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Em 1965, Mário Barreto França escreveu o hino que diz: “Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, 
para a santa liderança do Evangelho no Brasil”. Após mais de 50 anos dessa composição, a mensagem continua 
atual e eficaz para os dias que vivemos hoje, quando completamos um ano de uma pandemia catastrófica. 
Enquanto a morte é a pauta principal dos noticiários, a Bíblia nos instrui a confiar em dias melhores com 
Cristo. Somente Jesus é a nossa esperança e alegria, somente Ele nos dá força para encararmos a dura rea-
lidade dos nossos dias. “E em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro 
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos” (Atos 4.12). E esta, sim, é a boa notícia!

Como discípulos de Cristo, nossa missão é fazer com que essa mensagem alcance todos, sem nenhuma res-
trição. Nossos missionários conectados a você, parceiro da obra missionária, não têm medido esforços para 
que essa esperança seja propagada nos quatro cantos do Brasil. Por meio de ações de compaixão e graça, 
formação de novos líderes, plantação de igrejas, evangelização discipuladora e, claro, muita oração, cada 
vez mais pessoas têm suas vidas transformadas e, assim, têm depositado sua fé e esperança no Salvador. 
Louvado seja Deus por isso!

Onde havia choro e medo, agora existe fé, esperança e amor! É isso que a certeza da salvação nos dá. Mesmo 
em um período tão difícil, temos a certeza de que o Dono da Obra faz acontecer, mesmo que aos olhos hu-
manos seja impossível. Reaprendemos a forma de ser Igreja, nos esforçamos para não deixar de proclamar 
a única esperança possível para humanidade e, como era de se esperar, o Senhor fez maravilhas no meio de 
nós. Não há privilégio maior do que fazer parte dos planos de Deus, e a cada dia tenho mais certeza disso. 

Em mais uma Campanha de Mobilização, contamos com você para superar os desafios ainda maiores que 
se apresentam para nós. Cremos que se nossa esperança está nele, nada é impossível para nós. 

Vamos continuar avançando, sem recuar, porque estamos certos de que a única esperança para o Brasil é 
Jesus Cristo!

Fernando Brandão

Diretor Executivo de Missões Nacionais

Jesus Cristo 
é a única 

esperança!
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Jesus Cristo é a única 
esperança para a 

Nova Geração!
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Estamos felizes por iniciarmos uma nova campanha missionária. Nosso desejo é que o Espírito 
Santo encha nossos corações e nos impulsione cada dia mais a compartilhar o evangelho, pois 
ainda existem milhares de pessoas que vivem sem esperança.

Para 2021, Missões Nacionais está propondo o tema “Jesus Cristo é a única esperança” e a divisa 
em Atos 4.12: “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro 
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”. Queremos que as crianças com-
preendam que apesar de todo cenário de sofrimento social que temos contemplado, há esperança 
em Jesus, por isso elas também podem levar esperança às pessoas. Ao longo da campanha, as 
crianças estarão levando esperança, ao desenvolverem ações para multiplicar discípulos, orarem 
pelos perdidos e pelos missionários, e, também, repartirem o que possuem.

Para a Campanha 2021, todos os recursos estão disponíveis em ambiente virtual e prontos para 
serem baixados. Use-os de acordo com sua realidade fazendo, inclusive, as adaptações, conside-
rando o contexto em que sua igreja está inserida. Quando elaboramos o material da Campanha, 
fazemos de forma generalizada, e nem sempre conseguimos atender às especificidades de todas 
as igrejas do Brasil. Por isso é tão importante fazer uma leitura prévia de todo o conteúdo e definir 
quais são as atividades que talvez precisem de algum ajuste para sua realidade local.

Você encontrará materiais organizados por faixas etárias, nos quais estarão os programas para 
culto infantil, sugestão para a lição bíblica, momento missionário e atividades complementares. 
Os textos e as histórias serão sempre os mesmos para todas as crianças. A mudança está na forma 
de contá-las e nas atividades propostas, pois consideramos as características de cada faixa etária. 
Você encontrará, ainda, os roteiros semanais para encontros de Pequeno Grupo Multiplicador 
Infantil (PGMI) e o programa para o Encontro em Família, uma forma de incentivar a participação 
conjunta da família durante toda a Campanha.

