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          Nesse ano tão singular de 2021, estamos iniciando nossa Campanha de 

Missões Estaduais no Estado do Rio Grande do Sul para o público infantil. A 

Campanha inicia no mês de julho e finaliza no mês de agosto.                                 

O objetivo desta campanha infantil, intitulada "Como as águas cobrem a 

Terra Gaúcha", é levar a criança a um encontro genuíno com Deus, através 

de Jesus Cristo. E, além disso, ao amadurecimento na fé, a fim de que elas 

venham a impactar efetivamente a sua geração, vivenciando os princípios 

dados pela palavra de Deus e executando o chamado de Cristo para fazer 

parte da grande comissão.           

       Nossa missão é ensinar a criança os valores e os princípios do Reino de 

Deus, que estão descritos na Bíblia, para que desde pequena, como 

participante da igreja, possa: atuar no mundo adorando ao Senhor; anunciar a 

Jesus; ensinar a Palavra de Deus; ajudar o próximo; viver em amor com 

todos; e, também, ofertar. 

       Nós, como educadores cristãos, precisamos nos lembrar da seriedade do 

nosso chamado, bem como, da responsabilidade em levar o evangelho de 

Jesus Cristo para os nossos pequeninos, uma vez que o próprio Deus nos 

instruiu, enquanto adultos mais experientes na fé, de ensinar as crianças nos 

caminhos que o Senhor determinou para elas (Deuteronômio 6:1-9). 

      Muitos são os desafios para esta terra gaúcha, mas creio, pela fé em Jesus 

Cristo que nos libertou da morte espiritual para a vida, que Ele nos capacitará 

e nos entregará a terra para que possamos semeá-la. 

    Na revista do Educador você terá acesso: ao tema a ser trabalhado; a 

divisa; a história bíblica; algumas dicas de materiais visuais; música da 

campanha; atividades de fixação da história bíblica; brincadeiras; momento 

de oferta, com receitinhas para algariar recursos; e, além disso tudo, a 

possibilidade de uma viagem missionária pelo Estado do Rio Grande do Sul 

de forma on-line.  

   Portanto, espero que este material didático possibilite a você ter 

ferramentas que o auxiliem na promoção de Missões Estaduais junto ao seu 

ministério infantil. 

        Que Deus abençoe grandemente a sua vida, um grande e forte abraço da 

sua coordenadora de Amigos de Missões,  

Luiza Fagundes Dias 
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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 

para as crianças. 
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APRESENTAÇÃO 

 

          A revista Kids de Missões 2021 foi organizada com o intuito de que o 

seu ministério infantil possa, juntamente com os adultos, promover missões 

dentro do nosso Estado Gaúcho. Desse modo, sua organização visa promover 

ferramentas didáticas e metodológicas para o ensino infantil de missões, bem 

como, conduzir a criança para conhecer o plano da salvação construído pelo 

nosso Deus para a humanidade. 

           Como estamos vivendo um ano atípico devido a pandemia, sugerimos 

que você faça as adaptações necessárias para que a mensagem chegue às 

crianças de seu ministério infantil. Você poderá usar o site de missões 

estaduais 2021 para ter acesso a todo o recurso visual disponibilidado por 

este material.  

            Além disso, teremos a promoção de viagens missionárias on-line por 
todo o nosso território gaúcho, com o objetivo de conhecermos os trabalhos 

missionários de nosso Estado, como também, garantir um ambiente on-line 

de interação e socialização de nossas crianças batistas em prol do 

desenvolvimento de uma consciência missionária. As viagens missionários 

serão promovidas durante todos os sábado do mês de julho e agosto, das 16 

horas até às 17 horas, sendo que o link de acesso será disponbilizado pelo 

site de promoção de missões estaduais 2021. 
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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. 
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MOMENTO DE LOUVOR 

 
CIFRA DA MÚSICA: "Chuá, Chuá" - Bruna Moreira  

Weege - Geração Fiel. 

 
 

 

OBSERVAÇÃO: A cifra 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. 
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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, durante o período da 

campanha, para realizarem a cantina Kids em suas igrejas. Vamos levantar uma 

oferta relevante ao 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). 

 

 

10 

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. 
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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!!! 
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MISSÕES!!! O QUE É ISSO? 
          Base Bíblica: Mateus 28:18-20 

                   Objetivo: Fazer com que a criança compreenda  

                   o que significa ser um missionário na atualidade  

                   e como ela pode contribuir para fazer missões. 
                     Viagem missionária: 03/07, às 16 horas, on-line. 

 
Chegada da turma: 
               Cada criança que chegar deve ser recebida com carinho e alegria. 

Destaque o valor que ela tem para você e como é importante ela fazer parte 

do Ministério Infatil. Em seguida, mostre o cartaz da campanha de Missões 

Estaduais Kids 2021 e um mapa do Estado do Rio Grande do Sul. A intenção 

é promover o conhecimento territorial do Estado e despertar a curiosidade da 

criança sobre o que é missões. Traga, também, uma mala e dentro dela, 

coloque figuas de objetos que fazem parte da cultura gaúcha. Dê 

oportunidade para que cada criança tire uma figura da mala e, em seguida, 

pergute: “O que é esse objeto? Esse objeto faz parte de sua vida?”. Você 

poderá colocar na mala imagens, tais como: chimarrão, churrasco, 

vestimentas típicas gaúchas, a flor brinco de princesa, o cavalo crioulo, o 

emblama do Inter/Grêmio, etc. Essa mala poderá ser a que você utiliza em 

viagens ou você pode confeccioná-la em E.V.A. ou materiais recicláveis. 

 

 

 

 
Descobrindo o Tema: 
                  Leve o tema do encontro dentro da mala que foi utilizada na hora 

da chegada das crianças. Construa cartões com as letras do título da 

mensagem: “Missões! O que é isso?”. Peça para que as crianças montem o 

quebra-cabeça e, em seguida, que leiam o que construiram. Depois, inicie a 

leitura do versículo Bíblico. 
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Cântico:  
Cante com as crianças o louvor "Chuá, Chuá" –Geração 

Fiel. Você pode passar o vídeo com a música ou convidar 

a equipe de louvor da sua igreja para fazer esse momento 

de cântico com as crianças. A letra e a cifra se encontram 

nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem a Bíblia em Mateus 28:18-20 e, em seguida, leia 

com elas: “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)”. Depois de fazer a leitura, 

pergunte: “Qual foi a ordem dada por Jesus?”. Ouça as respostas e prepare o 

momento para o início da história. 

 
Momento da História: 
 
          O que é ser um missionário? 

           É ser aquele que anuncia o Evangelho. 

          A principal atividade de trabalho do missionário é anunciar as boas novas 

da salvação para pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não o 

aceitaram como seu Senhor e Salvador. 

           O missionário aceitou o convite de Jesus para “ir e fazer 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 (Mateus 28:18-20 - 

Tradução NVI)”. 

           Missionários podem trabalhar nas suas próprias cidades e, também, em 

outras culturas, como por exemplo, quando eles trabalham com os índios nas 

aldeias ou em outros países. Eles podem trabalhar traduzindo a Palavra de Deus 

para uma língua que ainda não tem a Bíblia traduzida.  

           Você sabia que também pode ser um missionário? Basta falar de Jesus e 

de tudo que iremos aprender aqui nesta campanha com um amigo que ainda não 

conhece a Cristo; ou então, ofertar para manter o trabalho de pessoas que 

proclamam o Evangelho em diferentes municípios de nosso Estado.            
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Acróstico da palavra “Missão”: 

 

 
 

- LETRA M: Essa letra nos lembra que precisamos 

MANTER (tirar a palavra escrita de dentro da sacola) 

o missionário quando ele está no campo missionário. 

Por estar em outra cultura, muitas vezes, ele não 

consegue trabalhar e ganhar dinheiro para se sustentar. 

Para manter esse missionário, precisamos dar ofertas 

missionárias (tirar a figura da nota em dinheiro de 

dentro da sacola). 
 

- LETRA I:Nos lembra que devemos INTERCEDER 

(tirar a palavra escrita de dentro da sacola) pela obra 

missionária. INTERCEDER é orar (tirar a figura de um 

criança orando de dentro da sacola). Clamar a Deus em 

favor dos missionários para que a obra de Deus cresça 

e muitas pessoas possam ser alcançadas no nosso 

Estado gaúcho. 
 

- LETRA S:Falar se SALVAÇÃO (tirar a palavra 

escrita de dentro da sacola) para as pessoas que ainda 

não conhecem a Jesus. Essa missão é feita através da 

proclamação (tirar a figura da boca de dentro da 

sacola) da Palavra de Deus (tirar a figura de uma bíblia 

de dentro da sacola). 
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- LETRA S:S de SAPATO (tirar a palavra escrita de 

dentro da sacola). São os sapatos da salvação (tirar a 

figura do sapato de dentro da sacola). O missionário é 

levado por seus pés ao campo missionário e sua missão é 

levar a paz: “[...] e calçados os pés na preparação do 

evangelho da paz.” (Efésios 6:15). 

 

- LETRA A:A do AMOR (tirar a palavra escrita de 

dentro da sacola) de Deus por nós (tirar a figura do 

coração de dentro da sacola), que enviou seu Filho 

Unigênito Jesus para pagar por nossos pecados e nos 

aproximar de Deus. A Bíblia nos afirma: “Porque Deus 

amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único 

filho para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas 

tenha a vida eterna.” (João 3:16). 

 

- LETRA O:Essa letra O nos lembra de OUVIR (tirar a 

palavra escrita de dentro da sacola e também a figura do 

ouvido):  

1. OUVIR: Deus nos ensinando que devemos fazer 
missões; 

2. OUVIR: O clamor de sofrimento dos gaúchos que 

ainda não conhecem a Jesus e por isso estão separados de 

Deus. 

 

                Agora que você já sabe o que é missões, que tal você ser um 

missionáriozinho na sua cidade e convidar um amigo que não conhece Jesus 

para participar do nosso próximo culto infantil ou da Viagem Missionária no 

sábado, às 16 horas?  

             Juntos podemos fazer parte da grande comissão de Jesus Cristo. 

             Já pensou em algum amiguinho que quer convidar? Que tal 

escrevermos o nome dele e oramos juntos pela sua vida (escreva os nomes 

falados pelas crianças e, no final do culto infantil, ore por eles junto com as 

crianças). 
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Momento da Brincadeira: 
Primeiro: Mostrar a imagem do missionário gaúcho em viagem. 

