não! Quando chegou perto da área da casa, viu Lucy caída no chão e tinha uma poça de sangue.

Lucy havia escorregado, bateu a cabeça em um tijolo que havia no chão e estava como que desmaiada. A 
mamãe ficou aflita, colocou Lucy num carro e correu para o hospital. A garotinha precisou ficar internada, a 
mamãe temia que algo acontecesse. 

Lucy teve um problema sério na cabeça e precisou ser operada. O médico disse que talvez ela não sobrevivesse. 
A mamãe reuniu a família, os amigos e todos oraram sem parar por Lucy. Todos choravam muito e tinham 
medo que realmente ela não sobrevivesse. Depois de uma semana, ela começou a melhorar e, graças a Deus, ela 
foi curada e já pode brincar por com os amiguinhos.

Infelizmente, crianças, esse mundo é mau e muitas coisas ruins existem. Há dor, doenças, crianças abando-
nadas, guerras, pessoas que matam pessoas, outros vivem nas ruas, famílias que não têm comida. Tanta coisa 
triste. Este não foi o mundo que Deus criou para nós. Quando Deus nos fez ninguém chorava, porque não 
havia tristeza.

Deus não está feliz com tanta coisa ruim acontecendo. Foi por isso que Jesus disse: E lhes enxugará dos olhos toda 
lágrima, Deus quer que vivamos em um mundo perfeito, onde não exista lágrima, onde não exista choro. Deus 
quer que vivamos em um  mundo onde todas as crianças sejam felizes. Ele está preparando uma casa para mim 
e uma casa para você na Nova Terra. Um lugar perfeito onde não haverá hospitais e nem crianças doentes. Lá 
vocês poderão brincar, correr sem se cansar e sem se machucar. Ah, eu quero tanto ir para esse lugar. E vocês? 

APELO: Quantos desejam ir morar com Jesus?

ORAÇÃO: Querido Deus, o mundo em que vivemos não é seguro; existem muitas coisas ruins por aqui. 
Por isso, pedimos que o Senhor volte logo, para que essas crianças possam viver pertinho de Ti, onde possam 
brincar e ser sempre felizes! Em nome de Jesus, Amém.

(Sugestão para o sábado, 22 de dezembro)
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TEMA 52

TODO OLHO VERÁ

“Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá, até quantos O traspassaram. E todas as tribos da 
terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém” (Apocalipse 1:7).

MATERIAL CONCRETO: Uma mesa; 3 copos transparentes; uma colher; 200 ml de água; um pacote de 
suco em pó; 100 ml de água sanitária; som de trombeta; anjo e Jesus.

ORIENTAÇÕES: Colocar sobre a mesa os 3 copos, escrever nos copos: Eu, Pecado e Jesus; colocar em cada 
um dos copos os seguintes ingredientes: no copo nós colocar água. No copo pecado o suco em pó. No copo 
Jesus, colocar água sanitária. (Faça, de preferência, a experiência em casa, antes de fazê-la com as crianças).

História Contextualizada: Bom dia, crianças! Quantos gostam de experiências. Hoje, vamos aprender como Deus 
nos limpa de nossos pecados. Quando Deus nos criou, Ele disse: Vamos fazer o homem parecido conosco, ele será 
gentil e puro. E foi assim que Deus nos fez, puros e limpos como essa água (mostrar o copo com a água). Sabem, 
crianças, nós erámos lindos, parecidos com Deus, gostávamos das coisas que Deus gostava e vivíamos muito felizes.

Mas, infelizmente, um dia nós desobedecemos, e o pecado entrou no mundo (mostrar o copo do pecado) e 
agora não éramos mais puros, pois o pecado nos sujou (derramar o suco em pó na água e misturar com uma 
colher), não podíamos mais viver no jardim e fomos expulsos do paraíso. Deus ficou muito triste; Ele até 
chorou, porque nos ama muito. Ei, espere! O nosso Deus tem sempre um plano e Ele não nos deixaria assim, 
sujos. Iria resolver esse problema. 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou Seu Filho unigênito para que todo aquele que nEle crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. Foi então que Ele enviou Jesus (mostrar o copo de Jesus), tão puro e bondoso, 
cheio de amor por todos. Jesus levou o meu pecado, o seu pecado, morreu numa cruz e assim temos a salvação 
(derramar o líquido do copo Jesus no copo eu, espere para ver o líquido clarear). Assim, pela morte de Cristo 
podemos ser limpos novamente, e podemos ficar parecidos novamente com Deus.

Mas, se Jesus nos limpa do pecado, se ficamos parecidos com Deus novamente, por que continuamos aqui 
nessa terra? Por que ainda existem doenças, morte e tanta tristeza? É porque Deus está esperando por muitas 
outras pessoas que ainda não estão aqui na igreja. São pessoas que não conhecem a Cristo. 

Deus deseja que todos tenham a mesma oportunidade de conhecer a salvação em Jesus. Em breve, muito em 
breve, nós ouviremos um som de trombeta (colocar o som de trombeta, se alguém tocar peça para ficar mais 
bonito, enquanto isso Jesus entra com os anjos), muito forte, uma música celestial e nesse momento nossos 
olhares serão atraídos para o céu e lá, nas nuvens com os anjos, veremos Jesus. 

Ele vem nos buscar e seremos para sempre como Ele, perfeitos, puros e limpos. Ah, eu quero tanto que esse dia 
chegue, porque eu quero morar para sempre com o meu Jesus, Aquele que morreu na cruz para me salvar. 

Um novo ano logo vai começar e eu quero junto com vocês anunciar esse que será o melhor momento da his-
tória deste mundo.

APELO: Quantos desejam ser puros como Jesus e um dia morar no Céu com Ele?

ORAÇÃO: Querido Deus, como o Senhor é bondoso! Agradecemos a Ti por nos amar tanto e enviar Jesus 
para nos salvar. Por favor, que estejamos sempre ao Teu lado para quando Jesus voltar, nós possamos ir com Ele 
para o Céu! Em nome de Jesus, Amém!

(Sugestão para o sábado especial, 29 de dezembro - Ano Novo)
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