Preparamos tudo com muito carinho e agora está em suas mãos. Temos orado no sentido de que 
todo esse conteúdo seja uma ferramenta para que seu coração seja reabastecido pela esperança que 
só encontramos em Jesus, que muitas crianças sejam abençoadas com a salvação que Ele oferece 
e ajudem a espalhar, por todo o Brasil, que Jesus Cristo é a única esperança. 

Com carinho,

Equipe de criação do Caderno Infantil 2021.
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Composição: Maitê Coropos e Mônica Coropos

Produção e direção musical: Marcelo Nelles

Uma novidade para anunciar,

um presente toda gente vai ganhar.

Mas não é brinquedo nem dinheiro, não,

é a esperança de salvação.

Para todo tempo Ele é o amor

e na tempestade Ele é Salvador.

O Brasil precisa acreditar como criança,

Jesus Cristo é a única esperança.

Jesus Cristo é a única esperança,

Ele é o caminho, verdade e luz.

Brasil, sua esperança é Jesus!

Viva a esperança!

Esperança é Jesus!

Jesus Cristo é a única esperança!

Brasil, Jesus é a única esperança!

No site da Campanha 2021, você 
encontra o kit completo da canção, 
com partituras, áudios e muito mais. 
Além disso, na Revista da Campanha 
Estendida, disponível no ambiente 
virtual, você conhece a inspiração 
das autoras das músicas. Acesse: 
missoesnacionais.org.br/campanha2021

Brasil, 
sua esperança é Jesus!

http://missoesnacionais.org.br/campanha2021
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Levar as crianças a compreenderem que em 
Jesus temos esperança e que por isso podemos 
levar esperança às pessoas. Elas demonstram que 
levam esperança quando desenvolvem ações para 
multiplicar discípulos, oram pelos perdidos e pelos 
missionários e também repartem o que possuem.

Casada com Allan Oliveira, mãe do 
Lucas (17 anos) e da Luiza (15 anos). 
Formada em Odontologia. Membro da 
Igreja Batista Espaço Edificando Vidas 
(Conselheiro Lafaiete - MG), missioná-
ria mobilizadora voluntária e capelã 
escolar em Minas Gerais. Alcançada 
pela graça desde a primeira infância.

Casada com pastor Samuel Fer-
nandes, mãe do André (7 anos) e 
da Analiz (4 anos). Bacharel em 
Enfermagem e em Teologia com 
ênfase em Educação Cristã pe-
lo Seminário Bíblico Palavra da 
Vida/SP. Membro da Primeira 
Igreja Batista em Nossa Senhora 
das Dores/SE. Missionária mo-
bilizadora voluntária.

Rojane Brasil

Divisa

Equipe

Objetivo

Areli Perruci 
Fernandes

“E em nenhum outro há 
salvação, porque também 
debaixo do céu nenhum 
outro nome há dado entre os 
homens, pelo qual devamos 
ser salvos.” Atos 4.12

a única esperança!
Jesus Cristo é
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Rojane, Areli, Cássia, Rute e Jaqueline, além de amigas, são unidas no propósito de alcançar 
com o evangelho todas as crianças em solo brasileiro por meio de um ensino bíblico consistente, 

criativo e contextualizado e por meio da influência de líderes que se pareçam com Jesus. As 
temáticas das campanhas mudam a cada ano, mas o propósito de vida delas, não!

Casada com o pastor Marcelo Farias, 
mãe do Natan (15 anos). Bacharel em 
Educação Religiosa pelo CIEM, gra-
duanda em Pedagogia pela FEUC. 
Ministra de Educação Cristã, profes-
sora e coordenadora administrativa 
da Escola de Base - Ministério com 
Crianças. Membro da PIB em Jardim 
Monteiro - RJ, missionária voluntá-
ria da JMN na área de evangelização 
discipuladora de crianças.