 
Segundo: Perguntar: "O que você acha que o missionário tem que 

levar em sua viagem no Estado do Rio Grande do Sulpara falar de Jesus para 

outras pessoas?". Esperar as respostas das crianças. 

Terceiro: Trazer um envelope com a figura da bandeira ou do mapa 

do Rio Grande do Sul colada. Dentro do envelope, colocar figuras, tais 

como:  Bíblia, dinheiro (recursos que as igrejas enviam para eles), a família, 

o chimarrão, casacos, etc. Verificar se as respostas das crianças aparecem nas 

imagens trazidas. 

 
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. 
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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. 
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COMO AS ÁGUAS COBREM  
A TERRA GAÚCHA 
Base Bíblica: João 4:1-15 

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

 
 
Chegada da Turma: 
             Receba cada criança e peça para que sente em círculo. Pergunte a 

cada uma como foi a semana, assim você pode conhecê-las um pouco 

melhor. Se alguma criança trouxe um amiguinho não convertido, peça para 

ela o apresentar ao grupo e, depois, deixe que a nova criança se apresente 

também. Sugestão: nesse dia, você pode preparar alguma lembrança para 

entregar aos possíveis visitantes, ao final do seu culto infantil; isso porque, a 

nova criança se sentirá amada e acolhida ao ganhar um presentinho.  

 
Descobrindo o Tema: 
              Confeccione um poço e pendure nele um balde feito de copo 

descartável. Pergunte para as crianças: “Vocês sabem o que é isso?” 

(possíveis respostas: um poço, algo que tira água, etc.). “Qual é a utilidade de 

um poço?” (possíveis respostas: tirar água, ser um local de encontro, etc.). 

Será que na época de Jesus um poço era um local importante? (Possíveis 

respostas: sim, não sei, talvez, etc.).  

               Explique que um poço na época de Jesus era utilizado para se ter 

água na comunidade, pois não existia encanamento, então, as águas não 

saiam das torneira, mas sim, dos poços. E que a presença de um poço na 

cidade era fundamental, visto que as pessoas não vivem sem água.  

               Depois dessa explicação inicial, tire de dentro do balde gotas com 

as cores: preta, cinza, azul, vermelho, verde e amarelo. E, colado nessas 

gotas, as letras do nome de JESUS! Deixe as crianças montarem o nome e, 

depois, peça para elas lerem o que descobriram.  

              Discorra que a história Bíblica falará sobre Jesus em um encontro 

que teve com uma mulher samaritana em um poço. 
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Exemplo de gotas: podem ser impressas essas gotas ou você poderá 

confeccioná-las em E.V.A. 

 
 
Exemplo de poço: pode ser feito de caixa de papelão, lata de leite ou qualquer 

outro material reciclável. Você pode escolher o material que se adapte melhor 

na sua realidade. 

 

 
 
Cântico:  

Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel – com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer esse 

momento de cântico com as crianças. A letra e cifra se 

encontram nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem no texto Bíblico de João 4: 1-15 e leia com elas: 

"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 
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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). 

               Depois de fazer a leitura bíblica pergunte as crianças: o que vocês 

entenderam dessa leitura? Ouça as respostas e prepare o momento para o 

início da história. Diga as crianças, vamos entender melhor o que Jesus 

estava oferecendo para a mulher Samaritana? 

 
Momento da História: 
               Apresente para as crianças a imagem abaixo (esta imagem está 

disponível para impressão no site da campanha de missões estaduais Kids 

2021).  
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Pergunte: “O que vocês acham que estava acontecendo aqui?”; “O que mais te 

chama atenção?”; “Quem são os personagens dessa história?”; “Essa história 

aconteceu de dia ou de noite?”; “Por que será que esta mulher estava triste?”. 

Crie um ambiente de diálogo acolhedor para despertar nas crianças a 

curiosidade de aprender sobre a história bíblica. Ouça cada resposta atentamente 

e com interesse. 

             Depois que as crianças expressarem as suas opiniões, mostre o poço 

utilizado no momento "descobrindo o tema" e reconte, com o auxílio de 

personagens: a mulher Samaritana e Jesus, a história bíblica. Para a criação dos 

personagens, você pode usar ou palitoches (com as imagens da mulher 

samaritana e de Jesus), fazer os personagens de rolinhos de papel higiênico ou 

utilizar fantoches se o seu ministério infantil tiver disponível este recurso. 

 

Exemplo de personagens com o recurso palitoche: 

 
 

Exemplo de personagens rolinho de papel higiênico: 

 
              Com os recursos visuais em mãos, inicie a história Bíblica.  

              Hoje, quero contar para vocês a história de uma mulher que teve um 

encontro com alguém muito especial. Quem vocês acham que é essa pessoa 

muito especial? Isso mesmo é JESUS! (mostrar o personagem Jesus). 
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               Jesus andava com os seus discípulos por muitos lugares  e, dessa 

vez, Ele estava em uma cidade chamada Sicar. Essa cidade pertencia a um 

povo chamado samaritanos. 

               Os discípulos de Jesus foram até a cidade comprar comida e Jesus 

ficou ali perto do poço descansando (colocar o personagem de Jesus no poço 

descansando). 

              De repente, chegou uma mulher (mostrar o personagem da 

samaritana). Ela era uma mulher samaritana e tinha ido até o poço pegar 

água. Ela pegou o seu balde e jogou lá dentro do poço (faça esse movimento 

de jogar o balde dentro do poço com a sua personagem construída). E quando 

essa mulher tirou a água do poço, Jesus disse: 

             – Mulher! Dâ-me de beber. 

             Ela disse: 

              – Como que o Senhor sendo um judeu pede água para uma 

Samaritana?             

             Ela falou isso porque os judeus daquela época não conversavam com 

os samaritanos. Mas Jesus conversava com todo mundo. E disse para ela: 

              – Se você bebesse da água que eu tenho para te dar, você nunca 

mais terá sede. 

            A mulher samaritana indagou: – UAU!!! Que água será essa? Esse 

homem nem tem balde para tirar água do poço! Como que ele vai me dar 

dessa água viva? 

            Jesus disse para ela: 

             – Quem beber dessa água viva que Eu dou, nunca mais terá sede. 

            Então ela disse: –Nunca mais terá sede?  

            E pediu para Jesus: –Por favor, da-me dessa água. Por favor! Por 

favor! Nunca mais precisarei vir no poço para tirar água. 

            Será que Jesus estava falando somente da água de dentro do poço? 

Ou Ele estava usando o exemplo da água para falar um coisa muito maior e 

importante para aquela mulher samaritana? 

            Nós temos muito que aprender com esse encontro que a mulher 

samaritana teve com Jesus. Ele disse para ela que se bebesse da água que Ele 

tinha para dar, jorrariam do interior dela, rios de água viva. 

            Nossa!!! Mas como será que é isso de jorrar rio de dentro das 

pessoas? kkkkk... Na verdade, Jesus estava falando de SALVAÇÃO. 
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             Jesus estava dizendo que a água que Ele tinha pra dar para ela era uma 

água que iria lhe trazer vida. E o que é que nos traz vida? JESUS! Ele é a              

salvação, visto que conquistou esse poder de salvar lá na cruz, quando deu a sua 

vida por cada um de nós. 

            E aí, amiguinho, você quer conhecer mais sobre esse plano maravilhoso 

da salvação que Deus escreveu para toda a humanidade? Então, saiba que 

vamos aprender deste plano maravilhoso durante toda a nossa campanha de 

missões estaduais Kids 2021! 

           Quem quer dessa água que traz vida e salvação?  

         Se você quiser dela, vamos orar e pedir a Jesus que nos dê a sua salvação. 

 
Momento mãos à obra: 
            O que você acha de sermos como aquela mulher samaritana e 

construirmos 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.  

            Lembre-se de entregar o copo previamente furado para que as crianças 

coloquem os barbantes. Ensine-as a darem os nós e estará pronto o balde.  

            Você também pode imprimir as gostas com as letras de Jesus (utilizada 

no momento descobrindo o tema) para as crianças recortarem e colocarem em 

seus baldinhos. Ou, se preferir, confeccione o formato de gostas para as crianças 

pintem de acordo com as cores do plano da salvação.           
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Atividade de Fixação da História: 
             Apresente para as crianças a imagem que está 

ao lado (esta imagem estará disponível para impressão 

no site da campanha de missões estaduais Kids 2021).  

             Leia o versículo Bíblico de João 4:14 que está 

escrito no balde. Após a leitura, pergunte para as 

crianças: “Quem quer dessa água que traz vida e 

salvação?”. Deixe que as crianças respondam a 

pergunta livremente. Depois, convide-as a pintar um 

balde para entregar para um amigo que ainda não 

conhece a Jesus. Diga que ele pode recontar a história 

da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus 

no poço ao seu amigo (sempre incentive a suas 

crianças para convidar um amigo não crente).  

 

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. 
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O PLANO DE DEUS PARA O MUNDO: 
   A CRIAÇÃO 

   Base Bíblica: Gênesis 1:1-31 

               Objetivo: Fazer com que a criança entenda que  

               Deus é o criador de todas as coisas que existem  

               no mundo e que ela também foi criada por Deus. 

               E, portanto, o seu Criador cuida dela. 
                             Viagem missionária: 17/07, às 16 horas, on-line. 

 

 

Chegada da Turma: 
          Receba as crianças com alegria e peça que sentem em círculo. Pergunte a 

cada uma como foi a sua semana, assim você pode conhecê-las um pouco 

melhor. Se alguma criança trouxe um amiguinho não convertido, peça para ela 

o apresentar para o grupo e, depois, deixe que a nova criança se apresente 

também.  

           Logo após esse momento, faça um período de quebra-gelo com as 

crianças e convide-as para brincar de "Que bicho é esse?". O objetivo da 

brincadeira é acertar o nome dos animais que fazem derterminados sons. Para 

isso, imite sons de animais para que as crianças descubram que bicho é. Se 

puder, baixe sons da internet. 

           Enquanto estiver realizando a brincadeira, fale para as crianças: “Você 

sabia que foi Deus quem criou todas as coisas?”; “Que foi Ele também quem 

criou você?”. Após as respostas dadas na brincadeiras, comente que por ter nos 

criado, Deus cuida de cada um de nós. 
 

Descobrindo o Tema: 
 

            Leve um espelho e escolha um local 

seguro para colocá-lo. Chame uma criança de cada 

vez para se aproximar e dizer o que está vendo. 

