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O RIO GRANDE DO SUL 
CONHECERÁ O SENHOR 

 
 
Isaías viveu um tempo tenebroso: Judá rejeitou seu Deus, a liderança estava 

corrompida e o povo distante dos mandamentos divinos. No meio desse tempo de 

trevas, o profeta trouxe a proclamação de uma realidade diferente que ainda viria: o 

tempo no qual a raiz de Jesse faria frutificar algo totalmente novo (Isaías 11). O reino 

de Deus viria na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos trouxe a presença de Deus ea  justiça 

para um mundo perdido. 

A Campanha de Missões Estaduais Infantil 2021 traz o convite de Jesus a 

mulher samaritana para beber de sua água, que é fonte de vida eterna para todo aquele 

que Nele crer. João 4:14 diz que: "aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá 

sede; pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre 

para a vida eterna". Jesus é o único caminho para a vida eterna e nós, educadores 

cristãos, devemos ensinar e instruir nossas crianças a conhecerem o plano da salvação 

que Deus escreveu e preparou para a humanidade. 

Jesus é o Senhor do universo, a criação verá a graça do Príncipe da Paz e a 

terra inteira se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem a Terra 

Gaúcha. 

Você faz parte desse movimento inevitável, dessa revolução que começa 

dentro de nós e está pronta a jorrar para todos ao nosso redor. Venha participar 

conosco dessa grande aventura orando, doando, indo e ensinando. Cristo já é Senhor 

do Rio Grande do Sul; cabe a nós comunicarmos tamanha verdade. 
 

 
 

 
 
 
 
 



       MOMENTO DE LOUVOR 
 
 

                MÚSICA: "Chuá, Chuá" – Bruna Moreira Weege 

(Geração Fiel) 

 

 

LETRA: 

Como as águas cobrem o mar 

O seu amor é tão grande assim 

Como as águas cobrem o mar 

O seu amor é tão grande por mim 

Como as águas cobrem o mar 

O seu amor é tão grande 

Chuá, chuá, Jesus quer nos salvar. 

 

Deus amou o mundo de tal maneira que envio o Seu filho por mim 

Deus amou o mundo de tal maneira que envio o Seu filho por ti 

Deus amou o mundo de tal maneira que envio o Seu filho por nós 

Chuá, chuá, Jesus quer nos salvar. 

Jesus é a fonte de vida, Ele é água viva 

E quem beber, nunca mais sede terá. 

 

Como as águas cobrem o mar... (REFRÃO) 

 

Por onde quer que eu vá, 

De Jesus eu vou falar, 

Por onde quer que eu vá, 

Tua luz eu vou brilhar 

 

Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar 

Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar 

Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar 

Deixarei Tua luz brilhar. 

 

Como as águas cobrem o mar... (REFRÃO) 

Chuá, chuá, chuá, chuá, chuá, chuáJesus quer nos salvar. 
 

 

 

OBSERVAÇÃO: O áudio da música infantil, tema da campanha de Missões Estaduais 2021, 

encontra-se no site da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Link de acesso: 

http://cbrs.org.br/campanha2021. 



VAMOS PARA A CULINÁRIA? 
 

Que tal aprender aquela receitinha para fazer a cantina em sua igreja? Cozinhar 

é muito legal, ainda mais quando fazemos com o objetivo de juntarmos recursos para a 

obra missionária. Para isso, estabeleça um dia, com a sua líder do Ministério Infantil, 

durante o período da campanha, para realizarem a cantina Kids em suas igrejas. 

Vamos levantar uma oferta relevante para o Senhor?  
 

COOKIES MISSIONÁRIO: 

Ingredientes:  

 150 g de margarina; 

 3/4 xícara (chá) de açúcar; 

 1 xícara (chá) de açúcar mascavo; 

 1 ovo; 

 1 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de fermento em pó; 

 300 g chocolate em gotas ou picado; 

 canela e baunilha a gosto (opcional). 

Modo de preparo:  

1. Em um recipiente, misture a margarina, açúcar e açúcar mascavo; bata até ficar 

uma mistura homogênea. 

2. Adicione o ovo batido aos poucos e misture. 

3. Ainda mexendo, acrescente a farinha aos poucos e a canela e/ou baunilha. 

4. Por último, o fermento em pó. 

5. Faça bolinhas pequenas. 

6. Coloque em uma forma untada e achate as bolinhas deixando espaço entre elas. 

7. Acrescente o chocolate picado, ou em gotas, ou confetes coloridos em cima das 

bolinhas achatadas. 