Casada com o pastor Renê Santos. Psicóloga, pós-graduada em 
Terapia Cognitivo Comportamental, mestranda em Psicologia 
Social, Bacharel em Educação Religiosa pelo IBER. Missionária 
de Missões Nacionais desde 1998, coordenadora da evangelização 
discipuladora de crianças. Membro da IB do Méier/RJ.

Casada com o pastor Eduardo Gou-
lart, mãe do Marlon (30 anos, casa-
do) e da Sâmela (29 anos, casada). 
Bacharel em Pedagogia e em Teolo-
gia com ênfase em Educação Religio-
sa pelo Seminário Batista em Niterói. 
Membro da PIB em Rio Seco - Rio 
Bonito/RJ. Missionária da JMN na 
área de evangelização discipuladora 
de crianças, capelã escolar.

Jaqueline da Hora Santos

Cássia Rodrigues
Rute Goulart 
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Escolha 4 crianças (ou 4 grupos de crianças) para 
representarem as 4 ênfases da campanha, e uma 
criança, que deverá estar vestida com a camisa da 
campanha (ou outra camisa missionária), para re-
presentar a missionária. Esta deve carregar uma 
bolsa ou mochila com os seguintes objetos: Bíblia, 
biscoito, roupa, cofrinho missionário. 

Caso o grupo de crianças seja pequeno, envolva ado-
lescentes, jovens e líderes de crianças na encenação.

Escolha um dos seus juniores, que tenha boa leitu-
ra e desenvoltura, para dirigir o culto. Prepare as 
crianças com antecedência, envolva os pais, leve as 
famílias a orar por esse momento.

Dirigente: Bom dia, irmãos! Hoje é um dia muito espe-
cial. O Ministério Infantil quer celebrar, junto com toda 
a igreja, Jesus Cristo é a única esperança! Esse é o tema 
da nossa campanha de Missões Nacionais. Vamos nos 
levantar e falar todos juntos? 

1. Tema: Jesus Cristo é a única esperança

Dirigente: Vamos orar agradecendo a Deus por nos dar 
esperança em Jesus. Vou convidar ________________ 
(escolha uma criança com antecedência) para fazer 
essa oração.

Sugestão de 
Ordem de 

Culto Infantil 
com a igreja

Jesus Cristo 
é a única 
esperança

2. Oração de gratidão

Dirigente: A divisa da nossa campanha está em Atos 
4.12. Nosso(a) irmão(ã) __________________ (escolha 
uma criança com antecedência e ajude-a a memorizar 
bem o versículo) vai recitá-la para nós. 

3. Divisa: Atos 4.12 

Dirigente: Agora, vamos falar todos juntos? (Repitam a 
divisa) Jesus é o nosso Salvador e merece o nosso louvor! 
Vamos cantar juntos?

(Se for possível, ensaie uma equipe infantil de lou-
vor. Procure estimular seus alunos que têm talentos 
musicais a usá-los para servir na igreja. Providencie 
que as crianças participem ativamente em todos os 
momentos do culto.)
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4. Cânticos: (escolha dois ou três cânticos de louvor. 
Seguem abaixo algumas sugestões; os links das 
canções sugeridas estão no final da Revista Infantil)

• O Senhor é o meu pastor

• Cantarei ao Senhor

• Jesus é bom

Criança 1 (representando a Nova Geração – vestin-
do roupas bem infantis, segurando um brinquedo; 
entra no final do período de cânticos e fica olhando, 
com ar de quem não está entendendo nada): Porque 
é que vocês estão aí cantando, tão alegres? Eu não vejo 
motivo nenhum para cantar... estou tão triste! Onde eu 
posso encontrar a esperança?

Criança missionária: Ei, amiguinho, não fique triste! 
Eu vou mostrar a esperança para você! (Dá a mão para a 
criança 1, tira a Bíblia da mochila e mostra para ela)

Dirigente: Jesus Cristo é a esperança para a nova ge-
ração! Ele disse que o Reino de Deus é dos pequeninos! 
Você está preparado para levar Jesus até eles?

5. Mensagem Musical - Pequeno Coração - Ensaie 
esta música com uma criança ou grupo de crianças; 
você pode também usar a canção para uma coreo-
grafia ou exibir o vídeo.