Destaque uma característica de cada criança e fale 

sobre o modo especial de como Deus a criou e o 

cuidado que Ele tem por cada obra que Ele fez. 

Comente também que Ele não abandona a sua 

criação. 
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Cântico:  
Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel – com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer 

esse momento de cântico com as crianças. A letra e 

cifra se encontram nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem no texto Bíblico de Gênesis 1:1-31 e Gênesis 

2:1-3. Leia com elas: "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 
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 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). 

 
Introdução da História: 

 

             Pergunte para as crianças se todas as pessoas 

acreditam que foi Deus quem criou o mundo. Escute 

atentamente as suas respostas e, logo após esse momento, 

inicie a história mostrando Deus como o criador de todas 

as coisas. 
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Momento da História: 
                Pegue o poço confeccionado para a história Bíblica da mulher 

samaritana do encontro 2. Tire de dentro do balde a gota de água de cor 

preta. Explique para as crianças que conheceremos o primeiro passo do plano 

da salvação que o nosso Deus escreveu para a humanidade. Apresente para 

as crianças a imagem abaixo (esta imagem está disponível para impressão no 

site da campanha de missões estaduais Kids 2021).  

 
                Inicie a história dizendo que Deus tem um plano para cada um de 

nós e que Ele cuida de todas as coisas que criou. Mostre a primeira gota de 

água de cor preta com a figura do Planeta Terra e pergunte: “Todos sabem 

que moramos nesse planeta?”; “Você sabia que esse planeta foi criado por 

Deus?”. 

                 Após isso, mostre o novo amigo da turma: o Samuel (apresente o 

boneco Samuel, que pode ser um boneco de E.V.A ou um fantoche). Diga 

que ele vai contar uma experiência interessante que aconteceu durante a sua 

semana. 

 

Exemplo dopersonagem Samuel: feito de papel cartão e E.V.A. 
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               Um dia, o Samuel foi para a escola e quando chegou lá, foi logo 

perguntando a professora: 

               –Tia Sônia, é verdade que nós viemos dos macacos? 

               – Quem falou isso para você? – perguntou tia Sônia. 

               – Meu amigo que mora na minha rua disse! Eu achei isso muito 

esquisito, pois eu não pareço com um macaco! 

               Nesta hora, todos os outros amigos da turma começaram a rir. 

               Tia Sônia convidou as crianças para sentarem numa roda e começou a 

explicar: 

              – Quem lembra qual é o nome do primeiro livro da Bíblia? 

              – Gênesis – um amiguinho logo falou. 

              – Isso mesmo – disse tia Sônia e continuou – Esse livro conta como 

Deus criou o mundo e tudo o que existe nele. Vamos ouvir? (Neste momento, 

você pode pegar um painel feito de E.V.A. ou de cartolina para fixar a 

sequência de eventos criados por Deus). 

 

Exemplode painel: Os 7 dias da criação. 

 

30 

 
            No primeiro dia, Deus criou a luz e a separou 

da escuridão. Assim surgiu o dia e a noite. Fixe o 

número 1 e a figura da luz e do escuro no cartaz. 

 

 

            No segundo dia, Deus separou as águas, assim 

surgiram os mares, os rios, os lagos e o céu. Fixe o 

número 2 e a figura de um mar e das núvens do céu no 

cartaz. 

 

           No terceiro dia, Deus fez as plantas, as árvores 

com frutas, as plantas com flores. Fixe o número 3 e a 

figura de uma árvore, flores e frutos no cartaz. 

 

 

           No quarto dia, Ele criou as estrelas, o sol e a 

lua. Fixe o número 4 e a figura de um sol, lua e estrelas 

no cartaz. 

 

 

           No quinto dia, Ele criou os peixes e os pássaros. 

Fixe o número 5 e a figura de um peixe e de um 

pássaro no cartaz. 

 

           No sexto dia, criou os animais terrestes e o 

homem. E a Bíblia diz que Ele criou o homem a sua 

imagem e semelhança. Isso quer dizer que fomos 

criados de modo especial. Ele nos fez inteligentes, 

capazes de pensar, de criar, com capacidade de amar, 

de sermos justos. Deus nos ama e se importa conosco. 

Fixe o número 6 e a figura de animais terrestres e de 

Adão e Eva. 

 

         No sétimo dia, Deus descansou. Fixe o número 7 

e a escrita da frase “Deus descansou” no cartaz.               
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              Agora, quando vocês ouvirem alguém falar qualquer coisa contrária ao 

que está escrito na Bíblia, vocês poderão contar o que a Bíblia diz sobre a 

criação das pessoas. E essa é a verdade! 

              Que tal você escolher um amigo que nunca ouviu a respeito da história 

da criação e contar para ele como Deus criou o mundo? Tenho certeza que vai 

ser muito divertido e o seu amigo irá gostar. 

 
Momento mãos à obra: 

           Dê uma porção de barro, argila ou massinha para 

cada criança para que façam uma escultura de si mesmas. 

Incentive-as a criarem sua obra de arte.  Ao terminarem, 

cada uma colocará 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. 

 
Momento da Brincadeira: 
             Convide as crianças para brincarem de quem acerta o dia da criação. 

Para essa brincadeira, você precisará de uma caixa surpresa, onde colocará as 

figuras que estão fixadas no seu cartaz da história. 

             A brincadeira inicia com alguém sorteando uma figura da criação de 

dentro da caixa e respondendo qual é o dia que Deus criou aquela determinada 

coisa. Se ela acertar, ganha a oportunidade de escolher o próximo amiguinho 

que irá participar da brincadeira; mas se errar, ela terá que acertar o som do 

animal que você fará para ela (pode ser o som que você utilizou no momento 

chegada da turma). 

 

Exemplo de caixa surpresa para a brincadeira: 
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Atividade de Fixação da História: 
 

              Apresente para as crianças a imagem que está 

ao lado (esta imagem estará disponível para impressão 

no site da campanha de missões estaduais Kids 2021).  

              Diga que tudo que está ali foi criado por Deus. 

E que Ele ama muito as crianças, pois foi Ele quem as 

criou. Peça para a criança falar ao amigo da direita: 

“Foi Deus quem criou você. Ele te ama!” 
 
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 e agradeça a 

Deus por ele ter criado todas as coisas. 



33 

    O PREÇO DA DESOBEDIÊNCIA: 
   O PECADO 

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

             Objetivo: Compreender que todos somos pecadores  

             por consequência do pecado de Adão e Eva e, por 

             isso, necessitamos de Jesus para nos justificar. 
            Viagem missionária: 24/07, às 16 horas, on-line. 
 

 
Chegada da Turma: 
          Receba as crianças com alegria e peça que sentem em círculo. Inicie uma 

conversa sobre obediência. Pergunte para as crianças: “O que é obediência?”. 

Espere cada uma dar a sua resposta e as escute atentamente. Depois, explique 

que obediência é um ato de submissão a uma autoridade, ou seja, seguir os 

comandos de uma pessoa.  

           Pergunte as crianças: “A quem devemos obedecer?”. Espere cada uma 

dar a sua resposta e, mais uma vez, as escute atentamente. Adiante, responda 

que devemos obediência às autoridades de nossa vida, isto é, a mãe, o pai, os 

pastores, os professores, Deus. etc. 

 
Descobrindo o Tema: 
              Escreva as letras da palavra “PECADO” em pequenas gostas cinzas e 

esconda pela sala do ministério infantil (faça isso antes das crianças entrarem na 

sala). Dê uma ordem para as crianças: "Eu escondi as letras da palavra do tema 

da nossa mensagem Bíblica de hoje. Então, encontrem as seis gotas cinzas e 

formem a palavra". Lembre-se de levar o seu balde da história Bíblica para que 

as crianças quando acharem as gotas cinzas, coloquem no balde para organizá-

las porsteriormente. Se você achar adequado, pode colocar um mimo nas gostas, 

tais como: balas, frutas ou carinhas felizes de adesivos – isso incentivará todas 

as crianças a participarem – todavia, após a brincadeira distribua um mimo para 

todos. 
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Cântico:  
Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel–com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer 

esse momento de cântico com as crianças. A letra e 

cifra se encontram nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem no texto Bíblico de Gênesis 3:1-24 e Romanos 

3: 23-24. Leia com elas, 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  
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 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 com as crianças 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). 
 
História: 
               Pergunte para as crianças o que elas entenderam dessa história Bíblica. 

Espere cada uma dar a sua resposta e as escute atentamente. Depois, apresente a 

figura da palavra “DESOBEDIÊNCIA” e da palavra “CONSEQUÊNCIA”. Fale 

para elas que iremos aprender neste culto sobre o preço da desobediência na 

humanidade.   

 

 
 
                Na sequência, pegue o poço confeccionado para a história Bíblica da 

mulher samaritana, do encontro 2. Tire de dentro do balde a gota de água de cor 

cinza. Explique para as crianças que conheceremos o segundo passo do plano da  
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salvação que o nosso Deus escreveu para a humanidade. Apresente para as 

crianças a imagem abaixo (esta imagem está disponível para impressão no 

site da campanha de missões estaduais Kids 2021).   

 
               Pergunte para as crianças: “Por que a gota cinza está dizendo que 

todos pecaram?”; “Você se considera um pecador?”. Espere cada criança dar 

a sua resposta e as escute atentamente. Na sequência, apresente os 

personagens da história Bíblica. Você pode confeccionar palitoches com os 

personagens, sendo eles: Adão, Eva, a serpente, a árvore e o fruto – ou se já 

tens esses personagens confeccionados com outros materiais, é só adaptar 

para a contação da história Bíblica). E fale que por meio deles o pecado 

entrou no mundo. 

              Vamos conhecer essa história?  

               Lembre-se que as histórias Bíblicas aconteceram de verdade. Elas 

não são como as que assistimos na televisão ou internet, que apresentam 

personagens inexitentes. São histórias que de fato ocorreram e que retratam o 

plano maravilhoso de Deus para o seu povo. Saiba que a Bíblia é a verdade e, 

portanto, ela nos mostra o caminho do plano da Salavação escrito para todos 

aqueles que crêem. 
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Exemplo de palitoche dos personagens da história Bíblica: 

 
 

               Diz a Bíblia, que no 6º dia Deus criou o homem e o chamou Adão e a 

mulher, que chamou de Eva. (Apresente os palitoches de Adão e Eva) E que 

deixou os dois cuidando e cultivando um jardim chamado Édem. (Nesse 

momento, você pode apresentar um cenário de jardim para a história).  