8. Asse em forno pré-aquecido a 200° C, por aproximadamente 20 minutos ou até 

as bordas dos cookies ficarem levemente escuras. 

9. Deixar esfriar para desenformar (quando quentes, os biscoitos ainda estarão 

moles). 

 
BRIGADEIRO MISSIONÁRIO: 

Ingredientes: 

 1 Leite condensado; 

 3 colheres (sopa) de Chocolate em Pó ; 

 1 colher (sopa) de manteiga; 

 1 pacotinho de chocolate granulado. 

 

 



Modo de preparo:  

1. Em uma panela, coloque o Leite Condensado com o Chocolate em Pó e a 

manteiga. 

2. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da 

panela (cerca de 10 minutos). 

3. Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. 

4. Com as mãos untadas, enrole em bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em 

forminhas de papel. 

 

CALDO MISSIONÁRIO: 

Ingredientes: 

 2 tabletes de MAGGI® Equilobrium Caldo Sabor Carne; 

 1 colher (sopa) de azeite; 

 1 cebola picada; 

 1 dente de alho amassado; 

 4 xícaras (chá) de ervilhas frescas; 

 1 pitada de pimenta-do-reino; 

 1 pitada de noz-moscada; 

 1 xícara (chá) de alho-poró fatiado. 

Modo de preparo:  

1. Em um recipiente, dissolva o MAGGI Caldo em 1 litro de água quente. 

2. Em um liquidificador, junte todos os ingredientes, exceto o alho-poró e bata 

bem até obter uma mistura homogênea. 

3. Em 4 recipientes refratários individuais, distribua a mistura e o alho-poró e 

cubra com o pedaço de massa folhada, cobrindo bem toda a borda.Sirva a 

seguir. 

 

 



QUE TAL AQUELA VIAGEM MISSIONÁRIA? 
 

 

Durante o período da Campanha de Missões Estaduais 2021, teremos todos os 

sábados, às 16 horas, uma viagem on-line missionária.  

Você está convidado(a) a viajar conosco para conhecermos os amiguinhos dos 

ministérios infantis das igrejas Batistas da nossa convenção, bem como, os trabalhos 

missionários desenvolvidos. Além disso, vamos ter inúmeras histórias bíblicas, vamos 

fazer tur pela cidade visitada. Teremos brincadeiras, louvores e muito mais!  

Você não pode ficar de fora. Então, pegue a sua passagem e venha passear 

conosco nessa grande aventura missionária! 
 

Datas das Viagens/Destinos: 

- 03/07: Pelotas/RS; 

            - 10/07: Guaíba/RS; 

            - 17/07: Santana do Livramento/RS; 

            - 24/07: Porto Alegre/RS; 

            - 31/07: Torres/RS; 

            - 07/08: Cachoeira do Sul/RS 

                         Palmares do Sul/RS; 

            - 14/08: Bento Gonçalves/RS; 

            - 21/08: Ijuí/RS; 

            - 28/08: Montenegro/RS. 
 
Link de acesso:  

https://zoom.us/j/91428759476?pwd=eTdTY1RDcnZRR1VSV00rRmZmWm5FQT09 

ID da reunião: 914 2875 9476 

Senha de acesso: 910927 

 

            Imprima a sua passagem, preencha e venha viajar conosco!!! 

 

 



       
    MISSÕES!!! O QUE É ISSO? 

Base Bíblica: Mateus 28:18-20 
         Viagem missionária: 03/07, às 16 horas, on-line. 

 

 

Objetivo: Compreender o que significa ser um missionário na atualidade e como nós 

podemos contribuir para fazer missões. 

 

Versículo Bíblico:  
Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28:18-20: “Então, Jesus aproximou-se deles e disse: 

'Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos 

de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, 

até o fim dos tempos” (Tradução NVI).  
 

Momento mãos à obra:  
Aprendemos que o missionário, quando está em campo 

pregando o evangelho, precisa ser mantido e 

sustentado pela igreja. Jesus usa as nossas vidas para 

abençoar os missionários por meio de nossas ofertas. O 

que você acha de angariarmos recursos para enviar aos 

missionários? Que tal confeccionarmos um cofrinho 

para podermos colocar as nossas ofertas? Então, pinte 

o missionário que está indo pregar o evangelho em 

nosso Estado, depois, recorte-o e cole no cofre. 
 