Criança 2 (representando os Excluídos Sociais – ves-
tindo roupas sujas, rasgadas; entra na igreja durante 
a música e senta-se encolhida num cantinho). 

Criança missionária (olha para a criança encolhida e 
se aproxima): Oi... Por que você está aí todo encolhido?

Criança 2 (olha para um lado e para o outro): Eu? 
Você está falando comigo?

Criança missionária: Sim!

Criança 2: Faz tanto tempo que ninguém fala comigo... 
eu até pareço invisível. Ninguém liga para mim!

Criança missionária: Eu me importo com você. E Jesus 
também. Venha, eu vou arrumar algumas roupas para 
você, comida, e vou lhe contar como o amor de Deus 
pode transformar sua vida. (Pega a criança pela mão 
e a leva para junto da criança 1; tira da mochila a 
roupa limpa e o biscoito, oferece para 
a criança 2 e continua a conver-
sar). Vocês gostam de histórias? 
Eu conheço uma história de alguém 
que também parecia invisível... que-
rem ouvir?

Criança 1 e 2: Sim, queremos!

6. História Bíblica – Pedro e João olham para o 
paralítico - Atos 3.1-9 (veja a história no material 
dos cultos da campanha; você pode apresentá-la 
encenada, com fantoches, com bonecos de papel re-
ciclado, ou em vídeos baixados da internet – escolha 
o recurso que melhor se adequar à sua realidade)

Dirigente: Jesus Cristo é a esperança para os excluídos 
sociais! A Bíblia nos ensina a amar a todos, sem distinção. 
Vamos ler o que está escrito em I João 4.20,21?

7. Leitura Bíblica em uníssono – 1João 4.20,21 

Criança 3 (representando os povos isolados, carac-
terizá-la de acordo com um tipo de comunidade 
- sertaneja, indígena, ribeirinha que estiver mais 
distante de vocês; a criança entra durante a leitura, 
carregando uma mala ou trouxa de viagem): Ai, 
ai, como estou cansado... vocês moram longe, hein? Eu 
vim até aqui porque disseram que eu podia encontrar 
esperança. Será que eu vim ao lugar certo?

Criança missionária: Sim!!! Você veio ao lugar certo! 
Eu posso dividir minha esperança com você!

8. Mensagem Musical – Missionariozinho (pode 
ser cantada pela criança missionária ou por um 
grupo de crianças)

Criança 3 (ainda um pouco triste): Muito bonito... 
só tem um problema! Lá na minha terra existem muitas 
pessoas que também estão sem esperança... Como elas 
vão conhecer Jesus?

Criança missionária: Não se preocupe! (Tira da mo-
chila seu cofrinho missionário). Sabe o que é isso? É 
meu cofrinho missionário. Eu não posso ir até sua terra 
falar de Jesus, mas existem missionários que podem fa-
zer isso! Com a minha oferta, eu vou ajudá-los a levar 
esperança!

Criança 3: Ah, que coisa boa! Agora eu estou feliz de 
verdade!

Dirigente: Jesus Cristo é a esperança para os Menos 
Evangelizados! A sua oferta ajuda os missionários 

a chegar até eles! Vamos ofertar com ale-
gria, cantando o hino oficial da nossa 

campanha!

https://bitlybr.com/7JEr8
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9. Dedicação das ofertas - Hino 
oficial 

Criança 4: (Bem vestida, carregan-
do um celular) Tá animado isso aqui 

hoje, hein? Eu ouvi vocês cantando lá da minha janela! 
Eu ando me sentindo tão sozinho... aqui vocês parecem 
bem felizes! Qual é o segredo de vocês?

Criança missionária: Oi! Hum... Parece que eu co-
nheço você! A gente não estuda na mesma escola? 
Posso ser seu amigo e lhe contar o segredo da minha 
esperança! Venha, deixa eu apresentar meus outros 
amigos para você! 