 

Exemplo de cenário para o jardim do Éden: 

 
 

               Porém, Deus deu uma ordem clara para os dois: “Coma livremente de 

qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e 

do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá” (Gênesis 

2:17 – Tradução NVI). (Fixe a árvore de palitoche no meio do cenário de 

jardim). 

              Adão e Eva cuidavam muito bem do jardim. E diz a Bíblia que Deus 

sempre vinha conversar com os dois no final da tarde. Eles eram melhores 

amigos e Deus os amava muito. Adão e Eva contavam os minutinhos para 

estarem com Deus, pois suas conversas traziam paz e conforto aos dois, além 
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de grande conhecimento. 

             Um dia, enquanto Eva estava passeando pelo Jardim do Éden, uma 

serpente veio conversar com ela (mostrar o palitoche da serperte). A serpente 

era um animal esperto e sabia distorcer as coisas muito bem. Por isso, seu 

apelido era “Astuta”. Assim, a serpente perguntou para a mulher com um ar 

sarcasmo: 

             – Foi isto mesmo que Deus disse: “Não comam de nenhum fruto das 

árvores do Jardim?”. 

             Eva, tentando lembrar das ordens que Deus tinha falado ao homem, 

disse:  

              – Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: 

“Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. 

Do contrário vocês morrerão”. 

             A serpente, muito esperta e sabendo distorcer tudo que ouvia, disse 

para a 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. 

             Eva, depois que ouviu a explicação da serpente, ficou refletindo e 

pensou que talvez não fosse tão ruim assim desobedecer o que Deus tinha 

mandado (pergunte as crianças: “Vocês acham que não seria ruim 

desobedecer a  Deus?”; espere cada uma dar a sua resposta e as escute 

atentamente.) 

            A mulher, com um coração tomado pelas falas falsas da serpete, viu o 

fruto da árvores que não podia comer e a achou tão bonita e parecia tão 
gostosa, que o pegou e comeu. E depois disso, também deu o fruto para Adão 

comer e ele o comeu. 

            Nossa!!!!!! (faça uma cara de espanto). Eles desobedeceram a Deus! 

E agora? O que será que vai acontecer? 

            A Bíblia conta que, naquele momento, os olhos dos dois se abriram e 

eles começaram a enxergar a maldade que existia. Assim como Deus já sabia 

que existia, mas que devido a santidade nos dois, não era possível ver. Sabe, 

eles pecaram contra Deus e desobedeceram o que tinha sido falado para eles. 

O pecado tirou o homem e a mulher da situação de santidade e os tornou 

sujos e pecadores diante de Deus. 

             O pecado trouxe uma consequência muito séria. Eles não poderiam  
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mais se encontrar com Deus no jardim do Édem todas as tardes. Sabe por quê? 

Porque o pecado no separa de Deus (mostre a gota de cor cinza – esta imagem 

está disponível para impressão no site da campanha de missões estaduais Kids 

2021 –e explique que o pecado é muito sério e nos separa da presença de Deus). 

 
               A separação da comunhão direta com Deus foi uma das consequências 

do pecado, mas essa atitude de desobediência também gerou outras 

consequências, tais como: 

             Para a mulher: Deus fez com que ela sentisse dor na hora de nascer o 

bebê e ela seria dominada pelo seu marido. 

             Para o homem: teria que trabalhar para ter o sustento e morreria um dia 

(lembre-se de falar que antes do pecado o homem e a mulher eram eternos e não 

morriam). 

             Para serpente: Deus a transformou em um animal rastejante que nunca 

mais seria amiga da mulher. 

             Quantas consequências ruins o pecado trouxe para Adão e Eva. Mas, 

será que essas consequências seriam destinadas só para eles? Infelizmente, não. 

A Bíblia nos conta que depois do pecado de Adão e Eva, todos nós que 

nascemos deles, também somos considerados pecadores.  

             A Bíblia diz em Romanos 3: 23-24, que: "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). (Mostre a gota 

de cor cinza – esta imagem está disponível para impressão no site da campanha 

de missões estaduais Kids 2021 – e explique que o todos nós somos 

considerados pecadores diante de Deus e que necessitamos da graça de Dele 

para estarmos limpos do pecado). 
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                 Muito triste ficar longe de Deus, né... Mas, saiba que você pode se 

aproximar Dele novamente se confessar o seu pecado e pedir para Jesus 

limpar o seu coração. Você sabe o que é pecado? Vamos para o nosso 

momento da roda de coversa para saber o que isso? 
 
Momento Roda de Conversa: 
 
               Depois da história, faça uma roda de conversa. Inicie perguntando: 

“O que é o pecado?”. Espere cada uma dar a sua resposta e as escute 

atentamente. Logo após esse momento, explique que o pecado é desobedecer 

as ordens dadas por Deus. Na sequência, pergunte o que elas acham que 

fazem que é pecado. Conforme as respostas forem sendo dadas, você poderá 

escrevê-las em corações de cor cinza (previamente preparados). Algumas 

respostas que as crianças podem falar: mentira, ódio, falar mau de alguém, 

etc. (Lembre de dizer para as crianças que a Bíblia nos relata tudo o que é 

pecado e, por isso, devemos lê-la atentamente). 

                Apresente a caixa do pecado (modelo 

ao lado – pode ser confeccionada com caixa de 

camisa) e coloque os corações dentro desta 

caixa. O objetivo é as crianças terem 

consciência do seu estado de pecador e o que 

significa o pecado no seu dia a dia. Fale que é 

preciso orar para Jesus, pois só Ele pode 

perdoar os pecados que cometemos. Diga que 

tem uma explicação para ser somente Jesus a 

pessoa que limpa os nossos pecados, mas que 

iremos ver isso no próximo encontro. 

 
Momento da Brincadeira: 

 

                Convide as crianças para brincarem de “O 

mestre mandou”. A regra da brincadeira é: um pessoa 

dará a seguinte ordem: “O Mestre mandou”. Isso 

significa que os jogadores devem obedecer a esse 

comando e fazerem o que o mestre mandou fazer. 

Quem quebrar um dos comandos é eliminado do jogo.  
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Atividade de Fixação da História: 
 

             Apresente para as crianças a imagem que está ao 

lado (esta imagem estará disponível para impressão no 

site da campanha de missões estaduais Kids 2021).  

              Diga que 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 e apresente a 

Deus os pecados ditos pelas crianças e que estão escritos na caixa do pecado. 

Peça perdão a Deus junto com as crianças. 
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     O AMOR DE JESUS PELA  
       HUMANIDADE: O SACRIFÍCIO 

        Base Bíblica: 1 Pedro 2:21-25 

          Objetivo: Entender que Deus nos ama e enviou   

          Jesus para morrer por nossos pecados e, por isso, 

          somos justificados por sua graça. 
Viagem missionária: 31/07, às 16 horas, on-line. 

 
 

Chegada da Turma: 
           Receba as crianças com alegria e peça que sentem em círculo. 

Converse com as crianças sobre o que viveram durante o ano: a pandemia, a 

forma como estudaram, os hábitos de higiene que passaram a ter, como foi 

para elas ter que usar máscaras, etc. É importante escutar a criança e permitir 

que ela expresse o que sentiu durante o ano. Após ouvi-las, assegure que a 

cada dia Deus com elas estava. 

 
Descobrindo o Tema e Brincadeira: 
              Desenhe com giz no chão da sala uma cruz de aproximadamente  

1,50 cm de comprimento. Próximo a parte de baixo da cruz, cole um papel 

colorido escrito: “Eu” e do outro lado, próximo a parte de cima da cruz, outro 

papel escrito “Deus”. Explique às crianças que, por causa do pecado 

(desobediência a Deus) todas as pessoas foram separadas de Deus, mas ele 

nos ama e nos quer pertinho Dele, por isso mandou Jesus ao mundo. Deus 

deu o primeiro passo para que nos reaproximássemos Dele: enviou Jesus 

para pagar o preço do nosso pecado. Jesus veio e morreu na cruz em nosso 

lugar. Sugira que as crianças caminhem pela cruz até o lugar onde está 

escrito Deus. Fale que somente Jesus pode nos salvar e nos levar a ter 

comunham com Deus. 

 
Cântico:  

Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel–com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer 

esse momento de cântico com as crianças. A letra e 

cifra se encontram nas páginas 6 e 7. 
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Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem no texto Bíblico de 1 Pedro 2:21-25 e leia com 

elas: "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). 

 
Introdução da História: 
 

               Mostre a figura de um super-herói da sua época 

e diga para as crianças que você gostava muito de assistir 

o desenho deles. Depois, peça para elas dizerem o nome 

dos seus super-heróis (escute com atenção a cada 

resposta). Comente que nos desenhos ou filmes sempre 

que os heróis fazem algum salvamento dizem  à pessoa 

salva: ”– Agora você está fora de perigo!”. 

           Jesus não é um super-herói como os dos desenhos, 

na verdade Ele é o único herói de verdade, pois Ele 

morreu e ressucitou para que pudéssemos viver para 

sempre com Deus (neste momento, mostre um boneco de 

Jesus, ou um palitoche, etc.). 
 
História: 
               Pergunte para as crianças o que elas entenderam da história bíblica 

lida. Espere cada uma dar a sua resposta e, novamente, as escute atentamente. 

Depois, pegue o poço confeccionado para a história Bíblica da mulher 

samaritana, do encontro 2. Tire de dentro do balde a gota de água de cor azul. 

Explique para as crianças que conheceremos o terceiro passo do plano da 

salavação que o nosso Deus escreveu para a humanidade. Isto é, sua própria 

vinda a Terra e a sua morte pelo sacrifício na cruz. Apresente para as crianças a 

imagem a seguir (esta imagem está disponível para impressão no site da 

campanha de missões estaduais Kids 2021).   
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               Pergunte para as crianças: “O que vocês estão vendo na gota azul?”; 

“Por que a cruz está sangrando?”; “Quem morreu ali e por quê?”. Espere 

cada criança dar a sua resposta e as escute atentamente. Na sequência, 

pergunte: “Vocês querem conhecer o terceiro passo do plano da salvação?”. 

Então, vamos lá! 

               Mostre a figura de Jesus que foi apresentado no momento da 

"Introdução da História". E, em seguida, inicie o relato Bíblico. 