 



Atividade de Fixação da História: 
 

Vamos pintar o gauchinho que tem dúvidas sobre o que é missões e, na sequência, 

escreva o nome do amiguinho que você vai convidar para estar conosco no próximo 

culto infantil ou Viagem Missionária (no sábado, às 16 horas). 

 
 

Oração: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo e pelos nomes dos 

amigos dados pelas crianças. 



 
COMO AS ÁGUAS COBREM  

A TERRA GAÚCHA 
Base Bíblica: João 4:1-15 

               Viagem missionária: 10/07, às 16 horas, on-line. 

 

 
Objetivo: Apresentar a Jesus Cristo como Salvador que nos livra de uma vida de 

pecados e nos liberta da morte, nos oferecendo a água da vida eterna.   

 

Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em João 4: 1-15 e leia: "Os fariseus ouviram falar que Jesus 

estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem 

batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da 

Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim, 

chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a 

seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira 

do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar 

água. Disse-lhe Jesus: 'Dê-me um pouco de água'. (Os seus discípulos tinham ido à 

cidade comprar comida). A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o senhor, sendo 

judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? (Pois os judeus não se dão 

bem com os samaritanos). Jesus lhe respondeu: 'Se você conhecesse o dom de Deus e 

quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva'. Disse a 

mulher: 'O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode 

conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos 

deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?'. Jesus 

respondeu: 'Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber água que 

lher der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele 

uma fonte de água a jorrar para a vida eterna'. A mulher he disse: "Senhor, dê-me 

dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar 

água." (Tradução NVI). 

 

Momento mãos à obra: 
 

O que você acha de sermos como aquela mulher 

samaritana e construírmos os nossos baldes, para 

recebermos dessa água da vida que Jesus está disposto 

a dar para todos aqueles que crerem Nele?  
 



Materiais necessários: um copo descartável (de cores vermelha, verde ou amarela – 

para simbolizar as cores da bandeira de nosso Estado) ou um copo de extrato de 

tomate e barbante.  

 

Atividade de Fixação da História: 
 

 

Vamos pintar o balde da mulher samaritana? Lembre-se de 

dar de presente o seu balde a um amigo que ainda não 

conhece a Jesus. Se você quiser, reconte a história da mulher 

samaritana que teve um encontro com Jesus no poço. Tenho 

certeza que seu amigo achará muito legal. Que tal também 

convidá-lo para o nosso próximo encontro? 

 

 
 

Oração: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo e pelas crianças que se 

dispuseram a aceitar a Cristo em suas vidas. 



 
O PLANO DE DEUS PARA  
O MUNDO: A CRIAÇÃO 

   Base Bíblica: Gênesis 1:1-31 

       Viagem missionária: 17/07, às 16 horas, on-line. 

                

 

Objetivo: Entender que Deus é o criador de todas as coisas que existem e nós fomos 

criados por Ele. E, portanto, o Deus Criador cuida nós. 

 

Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1:1-31 e Gênesis 2:1-3 e leia: "No princípio Deus 

criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do 

abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: 'Haja luz', 

e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz 

dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o primeiro dia. 

Depois disse Deus: 'Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas'. 

Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento 

das que ficaram por cima. E, assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-

se a tarde e a manhã; esse foi o segundo dia. E disse Deus: 'Ajuntem-se num só lugar 

as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca'. E assim foi. À parte seca 

Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou 

bom. Então disse Deus: 'Cubra-se a terra de vegetação: plantas que deem sementes e 

árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies'. E assim foi. A 

terra fez brotar a vegetação: plantas que dão sementes de acordo com as suas 

espécies. e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E 

Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o terceiro dia. Disse 

Deus: 'Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles 

de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do 

céu para iluminar a terra'. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares: o maior 

para governar o dia e o menor para governar a noite; fez também as estrelas. Deus os 

colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e 

separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã; 

esse foi o quarto dia. Disse também Deus: 'Encham-se as águas de seres vivos, e voem 

as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu'. Assim Deus criou os grande animais 

aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas 

espécies; e todas as aves, de acordo com as suas espécies; e todas as aves, de acordo 

comas suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: 

'Sejam férteis e multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E multipliquem-se as 

aves na terra'. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia. E disse Deus: 



"Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies: rebanhos domésticos, 

animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua 

espécie'. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, 

os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da 

terra de acordo comas suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: 

'Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa emelhança. Domine ele sobre 

os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e 

sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão'. Criou Deus o homem 

à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus os 

abençoou, e lhes disse: 'Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjulguem a 

terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os 

animais que se movem pela terra'. Disse Deus: 'Eis que lhes dou todas as plantas que 

nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com 

sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como 

alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, a 

todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão'. E assim foi. 