Dirigente: Jesus Cristo é a única esperança para as 
pessoas da nossa cidade! Você pode falar dele em sua 

casa, sua escola, seu trabalho, sua rua! Não deixe passar 
nenhuma oportunidade! Precisamos de muitos traba-
lhadores na obra missionária! Você deseja ser um deles? 
Se você está disposto a ser um missionário onde estiver, 
fique de pé agora! (Espere as pessoas ficarem de pé) Vamos 
orar juntos para que Deus nos ajude a ser verdadeiros 
missionários em nossa cidade?

10. Oração (pode ser feita pela criança dirigente ou 
por alguém indicado previamente)

11. Encerramento – Palavra do pastor ou líder de 
crianças e oração final.



Programas

para Culto
Infantil
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TEMPO DE COMPARTILHAR

Receba as crianças com alegria e pergunte-lhes como 
foi a semana delas. Conte alguma coisa boa que 
aconteceu com você nos últimos dias. Ore agrade-
cendo a Deus e intercedendo por alguma necessi-
dade compartilhada por elas. 

Crianças, hoje eu quero conversar um pouco com vocês 
sobre ESPERANÇA. Vocês sabem o que é esperança? 
(Deixe as crianças responderem). É a confiança de 
que alguma coisa boa vai acontecer, ou de que vamos 
receber uma coisa que queremos muito! Ter esperança 
é confiar que a nossa situação vai mudar para melhor... 
por exemplo, quando estamos doentes, temos esperança 
de que vamos ficar curados, por isso oramos e tomamos 
remédios.... Mas existe uma esperança que é a mais im-
portante de todas! A esperança de que Jesus estará conosco 
todos os dias da nossa vida, nos bons e nos ruins... e que 
um dia viveremos com Ele no céu! Nós podemos ter essa 
esperança porque Jesus nos prometeu isso! E Jesus sempre 
cumpre o que ele promete! 

Por isso, mesmo quando estamos tristes e passamos por 
dificuldades, nós podemos louvar e agradecer a Jesus por 
sua companhia! Vamos fazer isso agora?

Cânticos
Escolha um ou dois cânticos que falem sobre fé, 
confiança e esperança. Sugestões:

Com Cristo no Barco

Meu barco é pequeno

Deus é bom pra mim

Infelizmente, em nosso país, muitas pessoas vivem sem 
esperança, porque ainda não conhecem o amor de Deus. 

Sugestão: ilustre a vida das pessoas que não têm 
esperança com a seguinte experiência: encha um 
copo fundo, transparente, com água. Segure um 
ovo cru na beirada do copo.

Estão vendo esse ovo, crianças? Ele vai representar as 
pessoas que não têm Jesus. Quando elas passam por di-
ficuldades, olha o que acontece... (solte o ovo, que vai 
afundar). É como se elas afundassem! Elas ficam mer-
gulhadas nos problemas porque não têm esperança...! 

Agora, esse pote vai representar Jesus (use um pote 
com sal para representar Jesus. Desenhe uma cruz 
do lado de fora) Olhem o que acontece quando as pes-
soas encontram Jesus... (Vá colocando sal na água até 
que o ovo flutue). Ele nos ajuda a vencer os problemas! 
Ele nos dá força para continuar! Ele nos dá esperança! 
(Observação: use um ovo novo, e faça o teste antes 
de apresentar a experiência às crianças.)

Neste mês, vamos falar sobre pessoas da Bíblia que tam-
bém viviam sem esperança. Mas tudo mudou quando elas 
foram apresentadas a Jesus Cristo é a única esperan-
ça! Essas histórias estão no livro de Atos dos Apóstolos 
(mostre a sua Bíblia aberta no texto da lição).

História Bíblica - Paulo, Silas oram pela 
jovem adivinhadora (Atos 16.16-18)
A história de hoje é sobre uma jovem que morava na cidade 
de Filipos. Os moradores daquela cidade adoravam muitos 

Pré-Escolar (4 - 6 anos)