               Quando veio ao mundo, Jesus ensinou sobre o amor de Deus, curou 

pessoas e fez muitos milagres. Muitas pessoas que conheceram Jesus 

passaram a viver diferente. Apesar de fazer o bem, algumas pessoas não 

gostavam de Jesus e o acusavam de fazer coisas erradas. Um dia, essas 

pessoas decidiram  prendê-lo. Para isso, contaram com a ajuda de Judas, um 

dos seguidores de Jesus que o  traiu por dinheiro (você pode trazer a figura 

de um boneco para ser o personagem Judas, que pode carregar um saco de 

dinheiro). 

Exemplo do personagemJudas com o saco de dinheiro: 
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               Após prenderem Jesus, Ele foi julgado e O condenaram por não 

acreditarem que Ele era realmente o filho de Deus. Jesus foi condenado a 

morrer, pregado numa cruz (mostre a imagem de uma cruz). 

 

Exemplo de cruz: 

 
              Jesus sabia o quanto iria sofrer, mas Ele supotou  tudo isso porque 

sabia que essa foi a maneira que Deus planejou para unir as pessoas a Ele 

novamente; isso porque, todos estavam separados Dele por causa do pecado e 

um preço deveria ser pago pelo pecado. 

               Depois de bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em sua 

cabeça e deram a cruz para que Ele carregasse até o monte onde seria 

crucificado. 

              Jesus orou: 

              – Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. 

              Todas as pessoas que amavam e seguiam Jesus ficaram tristes e 

choravam  porque Ele estava morrendo. Mas Jesus sabia que estava cumprindo 

a tarefa que Deus lhe tinha dado. Antes de morrer, Jesus gritou bem alto: 
              – Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 

              Após falar assim, Jesus morreu. Os seguidores de Jesus tiraram o corpo 

Dele da cruz e colocaram  num túmulo cavado numa rocha (mostrar a figura de 

um túmulo feito na rocha).  No domingo de manhã, algumas mulheres foram 

visitar o túmulo e quando chegaram lá, levaram um grande susto. De repente, 

apareceram diante delas dois  anjos com  roupas muito brilhantes. Elas ficaram 

com muito medo. Então eles disseram: 
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Exemplo de túmulo feito na rocha: 

 
 
              – Por que vocês estão procurando aqui, neste túmulo, quem está 

vivo? 

              Então elas se lembraram que Jesus havia dito aos seus discípulos 

que iria ressuscitar. Elas saíram correndo e foram avisar aos outros 

seguidores de Jesus. 

              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, ressucitar 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. Jesus é o único que pode limpar o nosso coração do pecado 

(mostre figura da gota de água de cor azul, que mostra o coração sendo limpo 

pelo sangue de Jesus – esta imagem está disponível para impressão no site da 

campanha de missões estaduais Kids 2021). 

 
 
Finalize a história perguntando para as crianças se elas querem  pedir perdão 

a Jesus pelos seus pecados. 
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Momento Roda de Conversa: 
 

               Depois da pergunta da história, inicie 

uma roda de conversa. E pergunte: “Qual é o 

pecado que você pratica e que quer pedir 

perdão?”. Espere cada uma dar a sua resposta e as 

escute atentamente. Logo após, anote as respostas 

nos corações de cor cinza (preparados 

previamente) e coloque eles dentro da caixa do 

pecado. Apresente a caixa do pecado (que foi 

usada no momento roda da conversa no encontro 

4). O objetivo é as crianças terem consciência do 

seu estado de pecado e que o pecado nos separa de 

Deus. 

                Fale que é preciso orar para Jesus, pois só Ele pode perdoar os 

pecados que cometemos. Desse modo, apresente a caixa do perdão (exemplo 

abaixo), diga que ali está a cruz de Jesus e somente pelo seu sacrifício é que o 

nosso pecado pode ser perdoado e, desse modo, podemos ser salvos.  

                 (Faça a dinâmica da caixa do perdão: tire da caixa do pecado os 

corações cinzas que estão escritos os pecados. Devolva os corações para as 

respectivas crianças. Peça para elas orarem e pedirem perdão a Jesus dizendo 

que não querem mais praticar aquele pecado. Depois da oração, peça para as 

crianças colocarem o coração cinza no buraco da cruz e, quando você abrir a 

caixa, o coração sairá branco, ou seja, limpo do pecado. Faça isso com todas as 

crianças.). 
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Atividade de Fixação da História: 
               Apresente para as crianças a imagem que está 

ao lado (esta imagem estará disponível para impressão 

no site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

                 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 e apresente a 

Deus os pecados ditos pelas crianças e que estão escritos na caixa do pecado. 

Peça perdão a Deus junto com as crianças. 
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       UMA ESCOLHA IMPORTANTE: 
       VOCÊ ACEITA? 
       Base Bíblica: João 3:16 

             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. 
Viagem missionária: 07/08, às 16 horas, on-line. 

 
 
 
Chegada da Turma: 
              Receba as crianças com alegria e peça que sentem em círculo. Pergunte 

como foi a semana delas, assim você pode conhecê-las um pouco melhor. Se 

alguma criança trouxe um amiguinho não convertido, peça para ela o apresentar 

para o grupo e, depois, deixe que a nova criança se apresente também.  

             Logo após esse momento, pergunte para as crianças: “Você já passou 

por uma situação de aperto?”; “Alguém precisou te salvar?”; “Como foi?”. 

Espere cada criança dar a sua resposta e as escute atentamente. Em seguida, 

apresente a afirmação em forma de perguntas (apresente as perguntas por 

escrito e, conforme você for perguntando, cole-os no quadro ou painel 

demostrativo do culto): “Você sabia que todas as pessoas precisam ser salvas?”; 

“Você sabe do que precisamos para ser salvos?”. Hoje, vamos falar de um 

convite que Deus faz para cada um de nós. O objetivo de Deus com esse convite 

é nos chamar para fazer parte do seu plano maravilhoso de salvação para a 

humanidade. 
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Descobrindo o Tema e Mãos à Obra: 
              Continue a conversa sobre o convite de Deus para nós. E distribua, 

na sequência, um coração e uma chave (já previamente cortados). Fale que 

este coração é o convite de Deus, mas a chave é algo delas e precisa ser 

muito bem guardada. Por isso, lance um desafio para as crianças guardarem 

bem a sua chave.  

              Peça para as crianças decorarem os seus convites. Elas podem  

pintar ou colar bolinhas de papel (isso fica de sua preferência). Enfatize que a 

nossa 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. 

 

 
 

Cântico:  
Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel– com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer 

esse momento de cântico com as crianças. A letra e 

cifra se encontram nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem nos textos Bíblicos de: João 3:16, Romanos 

10:9-10 e 13 e João 1:12. Divida a leitura dos versículos Bíblicos com as 

crianças. Leia com elas, 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). 
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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 leia 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). 

                Depois da leitura bíblica, inicie a história. 

 
História: 
               Inicie pegando o poço confeccionado para a história Bíblica da mulher 

samaritana, do encontro 2. Pergunte para as crianças: “Vocês se lembram dessa 

história?”; “Se lembram do encontro que a mulher Samaritana teve com 

Jesus?”. Espere cada criança dar a sua resposta. Caso você perceba que alguém 

não conhece a história, então a reconte como está lá no encontro 2. 

               Depois de recontar a história do encontro da mulher samaritana com 

Jesus, comece a tirar as gostas de água de dentro do balde que foram vistas nos 

cultos infantis anteriores (utilize-as como recurso visual para retratar o plano da 

salvação e para fazer o apelo) 

               Tire, primeiramente, de dentro do balde a gota de água de cor preta 

(tire a gota de água de cor preta do balde e apresente para as crianças. Esta 

imagem está disponível para impressão no site da campanha de missões 

estaduais Kids 2021) e mostre para as crianças.   

 
               Deus é amor e Ele já existia ante de tudo. Ele criou a luz, o mar, o céu, 

a natureza, a lua, o sol, as estrelas, os animais e os seres humanos. Tudo que há 

no nosso planeta Ele criou com muito amor. (Tire a gota de água de cor preta do 
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balde e apresente para as crianças. Esta imagem está disponível para 

impressão no site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

 
                Deus fez o homem (Adão) e a mulher (Eva) para viverem  unidos e 

em comunhão com Ele. Os dois eram melhores amigos do seu criador. Mas, 

a união deles foi quebrada por causa da desobediência. Vocês lembram que a 

Eva e o Adão deram ouvidos para a serpente e comeram do fruto que Deus 

tinha falado para não comer? Isso fez com que a união deles fosse quebrada, 

uma vez que eles pecaram. (Tire a gota de água de cor cinza do balde e 

apresente para as crianças. Esta imagem está disponível para impressão no 

site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

 
                  O pecado é muito ruim, pois Deus é santo e não consegue 

conviver com o pecado. Isso vai contra o que Ele é. Então, o pecado separa o 

homem e a mulher de Deus. (Tire a gota de água de cor cinza do balde e 

apresente para as crianças. Esta imagem está disponível para impressão no 
site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 



53 

 
                 Muito triste ficar longe de Deus, né? Mas o nosso Deus nos ama 

tanto que prometeu enviar um Salvador para livrar todos do pecado. Ele enviou 

a Jesus, seu único filho, o filho perfeito e bom, para livrar a todos do pecado. 

(Tire a gota de água de cor azul do balde e apresente para as crianças.  Esta 

imagem está disponível para impressão no site da campanha de missões 

estaduais Kids 2021). 

 
                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  
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para a vida espiritual. Somente Jesus tem a autoridade e o poder de te 

justificar do pecado diante de Deus, pois Ele morreu por nós, mas ressucitou 

no terceito dia e vivo Ele está. (Tire a gota de água de cor azul do balde e 

apresente para as crianças.  Esta imagem está disponível para impressão no 

site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

 
                 No entanto, para isso, você precisa precisa aceitar um convite que 

Jesus te faz hoje (neste momento, peça para as crianças pegarem a chave que 

foi dada a elas no momento de “Descobrindo o tema e mãos à obra” e tire do 

balde a gota de cor vemelha. Esta imagem está disponível para impressão no 

site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

 
                Pergunte para as crianças: “O que tem nessa gota?”. Espere elas 

responderem a pergunta. Depois, fale que Jesus está pedindo algo que só 
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elas podem dar. Jesus quer a chave do coração delas. Mas, sabe o que isso 

significa? Significa que você está dizendo a Jesus que quer andar com Ele e 

quer que Ele tire o pecado do seu coração. 