E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a 

tarde e a manhã; esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo 

o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse 

dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de 

toda a obra que realizara na criação." (Tradução NVI). 

 

Momento mãos à obra: 
           Pegue uma porção de barro, argila ou massinha 

e faça uma escultura de si mesma. Faça uma obra de 

arte.  Ao terminar, coloque a sua obra em cima do 

pedaço de papelão.  Escreva numa faixa, como se fosse 

a identificação das obras, a seguinte frase: ”Cada dia, 

Deus comigo está porque Ele me criou!”. 

           Materiais necessários: barro, argila ou massinha 

de modelar e um pedaço de papelão. 

 

                              

Atividade de Fixação da História: 
Vamos pintar a gota de água preta que apresenta a 

criação maravilhosa de Deus. Depois de você pintar, 

recorte-a e coloque no seu baldinho. Lembre-se que 

Deus tem um plano maravilhoso para a humanidade e 

que a criação foi o primeiro passo desse plano. Que tal 

guardar o seu baldinho para trazer no próximo culto 

infantil? Vamos completá-lo com as gotinhas que 

conta o plano da Salvação. 



 

 
 
 

 
Oração: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo. Também lembre-se de 

agradeçer a Deus por Ele ter criado todas as coisas, inclusive a você e sua família. 



 

O PREÇO DA  
DESOBEDIÊNCIA:  

  O PECADO 
            Base Bíblica: Gênesis 3:1-24 e Romanos 3: 23-24 

           Viagem missionária: 24/07, às 16 horas, on-line. 

 
 

 Objetivo: Compreender que todos somos pecadores por consequência do pecado de 

Adão e Eva e, por isso, necessitamos de Jesus para nos justificar. 

             

Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3:1-24 e Romanos 3: 23-24 e leia, primeiramente, 

Gênesis 3:1-24: "Ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que 

o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: 

'Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?' Respondeu a mulher à 

serpente: 'Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: 'Não 

comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário 

vocês morrerão'. Disse a serpente à mulher: 'Certamente não morrerão! Deus sabe 

que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão 

conhecedores do bem e do mal'. Quando a mulher viu que a árvore pareciaagradável 

ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter 

discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. 

Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas 

de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus 

que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença 

do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, 

perguntando: 'Onde está você?' E ele respondeu: 'Ouvi teus passos no jardim e fiquei 

com medo, porque estava nú; por isso me escondi'. E Deus perguntou: 'Quem lhe 

disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?'. 

Disse o homem: 'Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da 

árvore, e eu comi'. O Senhor Deus perguntou então à mulher: 'Que foi que você fez?' 

Respondeu a mulher: 'A serpente me enganou, e eu comi." Então o Senhor Deus 

declarou à serpente: 'Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os 

rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens! Sobre o seu ventre você 

rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a 

mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e 

você lhe ferirá o calcanhar.' Á mulher, ele declarou: 'Multiplicarei grandemente o seu 

sofrimento na gravidez; com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o 



seu marido, e ele a dominará'. E ao homem declarou: 'Visto que você deu ouvidos à 

sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, 

maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você se alimentará dela todos os dias 

da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das 

plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à 

terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó, e ao pó voltará.' Adão deu à sua 

mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez 

roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: 

'Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, 

pois, permitir que ele tome também da árvore da vida e o coma, e viva para sempre'. 

Por issoo Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do 

qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden 

querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a 

árvore da vida." (Tradução NVI). 

Na sequência, leia o texto Bíblico de Romanos 3:23-24: "pois todos pecaram e estão 

destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por 

meio da redenção que há em Cristo Jesus." (Tradução NVI). 