Jesus Cristo é a Jesus Cristo é a 
única esperança para única esperança para 

a Nova Geraçãoa Nova Geração

Culto 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ty3619vBZiU&ab_channel=MaryHellenBitencourt
https://www.youtube.com/watch?v=aSIii-M_Pj4&ab_channel=3Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=H72Hfg07T4M&ab_channel=3Palavrinhas
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deuses diferentes... Além disso, o imperador, César, queria 
que todo mundo obedecesse a ele e achava até que era mais 
importante do que Deus! Por isso, ele perseguia as pessoas 
que seguiam Jesus, porque eaes ensinavam que Jesus era 
mais importante do que o Rei, que Jesus era o Salvador! 
Os missionários Paulo e Silas estavam ensinando isso em 
Filipos, onde já havia uma igreja. Um dia, quando estavam 
se reunindo para orar, eles ouviram uma jovem gritar 
perto dali: “esses homens são servos do Deus altíssimo e 
anunciam o caminho da salvação a todos vocês!”. E todos 
os dias, quando eles passavam por ali, ela ia atrás deles, 
gritando a mesma coisa. Então, Paulo percebeu que, na 
verdade, essa jovem estava escravizada por um espírito 

mau, que dava a ela capacidades de adivinhação. Ela era 
também escrava de homens maus, que a usavam para adi-
vinhar o futuro e ganhar dinheiro para seus donos. Aquela 
jovem vivia uma vida completamente sem esperança. Mas 
Paulo orou por ela e, em nome de Jesus, libertou-a daquele 
espírito maligno, dando a ela uma nova vida.

Assim como essa jovem, muitos jovens, adolescentes 
e crianças vivem sem esperança, em nosso país. Estão 
presos pelas drogas, pela miséria, pela violência, pelo 
abandono. Mas nós conhecemos aquele que é a única 
esperança verdadeira. Nós precisamos anunciar isso 
para todas as pessoas!

TEMPO DE MOBILIZAR

É por isso que estamos iniciando hoje a Campanha 
de Missões Nacionais (mostre o cartaz).

O tema da nossa campanha é “Jesus Cristo é a única 
esperança!” Vamos repetir juntos?

E a nossa divisa (versículo para memorizar) está tam-
bém no livro de Atos, capítulo 4, verso 12 (leia em sua 
Bíblia). Desafie as crianças a memorizarem o versículo 
todo, durante a campanha. Divida o versículo em partes 
menores, como indicado abaixo, e vá memorizando uma 
parte a cada domingo.

“E em nenhum outro há salvação, / porque também 
debaixo do céu nenhum outro nome há/, dado entre 
os homens, /pelo qual devamos ser salvos.” Atos 4.12

E então, crianças, quem é que nos dá esperança? Quem 
nos traz salvação? (Deixe as crianças responderem) 
Sim, Jesus Cristo é a nossa esperança!

Vamos conhecer a música da campanha? (Cante com 
as crianças)

Sugestão: Caso o tempo, o espaço e o número de crian-
ças permitam, faça com elas a brincadeira “dança das 
cadeiras”. Coloque as cadeiras em círculo, com uma 
cadeira diferente das outras (em tipo, tamanho ou cor, 
por exemplo), sempre com uma quantidade menor do 
que o número de crianças (você pode usar bambolês 
ou almofadas também). Coloque para tocar a música 
da campanha enquanto as crianças caminham ao 
redor dos lugares marcados. Vá parando a música e, 
sempre que isso acontecer, as crianças devem se sentar 
nesses lugares marcados. Vá tirando da roda aqueles 
que ficaram sem lugar, e diminuindo o número de 
lugares até que sobrem apenas duas cadeiras e duas 
crianças (uma delas será o lugar especial). Separe as 
duas cadeiras e coloque as duas crianças para rodar 

em volta da cadeira comum. Diga a elas que quem 
conseguir sentar na cadeira especial, depois que a 
música parar, receberá um prêmio. Ao final da brinca-
deira, entregue o prêmio ao vencedor (escolha alguma 
coisa simples, como um marcador de livro com a logo 
da campanha ou mesmo o cofrinho missionário, que 
você possa distribuir para todos). Peça para todos se 
sentarem e explique que aquela cadeira era a única es-
perança para ganhar o prêmio... mas que, agora, todos 
vão poder se sentar nela e ganhar também. Peça que 
o aluno premiado convide as crianças para sentarem 
na cadeira especial e, um por um, vá entregando os 
brindes. Enquanto isso, explique que Jesus também 
é a nossa única esperança, e que essa esperança está 
disponível para todas as pessoas! 