                 Na sequência, apresente a gota de água de cor vermelha com a figura 

de um presente (esta imagem está disponível para impressão no site da 

campanha de missões estaduais Kids 2021).  

 
                 Pergunte para as crianças: “O que está aparecendo nesta gota 

vermelha?”. Espere elas responderem a pergunta.  

                 Depois, mostre uma caixa de presente. Diga que, na verdade, Jesus 

quer dar um presente para elas, pois a salavação não tem preço, mas é dada por 

Jesus de graça, ou seja, Ele pagou o preço quando morreu na cruz por nós sem 

ser culpado de nada. (Tire da caixa a mão que tem escrito o palavra graça. E 

faça o movimento de dar com as mãos).  

 

Exemplo de caixa de presente com a mão escrito graça: 
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Esse ato lhe deu autoridade de te convidar para viver uma vida com Ele e 

você nunca mais morrerá espiritualmente. Olha que maravilhoso, agora 

podemos novamente conversar e ter comunhão com Deus. 

                Quem quer entregar a chave do seu coração para Jesus e se 

arrepender por ser pecador? Se você quiser fazer isso, deixe a chave do seu 

coração com Jesus (traga um personagem de Jesus e mostre nesse momento). 

 

Exemplos de Jesus: 

           
                 Espere que as crianças entreguem as suas chaves livremente e diga 

que somente elas podem tomar essa decisão. 

 
Oração: 
               Assim que as crianças entregarem as chaves do coração para Jesus, 

peça a elas para fazerem uma oração. Diga que Jesus está ouvindo porque 

agora podemos conversar livramente com Ele. Então, ore e peça para as 

crianças repetirem: “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”. 
 
Momento da Experiência: 

              Mostre para as crianças um recipiente 

(como na foto ao lado) e diga que só Jesus é 

quem pode perdoar o nosso pecado. Vejam: 

coloque a água pura com água sanitária dentro 

do recipiente que está com a água e o iodo; na 

medida que colocar, a água ficará clara. Depois, 

pergunte as crianças:  “Quem quer pedir a Jesus 

que perdoe o seu pecado?”. 
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 Quem crê Nele como seu salvador? Escute a resposta de cada criança 

atentamente e comemore por Jesus limpar os nossos pecados e nos salvar. 
 
Momento Missionário: 
                  Pergunte para as crianças do seu ministério infantil se elas conhecem 

crianças que ainda não ouviram falar de Jesus. Deixe que respondam e diga que 

cada amigo de missões deve procurar falar para os amigos sobre Jesus. 

Distribua os corações de cor vermelha para os pequenos escreverem dentro 

deles o nome de um amiguinho. Incentive-os a orarem e falarem de Jesus para 

esse amiguinho, cujo nome foi escrito no coração e para convidá-lo para 

participar do próximo culto infantil. 

 
 

Atividade de Fixação da História: 
                 Apresente para as crianças a imagem 

que está ao lado (esta imagem estará disponível 

para impressão no site da campanha de missões 

estaduais Kids 2021). 

                  Diga para as crianças: “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!”. 
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                 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: 
               Ore pelos missionários gaúchos que estão em campo e pelos nomes 

das crianças escritos no coração. 
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HORA DE CRESCER EM JESUS: 
     VAMOS LÁ? 

       Base Bíblica: Lucas 2:52 

             Objetivo: Entender que precisamos crescer em    

             Jesus. E Ele irá nos ajudar nesse crescimento, pois 

             Deus está atento a tudo o que acontece conosco. 
             Viagem missionária: 14/08, às 16 horas, on-line. 

 
 
Chegada da turma: 
              Receba as crianças com alegria e peça que sentem em círculo. Pergunte 

como foi a semana delas e se elas convidaram os amiguinhos que tinham escrito 

o nome no coração no culto passado. Escute as respostas delas atentamente e 

como foi essa experiência. Se alguma criança trouxe um amiguinho convidado, 

peça para ela o apresentar para o grupo e, depois, deixe que a nova criança se 

apresente também. Sugiro que nesse dia você prepare alguma lembrança para 

possíveis visitantes no seu culto infantil, pois a nova criança se sentirá amada e 

acolhida ao ganhar um presentinho. 
 
Descobrindo o Tema e Momento da Brincadeira: 

              Convide as crianças para brincarem e 

tentarem descobrir o tema do culto infantil de 

hoje. Para isso, divida as crianças em dois grupos. 

Use uma caixa de papelão, cesto ou balde. Faça 

bolinhas de papel e brinquem de arremessar as 

bolas ao cesto. Vencerá a equipe que acertar mais 

bolas dentro do cesto no tempo determinado. Se 

quiser, poderá premiar a equipe vencedora com 2 

balas e para a outra equipe com 1 bala. Vencer é 

muito bom! E em nossa vida é Deus quem nos 

ajuda a vencer cada situação, mas precisamos 

viver e aprender com Ele. Pergunte para as 

crianças: ”O que será que precisamos fazer para 

crescer em Deus?”. Escute as respostas delas 

atentamente e, na sequência, as convide para 

participarem do momento de louvor. 

60 

Cântico:  
Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel– com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer 

esse momento de cântico com as crianças. A letra e 

cifra se encontram nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem no texto Bíblico de Lucas 2:52, e leia com 

elas: "Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante deDeus e dos 

homens" (Tradução NVI). Depois da leitura, pergunte para as crianças: “O 

que vocês compreenderam desse texto?”; “Quem estava em crescimento?”; 

“Quais eram as características que cresciam em Jesus?”. Escute as respostas 

das crianças atentamente e, na sequência, inicie a história Bíblica. 

 
História: 
                 Diga para as crianças que Jesus, assim como qualquer pessoa, foi 

se desenvolvendo durante a sua vida. Ele nasceu como um bebê, com o 

tempo passou a ser criança e, depois, tornou-se um adulto. Durante esse 

período, Ele foi aprendendo sobre o mundo e foi crescendo em sabedoria e 

graça. Nós também precisamos crescer diante de Deus.  

                 Quando você era um bebê, precisou tomar bastante leite e, 

conforme foi crescendo, também foi desmamado para comer outros 

alimentos essenciais ao crescimento físico. Mas você sabia que todos nós que 

aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador temos um espírito? E que 

ele também precisa se alimentar? Só que o nosso espírito não se alimenta das 

mesmas coisas que o nosso corpo. O nosso espírito precisa de outro alimento. 

Pergunte para as crianças: “Vocês sabem o que alimenta o nosso espírito e 

nos traz crescimento espiritual para sermos fortes na fé em Jesus?”. Escute 

atentamente a todas as respostas levantadas pelas crianças. 

               Na continuidade, pegue o poço confeccionado para a história 

Bíblica da mulher samaritana, do encontro 2. Tire de dentro do balde a gota 

de água de cor verde. Explique para as crianças que conheceremos o quinto 

passo do plano da salvação que o nosso Deus escreveu para a humanidade. 

Apresente para as crianças a imagem s seguir (esta imagem está disponível 

para impressão no site da campanha de missões estaduais Kids 2021).   
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Leia o texto Bíblico de 1 Pedro 3:18 com as crianças: "Crescei na graça e no 

conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo". Como o nosso corpo 

físico precisa de alimentos sólidos para crescer com saúde, o nosso espírito 

também precisa se alimentar bem para haver o crescimento espiritual. No 

entanto, o nosso espírito não se alimenta das mesmas coisas que o nosso corpo. 

Então, vamos conhecer o que precisamos fazer para crescer espitirualmente?  

               Em primeiro lugar, precisamos nos alimentar da Palavra de Deus (Tire 

de dentro do balde a gota de água de cor verde com a imagem da Bíblia. Esta 

imagem está disponível para impressão no site da campanha de missões 

estaduais Kids 2021). 

              Explique para as crianças que o nosso 

espírito se alimenta da Palavra de Deus. Por isso, 

para haver crescimento espiritual é muito 

importante ler a Bíblia. Não basta apenas ouvir 

alguém falar sobre a Bíblia. É preciso ler, estudar 

e pensar (refletir) sobre as Escrituras Sagradas 

todos os dias; memorizar versículos que ajudarão 

nas escolhas no dia a dia; e o mais importante: 

viver de acordo com a Palavra de Deus, ou seja, é 

preciso obedecer. Quem não faz isso viverá como 

se estivesse bebendo leite a vida toda e terá uma 

vida espiritual fraca. Pergunte para as crianças: 

”Vocês querem ter uma vida espiritual forte?”. 

Espere elas responderem e traga a afirmação: 

Então, leiam a Bíblia diariamente, pois é assim 

que Deus fala conosco. 
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               Em segundo lugar, para crescermos na nossa vida espititual é 

preciso termos uma vida de oração (Tire de dentro do balde a gota de água de 

cor verde com a imagem do gaúcho orando. Esta imagem está disponível 

para impressão no site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

 
Orar é falar com Deus. Fale para as crianças que Deus está atento as suas 

vozes. Ensine que Ele tem prazer em escutá-las falar do seu dia, das suas 

alegrias, dos seus medos e tristezas. Faça com que as crianças percebam 

Deus como alguém presente em suas vidas e que elas poderão falar com Ele 

a qualquer momento.  

               Devemos orar porque Deus quer ter comunhão com os seus filhos. 

Leia o texto Bíblico de Tiago 4.8 com as crianças: "Aproximem-se de Deus, e 

Ele se aproximará de vocês" (Tradução NVI). Fale sobre amizades 

verdadeiras. Mostre como é bom passar o tempo com aqueles de quem 

gostamos. Ensine as crianças que Deus tem prazer em passar tempo conosco 

e o quanto elas também poderão sentir alegria em ter a amizade de Deus e 

poderem falar com Ele a todo momento. Ensine que oração é um 

relacionamento. 

               Em terceiro lugar, para crescermos na nossa vida espititual é 

preciso termos comunhão com os nossos irmãos de fé, ou seja, é preciso ir na 

igreja (tire de dentro do balde a gota de água de cor verde com a imagem da 

igreja. Esta imagem está disponível para impressão no site da campanha de 

missões estaduais Kids 2021). 
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                 Crianças, hoje em dia vemos muitas pessoas que vão à igreja só de 

vez em quando; outras que só porque assistem a programas evangélicos na 

televisão ou no computador  já acham que não precisam ir à igreja; e tem 

aqueles que não gostam de ir na igreja mesmo. Não vamos à igreja para sermos 
salvos, pois a salvação é só pela fé em Jesus Cristo. Mas vamos à igreja para 

termos comunhão com Deus e com nossos amigos. Essa comunhão se dá 

quando tomamos a ceia, quando oramos uns pelos outros, quando ouvimos e 

estudamos a Palavra de Deus, quando ajudamos cada um naquilo que precisam. 