 

Atividade de Fixação da História: 
 

 

 

 

O pecado trouxe grandes consequências para o homem 

e para a mulher, sendo que a principal foi a separação 

da comunhão direta com Deus. Todavia, hoje nós 

temos Jesus, que nos justifica do pecado. Mas é 

preciso confessar com a boca os nossos atos de 

desobediência para Jesus, a fim de que Ele possa nos 

perdoar. 

 

 
 
 

Vamos pintar a gota de água cinza que apresenta a consequência da desobediência a 

Deus por meio do pecado? Depois que você pintar, recorte-a e coloque no seu 

baldinho. Lembre-se que Deus tem um plano maravilhoso para a humanidade e que a 

queda do homem fez parte do segundo passo desse plano. Que tal guardar o seu 

baldinho para trazer no próximo culto infantil! Você já tem a gota da criação e agora 

irá colocar a gota do pecado. Vamos completar o nosso balde com as gotinhas que 

conta o plano da salvação? Espero por você no nosso próximo culto infantil. 

 



 

 

 
Oração: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo. Também reserve este 

momento de oração para confessar os seus pecados diante de Deus. Peça perdão por 

tê-los cometido. Jesus é bondoso e conhece a intenção do seu coração. 

 



    
      O AMOR DE JESUS  

      PELA HUMANIDADE:  
   O SACRIFÍCIO 

      Base Bíblica: 1 Pedro 2:21-25 

             Viagem missionária: 31/07, às 16 horas, on-line. 

 
 

Objetivo: Entender que Deus nos ama e enviou Jesus para morrer por nossos 

pecados e, por isso, somos justificados por sua graça. 

 
Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 2:21-25 e leia: "Para isso vocês foram chamados, 

pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam 

os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em 

sua boca. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos 

pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos 

para a justiça; por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas 

desgarradas, mas agora se converteram ao Pastor e Bispo de suas almas." (Tradução 

da NVI). 

 

Atividade de Fixação da História: 
 

O escuro lembra o pecado. O que é pecado? É tudo que não 

agrada a Deus. Quando você mente, briga, rouba ou 

desobedece, entre outras coisas, você está desagradando a 

Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, isto quer dizer que 

você também é pecador. Não há nada que você possa fazer 

para se livrar do pecado, por isso Deus teve de fazer alguma 

coisa. Desse modo,  enviou seu único filho, Jesus, para morer 

como sacrifício por nós e nos libertar da morte para a vida 

espiritual. 

 

 

Vamos pintar a gota de água azul que apresenta o sacrifício de Jesus que nos limpa do 

pecado? Depois que você pintar, recorte-a e coloque no seu baldinho. Lembre-se que 

Deus tem um plano maravilhoso para a humanidade e que a vinda Jesus fez parte do 



terceiro passo desse plano. Que tal guardar o seu baldinho para trazer no próximo 

culto infantil! Você já tem a gota da criação, a gota do pecado e agora a gota azul do 

sacrifício de Jesus. Vamos completar o nosso balde com as gotinhas que contam o 

plano da salvação? Espero por você no nosso próximo culto infantil para te mostrar a 

próxima gota. 

 

 
 

Oração: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo. Também agradeça a 

Jesus pelo seu sacrifício, pois essa atitude nos trouxe a vida eterna. 



  
UMA ESCOLHA  
 IMPORTANTE: 
 VOCÊ ACEITA? 

Base Bíblica: João 3:16 
Viagem missionária: 07/08, às 16 horas, on-line. 

 
 

Objetivo: Entender que Deus nos ama e enviou Jesus para nos salvar, mas para isso, 

precisamos aceitá-lo e viver de acordo com a sua palavra. 

 

Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em João 3:16, Romanos 10:9-10 e 13 e João 1:12. Leia, 

primeiramente, João 3:16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." 

(Tradução NVI). Depois, leia Romanos 10:9-10 e 13: "Se você confessar com a sua 

boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o recussitou dentre os 

mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se 

confessa para a salvação. (...) porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será 

salvo" (Tradução NVI). E conclua lendo João 1:12: "Contudo, aos que receberam, aos 

que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus" (Tradução 

NVI). 

 

Descobrindo o Tema e Mãos à Obra: 
              Este coração é o convite de Deus, mas a chave é sua, pois é do seu coração e 

precisa ser muito bem guardada.  

              Pinte ou decore o coração, depois, recorte o coração e a chave (lembre-se de 

guardar bem a chave do seu coração). A história Bíblica de hoje tem relação com esse 

convite especial, pois ele é o quarto passo do plano maravilhoso de Deus para salvar a 

humanidade. 