Testemunho missionário 
Nossos missionários também estão levando esperança às 
crianças, adolescentes e jovens do Brasil. Veja o que eles 
estão fazendo. (Adapte a forma de contar a história 
para as crianças).

A esperança chegou para Graziela! 

A hora de Deus é perfeita e a his-
tória da pequena Maria Graziela 
Lemos é prova disso. 

Em fevereiro de 2021, os missio-
nários Jailson de Lima e Gleice 
Barata foram entregar cestas 
no assentamento indígena em 
Parque das Nações (AM), onde 
atuam, e souberam que uma me-
nina de oito anos havia caído e 
estava com a perna machucada.
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Ao visitarem a criança, perceberam que a situação era 
grave, pois havia mais de um mês ela estava na cama sem 
conseguir se movimentar, com a perna muito inchada e 
sentindo fortes dores. A menina já havia sido hospitalizada 
antes, em decorrência do machucado, mas por conta da 
situação dos hospitais de Manaus (AM) durante a pan-
demia retornara para a casa sem o tratamento necessário. 
Com a ajuda, também, do casal missionário Pr. André e 
Germana Matheus, que conversaram com a tia e avó da 
criança, responsáveis por ela, Graziela foi levada para 
o hospital. 

Chegando lá, foi direto para o centro cirúrgico; a tia, Ro-
siele Lemos, ouviu dos médicos que, se tivessem esperado 
mais tempo, a menina poderia ter perdido a perna por 
causa da infecção. Graziela ficou internada 14 dias, passou 
por duas cirurgias e, hoje, está com a saúde restaurada, 
para glória de Deus.

Os missionários foram instrumentos do Senhor e leva-
ram, para a vida de Graziela e sua família, a verdadeira 
esperança, que é Jesus Cristo! Por meio dessa experiência, 
elas conheceram um Deus que não nos abandona e acalma 
toda e qualquer tempestade.

TEMPO DE ORAR

Prepare um quadro de oração no qual você possa 
fixar os nomes das pessoas por quem estarão orando 
durante este mês. Coloque no quadro a foto dos 
missionários cujo testemunhos serão ouvidos em 
cada culto. 

Orar é uma maneira muito especial de levar esperança 
ao coração de alguém. E vocês, estão preocupados com 

alguma coisa? Quem gostaria de pedir esperança a Jesus? 
Vocês conhecem alguém que está precisando de esperança? 

Anote os pedidos das crianças em pequenos papéis 
e coloque no mural. Você também pode pedir que 
as crianças desenhem o que gostariam de pedir a 
Jesus. Peça a um menino e uma menina que orem 
por esses motivos e pela campanha de Missões 
Nacionais. 

TEMPO DE OFERTAR

É muito importante contribuir para a obra mis-
sionária, para que crianças de todo o Brasil sejam 
alcançadas pela esperança que está em Jesus. Vamos 
montar e decorar nosso cofrinho missionário? Quem vai 
encher esse cofrinho? (Veja no site a sugestão para 
confecção do cofrinho). 

Mostre também a elas o “ofertômetro” com o alvo 
da campanha. 

Vejam, crianças, esse é o nosso 
ofertômetro! Essa âncora repre-
senta a esperança de que muitas 
crianças conheçam a Jesus atra-
vés das nossas ofertas! Vamos 
fazer essa âncora chegar até o 
fundo do mar? Traga sua oferta 
a cada domingo!

Crie estratégias, junto com 
as crianças, para multiplicar 
as ofertas. Elas podem fazer 
docinhos ou artesanato para 
vender, ajudar os pais em ta-
refas extras, economizar no 
lanche, fazer um bazar com 
roupas e brinquedos que não 

usam mais, diminuir a duração do banho e econo-
mizar na conta de luz, revertendo os recursos para 
sua oferta missionária...O importante é envolvê-las 
no processo, juntamente com sua família.

Atividade complementar
Usando lã ou barbante vermelho, complete o rosto 
dessas pessoas. Uma já conheceu Jesus, a outra não....