Precisamos da igreja, precisamos uns dos outros. Por isso, não podemos deixar 

de ir à igreja, uma vez que o nosso espírito fica forte quando vamos adorar a 

Deus junto com os irmãos e amigos. 

                 Então, lembrem-se: para termos um crescimento espiritual saudável 

precisamos ter alguns hábitos: ler a Bíblia diariamente, orar diariamente e ir na 

igreja com frequência.  

 
Momento Mãos à obra: 

Que tal medirmos as nossas crianças? 

Faça as crianças entenderem que assim como 

Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, elas 

também crescerão. Para essa atividade será 

necessário: barbante, uma foto impressa da criança 

(ou a escrita de seu nome), uma folha de papel 

pardo ou colorido para fazer o cartaz das 

medições. Depois de pronto, escolha um canto da 

sala para que o cartaz fique exposto. O ideal seria 

que no final do ano o grupo fizesse uma nova 

medição para avaliarem o seu crescimento. 
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Atividade de Fixação da História: 
               Apresente para as crianças a imagem que está 

ao lado (esta imagem estará disponível para impressão 

no site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

                  Diga para as crianças: “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 pelos 

crescimento espiritual das crianças. 
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ONDE VAMOS PASSAR A ETERNIDADE? 
     O PARAÍSO 

        Base Bíblica: Apocalipse 21:1-27 

              Objetivo: Entender que Deus preparou um lugar    

              onde teremos a oportunidade de estarmos com 

               Ele por toda a eternidade. 
               Viagem missionária: 21/08, às 16 horas, on-line. 

 
 
Chegada da Turma: 
              Receba as crianças com alegria e peça que sentem em círculo. Pergunte 

como foi a semana delas e se fizeram a leitura da Bíblia e oração em casa. 

Escute as respostas delas atentamente e como foi a experiência da realização do 

devocional. Pergunte se elas fizeram com alguém da família ou sozinhas. 

Incentive-as a continuarem crescendo em Jesus e a sempre O buscarem. Se 

alguma criança trouxe um amiguinho convidado, peça para ela o apresentar para 

o grupo e, depois, deixe que a nova criança se apresente também. 
 
Descobrindo o Tema e Momento da Brincadeira: 
              Proponha que as crianças façam uma caça ao tesouro. Para tanto, 

coloque a faixa com o versículo de Apocalipse 21:27, dentro da caixa e esconda 

num local da sala. Elabore pistas e coloque-as no lugar, por exemplo: 1ª pista: 

vão até o local que abre e fecha e lá, uma pista encontrarão (porta); 2ª pista: 

querem encontrar o tesouro, procurem no lugar por onde o sol entra (janela), 

etc. Assim que as crianças encontrarem o tesouro, deverão ler a mensagem. 

Comente com elas que essa mensagem é um tesouro, pois acalma o nosso 

coração quando estamos ansiosos, pois é muito bom saber que Deus preparou 

uma morada eterna para os seus filhos, onde não haverá sofrimento e nem dor, 

mas sim, alegria e paz que vem de Jesus. 
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Cântico:  
Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel– com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer 

esse momento de cântico com as crianças. A letra e 

cifra se encontram nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem no texto Bíblico de Apocalipse 21:1-27, e leia 

com elas: "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  
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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). Depois da leitura, pergunte para as crianças: “Onde será que 

está esta cidade tão incrível que a Bíblia descreve?”; “Será que podemos 

conhecer esse lugar também? Ou podemos morar lá?”; O que temos que fazer 

para poder conhecer essa cidade tão maravilhosa?”. Escute as respostas das 

crianças atentamente e as incentive a ter esperança no único salvador, Jesus 

Cristo, que escreveu um plano maravilhoso para salvar a humanidade e 

preparou um lugar incrível para ter comunhão com aqueles que são os seus 

filhos. 
 
História: 
               Inicie pegando o poço confeccionado para a história Bíblica da mulher 

samaritana, do encontro 2. Tire de dentro do balde a gota de água de cor 

amarela. Explique para as crianças que conheceremos o último passo do plano 

da salavação que o nosso Deus escreveu para a humanidade, isto é, o lugar que 

Ele preparou para cada um de nós termos comunhão e experimentarmos a boa,  
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agradável e perfeita presença de Deus durante toda a eternidade. Apresente 

para as crianças a imagem abaixo (esta imagem está disponível para 

impressão no site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

 
               Pergunte para as crianças: “O que vocês estão vendo dentro desta 

gota de cor amarela?”. Espere elas responderem e fale: “Aqui tem um lindo 

reino, um reino lindo!”. 

               Continue: “E que reino é esse onde tudo é maravilhoso?”. (Neste 

momento, mostre a figura de um lindo castelo. Você poderá fazê-lo de 

E.V.A. ou materiais recicláveis). 

 

Exemplos de Castelo feito de E.V.A.: 

 
                Veja como as coisas estão bonitas aqui! Mas você deve estar se 

perguntando: “Quem mora nesse reino?”; “Como esse reino é?”; “Como eu 

faço para ir lá morar também?”. Finalize perguntando para as crianças: 

“Vocês querem ir para esse lindo reino?”. 
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                “Você quer saber como pode morar lá?”. Eu também quero. Então, 

vamos lá!!! 

                Lá nesse reino, onde tudo é maravilhoso, as casas são assim (mostre o 

castelo). Lindas! Lindas casas! E lá nós vamos andar em ruas de ouro. 

Imaginem vocês andando em ruas de ouro! 

               Esse lugar na verdade é uma cidade. Uma cidade MARAVILHOSA, 

que nunca ninguém construiu e nem vai conseguir fazer. Sabe por quê? Ela é a 

casa de Deus, O criador, que fez todas as coisas. UAU!!! Então, deve ser um 

lugar muito especial. Vamos começer mais dessa cidade? 

              Uma cidade feita de ouro. A Bíblia conta que é um ouro que parece um 

cristal. Fala que os muros dessa cidade são feitos de pedras preciosas e que os 

portões são de pérolas. UAU!!! Onde será que é esse lugar?  

               Lá no céu. 

               Nós não conseguimos ver esta cidade ainda, mas ela é real. A Bíblia 

nos garante isso e nós cremos no que a Bíblia diz. 

              E vai ser tão bom quando nós estivermos nesse lugar! Lá não vai ter 

dor, não vai ter tristeza, nós não vamos brigar, não vai ter sofrimento, não vai 

ter morte, não vai ter choro. E o que mais tem nesse lugar? 

              Sabe, o mais importante desse reino lindo é que nós vamos viver com 

alguém muito especial. Um rei (neste momento, pegue uma coroa, que pode ser 

confeccionada de E.V.A. ou qualquer outro material reciclável).  

 

Exemplos de coroa feito de E.V.A.: 

 
 

O REI JESUS! 

              A Bíblia diz que nós vamos estar lá juntos com Jesus e a Glória de 

Deus vai nos iluminar (utilize uma imagem em que Jesus está sentado no trono 

de sua Glória). 
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Exemplos de imagem com Jesus sentado no trono de sua glória: 

 
 

             Jesus já está lá no seu trono. Entronizado entre os querubins, ou seja, 

os anjos. E a glória de Deus vai nos iluminar. Sabia que nesse lugar não vai 

ter sol, nem lua e nem estrelas? E sabe por quê? Nós não vamos precisar. A 

glória que vem de Deus Pai todo poderoso, que nos ama, vai nos iluminar. 

             Vamos falar: UAU! O céu é um lindo lugar! Pergunte para as 

crianças: “Vocês querem morar neste lugar?”. Escute as respostas das 

crianças atentamente, pois esse pode ser um momento de apelo para 

aceitação de Jesus também. 

             Então, vamos conhecer os passos que nos levam até esse reino lindo? 

             O primeiro passo é "Aceitar a Jesus" (mostre o 

pé escrito "Aceitar a Jesus". Esse pé pode ser feito de 

E.V.A). Diga para as crianças que nós só podemos ir 

morar nesse lugar maravilhoso se aceitarmos a Jesus 

como  Senhor e Salvador de nossas vidas.  

               O segundo passo é "Orar" (mostre o pé 

escrito "Orar". Esse pé pode ser feito de E.V.A). Para 

entrarmos nessa cidade, precisamos ser amigos do 

dono do lugar que é Deus. Então, orar é a forma que 

temos de nos comunicarmos com Ele. É muito 

importante falar com Deus todos os dias. 

                O terceiro passo é "Ler a Bíblia" (mostre o 

pé escrito "Ler a Bíblia". Esse pé pode ser feito de 

E.V.A). Se nós falarmos com Deus em oração, Ele nos 

responde por meio da sua Palavra, que é a Bíblia. Nela 

tem tudo o que precisamos saber a respeito de Deus e 
de como podemos viver com Ele de forma a agradá-lo. 
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O quarto passo é "Obedecer" (mostre o pé escrito 

"Obedecer". Esse pé pode ser feito de E.V.A). Isso 

mesmo! Deus pede para nós obedecermos a sua Palavra e 

vivermos de acordo com a Sua vontade. Isso significa que 

temos que ser submissos a vontade de Deus. Desse modo, 

podemos aprender a obedecer a Deus começando com a 

obediência aos nossos pais, professores, pastores, etc. 

Essa atitude agrada o coração de Deus. 

O quinto passo é "Ir na Igreja" (mostre o pé escrito "Ir na 

Igreja". Esse pé pode ser feito de E.V.A). A igreja somos 

nós, mas para ficarmos mais pertinho uns dos outros foi 

criado um local onde podemos adorar a Deus com os 

nossos irmãos na fé. Lá temos um pastor que nos orienta 

de acordo com a Palavra de Deus. E ele é sempre muito 

legal com as crianças. É muito importante ir na igreja, 

pois lá aprendemos como viver de acordo com a Bíblia, 

além de fazermos muitos amigos.  

O sexto passo é "Louvar" (mostre o pé escrito "Louvar". 

Esse pé pode ser feito de E.V.A). O louvor são as formas 

que adoramos a Deus. Podemos adorar a Deus: cantando, 

lendo a Bíblia, ofertando, orando e etc. 