 



Atividade de Fixação da História: 
 

Jesus é um vencedor, Ele venceu a morte e está vivo. Cada 

dia, Deus está conosco e só Ele foi capaz de enviar seu único 

filho para morrer, ressuscitar e tornar-se o Salvador de todo 

aquele que Nele crê. Esse foi o preço que Jesus pagou para 

que cada um de nós pudesse ser salvo do pecado. Viva!!!! 

Hoje podemos ter um relacionamento íntimo com Deus e Ele 

é o nosso melhor amigo!. 

 
Vamos pintar a gota de água vermelha, que apresenta o convite de Jesus para vivermos 

uma vida com Ele? Depois que você pintar, recorte-a e coloque no seu baldinho. 

Lembre-se que Deus tem um plano maravilhoso para a humanidade e que o convite de 

Jesus faz parte do quarto passo desse plano. Que tal guardar o seu baldinho para trazer 

no próximo culto infantil! Você já tem a gota da criação, a gota do pecado, a gota azul 

do sacrifício de Jesus e agora a gota vermelha do convite de Jesus para ter uma vida 

com Ele e ser salvo. Vamos completar o nosso balde com as gotinhas que conta o 

plano da salvação? Espero por você no nosso próximo culto infantil para te mostrar a 

próxima gota. 

 
 

Oração: 
               Jesus está ouvindo agora, pois podemos conversar livramente com Ele. Ore 

pedindo: “Jesus, quero aprender mais contigo. Perdão pelos meus pecados e muito 

obrigado por ter morrido na cruz para nos salvar. Me ensine a como te agradar e seja 

meu amigo e senhor para sempre”. 



 
     HORA DE CRESCER EM  

    JESUS: VAMOS LÁ? 
Base Bíblica: Lucas 2:52 

            Viagem missionária: 14/08, às 16 horas, on-line. 
 

 

Objetivo: Entender que precisamos crescer em Jesus. E Ele irá nos ajudar nesse 

crescimento, pois Deus está atento a tudo o que acontece conosco. 
 

Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em Lucas 2:52 e leia: "Jesus ia crescendo em 

sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens" (Tradução NVI). 

 

Atividade de Fixação da História: 
 

 

Hoje temos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. 

Estamos alegres, pois Ele é um amigo amoroso e cuida de 

cada um de nós. Além disso, Jesus nos convida para 

crescermos espiritualmente, assim como Ele cresceu em 

sabedoria, estatura e graça diante das pessoas. E como 

fazemos isso? Orando, lendo a Bíblia e indo frequentemente 

na igreja. O que você acha dessa semana nós orarmos e 

lermos a Bíblia todos os dias? Se você não sabe ler, peça para 

a mamãe ou o papai ler a bíblia para você. Na próxima 

semana, me conte como foi a experiência de ter um tempo de 

devocional com Deus” 

 

 

Vamos pintar a gota de água verde que representa a necessidade de crescermos 

espiritualmente? Depois que você pintar, recorte-a e coloque no seu baldinho. Lembre-

se que Deus tem um plano maravilhoso para a humanidade e que crescer em Jesus faz 

parte do quinto passo desse plano. Que tal guardar o seu baldinho para trazer no 

próximo culto infantil! Você já tem a gota da criação, a gota do pecado, a gota azul do 

sacrifício de Jesus, a gota vermelha do convite de Jesus e, agora, a gota verde do 

crescimento espiritual. Vamos completar o nosso balde com as gotinhas que conta o 

plano da salvação? Espero por você no nosso próximo culto infantil para te mostrar a 

próxima gota. 
 



 

 
Oração: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo e pelo seu crescimento 

espiritual. 



 
ONDE VAMOS PASSAR  

A ETERNIDADE? 
O PARAÍSO 

Base Bíblica: Apocalipse 21:1-27 

Viagem missionária: 21/08, às 16 horas, on-line. 

 
 

Objetivo: Entender que Deus preparou um lugar onde teremos a oportunidade de 

estarmos com Ele por toda a eternidade. 

 

Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 21:1-27 e leia: "Então vi novos céus e nova terra, 

pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. Vi a 

Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada 

como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono 

e dizia: 'agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. 

Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele 

enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem 

choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou'. Aquele que estava assentado no trono 

disse: 'Estou fazendo novas todas as coisas!' E acrescentou: 'Escreva isto, pois estas 

palavras são verdadeiras e dignas de confiança'. Disse-me ainda: 'Está feito. Eu sou o 

Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente 

da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será 

meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que 

cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os 

mentirosos - o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a 

segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete 

pragas aproximou-se e me disse: 'Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do 

Cordeiro'. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a Cidade 

Santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a 

glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma jóia muito preciosa, como jaspe, 

clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com doze portas e doze anjos junto 

às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três 

portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha 

doze fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo 

que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, 

suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura 

iguais. Ele mediu a cidade com a vara; tinha dois mil e duzentos quilômetros de 



comprimento; a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro, e 

deu sessenta e cinco metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo 

estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao 

vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte 

de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe; o segundo 

com safira; o terceiro com calcedônia; o quarto com esmeralda; o quinto com 

sardônio; o sexto com sárdio; o sétimo com crisólito; o oitavo com berilo; o nono com 

topázio; o décimo com crisópraso; o décimo primeiro com jacinto; e o décimo 

segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma 

única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. 

Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus todo-poderoso e o Cordeiro são o 

seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a 

glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua 

luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, 

pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela 

jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou 

enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do 

Cordeiro." (Tradução NVI). 

 

Momento Mãos à Obra: 
              Já que somos filhos do dono de um castelo maravilhoso, isso significa que 

somos princípes e princesas nesse lugar.  Então, que tal fazermos e decorarmos uma 

linda coroa para essa ocasião?  

 



Atividade de Fixação da História: 
 

Quando aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador de 

nossas vidas, temos o privilégio de sermos chamados filhos 

de Deus. Deus tem um plano para a sua vida e Ele quer 

mudar a sua história. Você é uma criança que tem a 

oportunidade de crescer com Jesus e isso é maravilhoso, mas 

é uma decisão pessoal. Então, te pergunto hoje: “Onde você 

quer passar a eternidade?”.  
 
Vamos pintar a gota de água amarela que representa o paraíso? Depois que você 

pintar, recorte-a e coloque no seu baldinho. Lembre-se que Deus tem um plano 

maravilhoso para a humanidade e saber que Ele está nos esperando no seu reino é o 

sexto passo do plano desenvolvido por Ele para nos salvar. Que tal guardar o seu 

baldinho para trazer no próximo culto infantil e contar todo o plano da salvação para 

os amigos? Você já tem todas as gotas, ou seja: a gota da criação, a gota do pecado, a 

gota azul do sacrifício de Jesus, a gota vermelha do convite de Jesus, a gota verde do 

crescimento espiritual e a gota amarela da morada eterna que é o paraíso. Vamos 

completar o nosso balde com as gotinhas que conta o plano da salvação? Espero por 

você no nosso próximo culto infantil para me contar essa história. 

 

Oração: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo. 



 
     A GRANDE COMISSÃO: 
     UM CONVITE ESPECIAL 

Base Bíblica: Mateus 28:18-20 

            Viagem missionária: 28/08, às 16 horas, on-line. 

 
 

Objetivo: Compreender que fazemos parte de uma grande comissão enviada por 

Jesus para falar do seu amor aos que não O conhecem. 

 

Versículo Bíblico: 
Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28:18-20 e leia: "Então, Jesus aproximou-se deles e 

disse: 'Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos.'" (Tradução NVI).  

 

Momento Mãos à Obra: 
Decorarem essa silhueta e escreva o nome de dois amigos por quem estará orando 

durante a semana. O que você acha de depois que orar pelos seus amigos, também 

apresentar a Jesus para eles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Fixação da História: 
                   Estamos chegando ao final da nossa Campanha de Missões Estaduais 

2021. Então, que tal confeccionarmos o nosso boton de missionário? Lembre-se que 

você é um missionariozinho a serviço de Jesus. Por isso, fale a respeito Dele para 

todos que ainda não o conhecem. 

                  Depois de pronto o seu boton, que tal tirar uma foto e enviar para o e-mail 

da tia Lú (lufagundesdias@gmail.com). Vai ser muito legal conhecer esse novo 

missionário. 

 

 
 

Oração: 
                  Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo e também pelas 

pessoas que ainda precisam se converter a Jesus em nossa cidade. 

 

 