(Você pode criar um caminho no castelo que simboliza o paraíso e colar os 

passos nele enquando conta a história, conforme na imagem abaixo.) 

 
               E se vocês não aceitarem a Jesus? Ou não obedecerem a sua palavra? 

O que acontecerá? Qual será a morada eterna para essas pessoas? 
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A Bíblia afirma que essas pessoas, ou seja, "os covardes, os incrédulos, os 

depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que 

praticam feitiçaria, os idólotras e todos os mentirosos" (Apocalipse 21:8), 

irão para um lugar de sofrimento eterno chamado inferno. (Se quiserem, 

podem criar um painel com fogo ou algo parecido para representar e fazer 

passos com as características dadas por Apocalipse 21:8, conforme na 

imagem abaixo.) 

 
                  As pessoas que têm Cristo veem a morte como uma passagem que 

nos leva até o nosso Criador, pois nós temos a promessa da salvação em 

Cristo Jesus e Ele está nos esperando nesse maravilhoso reino. Mas, pode ser 

que antes disso Ele volte para nos buscar. E aí, você está preparado? 
 
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?  
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Atividade de Fixação da História: 
               Apresente para as crianças a imagem que está ao 

lado (esta imagem estará disponível para impressão no 

site da campanha de missões estaduais Kids 2021). 

               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. 
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     A GRANDE COMISSÃO: 
     UM CONVITE ESPECIAL 
          Base Bíblica: Mateus 28:18-20 

                Objetivo: Compreender que fazemos parte de   

                uma grande comissão enviada por Jesus para 

                falar do seu amor aos que não O conhecem. 
Viagem missionária: 28/08, às 16 horas, on-line. 

 
 
Chegada da turma: 
              Cada criança que chegar deve ser recebida com alegria. Destaque o 

valor que ela tem para você e como é importante ela fazer parte da turma do 

Ministério Infantil da Campanha de Missões Estaduais 2021.  Mostre um 

mapa do Rio Grande do Sul e apresente o seu município para ela. Depois, 

fale sobre a quantidade de pessoas que moram no nosso Estado e que existem 

várias que nunca ouviram falar sobre Jesus. Mostre que ela é uma 

missionariazinha que faz parte de uma grande comissão a serviço de Jesus na 

propagação do Evangelho. Também utilize esse momento para recolher os 

cofrinhos confeccionados no primeiro encontro da campanha. 

 
Descobrindo o Tema: 
              Escreva as palavras do versículo base em cartões. Faça duas cópias. 

Divida a turma em duas equipes. Cada equipe deverá ter um representante. A 

um sinal dado, o representante de cada equipe terá que colocar o versículo na 

ordem correta. A equipe poderá ajudar somente falando. Ganha a equipe que 

cumprir a tarefa primeiro. No final, leia o versículo Bíblico e peça que todos 

recitem. 
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Cântico:  

Cante o louvor "Chuá, Chuá" –Geração Fiel–com as 

crianças. Você pode passar o vídeo com a música ou 

convidar a equipe de louvor da sua igreja para fazer esse 

momento de cântico com as crianças. A letra e cifra se 

encontram nas páginas 6 e 7. 
 
Versículo Bíblico: 
Peça para as crianças abrirem o versículo na Bíblia de Mateus 28:18-20 e leia 

com elas: "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). Depois de fazer a leitura, 

pergunte as crianças: “Qual foi a ordem dada por Jesus?”. Ouça as respostas e 

prepare o momento para o início da história. 

 
História: 
               Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. O que será que Deus 

quer falar conosco? Este é o último culto da Campanha de Missões Estaduais do 

ano de 2021; todavia, Deus tem te chamado para fazer parte da sua grande 

comissão. Mas, o que é isso? 

               Vamos abrir no texto Bíblico em Marcos 16:15 (auxilie todas as 

crianças a manipularem a Bíblia). Leia com as crianças: "E disse Jesus: Vão 

pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas." (Tradução NVI).  

               Sim! Todo o cristão tem que pregar o Evangelho. E hoje, nós vamos 

conhecer um missionário muito especial que fazia algo muito incrível. Vamos  
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conhecê-lo? 

                 Todos ouviram a mensagem que Jesus é a luz do mundo. Então, 

Pedro, que fora descrito no livro de Atos, falou a respeito dessa luz que era 

Jesus. Ele pregava sobre Jesus e todos o ouviam, principalmente as pessoas 

que estavam tristes e sem esperança. 

                 No meio desse movimento de pregação existia um homem 

chamado Barnabé (mostre a figura do personagem Barnabé. Ele pode ser 

feito de palitoche ou fantoche). Barnabé é o nosso missionário especial que 

nós vamos conhecer hoje. 

 

Exemplo personagem Barnabé (Palitoche): 

 
                 O nome de Barnabé, na verdade, era José. Ele ganhou esse nome 

dos dicípulos de Jesus, que significava "Filho da Consolação". Mas o que 

quer dizer isso? Quer dizer “aquele que fala coisas boas para quem está triste. 

Aquele que anima as pessoas e as ajuda em momentos de necessidade”. 

                 Então, os discípulos de Jesus colocaram esse apelido em José, 

sabe por quê? Porque o agora Barnabé tinha um terreno muito bom, mas 

quando ele viu a necessidade do povo, decidiu vendê-lo com o objetivo de 

ajudar as pessoas que eram seus irmãos em Cristo. Sabe o que ele fez com o 

dinheiro? (Pegue a figura de moedinhas e saco de dinheiro para demostrar).  

 

Exemplo moedinhas e saco de dinheiro: 
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                 Ele pegou todo o dinheiro do terreno vendido e deu para os 

discípulos de Jesus, pois eles estavam cuidando da igreja. O seu objetivo era 

ajudar os seus irmãos pobres da igreja. 

                 Veja que ato bonito de Barnabé!!! Por isso que ele tinha esse apelido 

de filho da consolação. Porque olhava para as pessoas a sua volta e via as suas 

necessidades. E Barnabé não ficava de braços cruzados sem fazer nada, só 

olhando, mas ele tomava atitudes para resolver aquela situação difícil. Por conta 

disso, ele era conhecido por ter um coração bom (mostre a figura de um coração 

escrito Jesus), por ser uma pessoas que socorria os outros que estavam 

necessitados. 

 

Exemplo de coração bom com Jesus: 

 
Passado um tempo, Barnabé se juntou com Paulo (mostre a figura do 

personagem Paulo. Ele pode ser feito de palitoche ou fantoche). 

 

Exemplo personagem Paulo (Palitoche): 

 
                  Paulo, antes de se converter a Cristo se chamava Saulo, e ele 

perseguia a igreja prendendo e matando as pessoas que faziam parte do corpo de 

Cristo. Todavia, Paulo teve um encontro com Jesus e ele queria fazer parte  
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dessa igreja que antes perseguia. Mas todos tinham medo dele, porque 

achavam que seriam mortos por Saulo. Barnabé, vendo essa situação 

complicada, ajudou o agora Paulo a se aproximar da igreja para que ele 

pudesse fazer parte da grande comissão de Jesus Cristo. 

                 E depois de um tempo, Barnabé e Paulo foram morar em 

Antioquia. O objetivo era fazer a obra de Deus naquele lugar. Então, eles 

faziam isso quando pregavam o Evangelho (mostre a figura da gota que tem 

a Bíblia, conforme a imagem a baixo). 

 
                 Sabe o texto Bíblico de Mateus 28:19, que nos diz: "Portanto, 

vãoe façam discípulos de todas as nações, batizando-os nome da Pai, do 

Filho e do Espírito Santo"?, pois é, essa foi a atitude de Paulo e Barnabé na 

cidade de Antioquia.  

                 Porém, um dia, eles estavam reunidos na igreja. Todos estavam 

orando e Deus mandou Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. E os 

dois, juntos, saíram para a viagem (pegue uma mala para exemplificar esse 

momento da história. Se quiser, pode pegar a mala utilizada no 1º Encontro 

da Campanha de Missões Estaduais 2021). 

 

Exemplo da mala utilizada no 1º Encontro da Campanha de Missões 

Estaduais 2021: 
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                E sabe o que eles estavam levando nessa viagem? A palavra de Deus. 

E essa foi a primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé. E eles 

fizeram muitas coisas e falavam do Evangelho de Jesus e de Sua salavação. E 

Barnabé estava ali, junto com Paulo nessa primeira viagem missionária. 

               Mas, o que é um missionário?  

               Barnabé era um missionário. 

O missionário vai por muitos lugares para pregar a Palavra de Deus, ou seja, ele 

fala sobre o plano da salvação de Jesus Cristo para a humanidade (convide 

nesse momento uma criança para contar o plano da salavação com o seu 

baldinho e as gotas).  

            Também pegue o seu poço e as gotas utilizadas durante a campanha e 

diga que eles também podem falar e contar do plano da salvação para todas as 

pessoas que ainda não conhecem a Jesus.Fale que o  Rio Grande do Sul, o nosso 

Estado,precisa conhecer esse plano maravilhoso que Deus escreveu. Mas para 

isso, é necessário que se levantem vários missionários para realizar esse 

trabalho. 

             Pergunte para as crianças: “Você querem ser um missionário?”; “Será 

que vocês podem ser um missionário”. (Pegue a plaquinha escrita: Pode?). 

 

Exemplo de Placa  “Pode?” 

 
              SIM!!!! Vocês podem ser missionários aqui na nossa cidade. Vocês 

podem fazer missões aqui! E pregar o Evangelho aqui! 

              Pergunte para as crianças: “Vocês têm o sonho de serem um 

missionário?”, então ore a Deus. E Deus, um dia, pode te chamar e enviar a 

muitos outros lugares para anunciar a Jesus Cristo as pessoas que ainda não O 

conhecem. O que você acha de escolher uma pessoa para contar o plano da 

salvação na sua cidade? Vamos fazer missões?               
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Momento Mãos à Obra: 
 

Entregue o desenho de uma silhueta para cada 

criança. Peça para elas decorarem essa silhueta 

e as ajude a escrever o nome de um amigo por 

quem estará orando durante a semana e que 

também deverá apresentar Jesus a ele. Ore por 

cada criança de sua turma nesse momento, peça 

que o Senhor ajude cada uma a cumprir essa 

missão. 
 
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 (lembre-

se de levar papel cartão para deixar os botons mais firmes e segurança para 

prender os botons nas camisetas).  

                  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. 



 
 
 
 

 