A imagem está disponível 
para baixar no site.



Escolar I (7 - 8 anos)

Culto 1
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TEMPO DE COMPARTILHAR

Receba as crianças com alegria e lhes pergunte co-
mo foi a sua semana delas. Conte alguma coisa 
boa que aconteceu com você nos últimos dias. Ore 
agradecendo a Deus e intercedendo por alguma 
necessidade compartilhada por elas.

Crianças, hoje eu quero conversar um pouco com vocês 
sobre ESPERANÇA. Vocês sabem o que é esperança? 
(Deixe as crianças responderem). É a confiança de que 
algo bom acontecerá, ou de que algo que desejamos vai 
se realizar. Ter esperança é confiar que a nossa situação 
será transformada. Deixem-me contar a vocês a história 
de um garotinho cheio de esperança. (Sugestão: para 
contar a história, recorte de revistas ou imprima a 
imagem de um garotinho com um sorriso tranquilo 
e uma senhora com rosto assustado)

“Marcelinho, um garoto de 7 anos, estava sentado tran-
quilamente na sala de espera do aeroporto. As pessoas 
passavam de um lado para o outro, algumas bem nervosas, 
porque iam viajar de avião pela primeira vez. Ele parecia 
distraído, olhando as aeronaves subirem e descerem.

Quando as pessoas foram chamadas para entrar no avião, 
ele foi colocado à frente, na fila para entrar, e, depois, o 
colocaram na primeira fileira de poltronas do avião, ao 
lado de Marisa, uma senhora que parecia bem ansiosa. 
Ela começou a conversar com ele e logo o avião decolou. 
Nervosa, a mulher se segurava nas poltronas, com medo, 
enquanto o garotinho olhava pela janela.

Logo após a decolagem, Marcelinho recostou-se na pol-
trona e dormiu. Marisa não podia acreditar. Como um 

menino tão pequeno, sozinho, podia dormir durante a 
viagem, enquanto ela estava ali tremendo de medo? Ten-
tou relaxar, mas logo ouviu a voz do piloto do avião: “Por 
favor, permaneçam sentados e com seus cintos afivelados. 
Em poucos minutos entraremos numa área de tempes-
tade.” Ficou apavorada. Apertou o cinto, ajeitou-se na 
cadeira. Enquanto isso, o garotinho continuava dormindo.

E veio a tempestade. A aeronave balançava, ouviam-se 
os trovões e viam-se os clarões de raios. Absolutamente 
apavorada, a senhora olhou para Marcelinho, que tinha 
acordado com uma sacudida brusca do avião. Ele ainda 
parecia muito tranquilo. Ela não entendia como. Então, 
resolveu perguntar:

“Escute, garotinho, como você pode ficar tranquilo no 
meio dessa tempestade toda?”

Marcelinho, sorrindo, contou a ela o segredo da sua tran-
quilidade:

“Ah... eu não tenho medo! Meu pai é o piloto!!!”

Marcelinho sabia que o pai era um excelente piloto, e por 
isso viajava tranquilo. Ele tinha esperança que, apesar 
da tempestade, o pai sabia o que estava fazendo e o avião 
pousaria em segurança. E você, já passou por alguma 
situação como a de Marisa, em que teve muito medo? 
(Deixe as crianças compartilharem) Nos últimos dois 
anos, passamos por situações muito complicadas não é 
mesmo? A pandemia do coronavírus mudou a nossa ro-
tina, deixou todo mundo assustado e amedrontado. Mas, 
no meio de tantas incertezas, nós ainda podemos louvar 
ao nosso Deus, porque sabemos que Ele, nosso Pai do 

Jesus Cristo é a Jesus Cristo é a 
única esperança para única esperança para 

a Nova Geraçãoa Nova Geração
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céu, é o piloto e está conduzindo as nossas vidas. Quem 
tem Jesus em sua vida, tem esperança, não apenas de dias 
melhores aqui nesse mundo, mas, principalmente, de uma 
vida eterna ao lado dele, num mundo onde não há doença, 
nem medo, nem choro. Vamos cantar essa esperança?

Cânticos
Escolha um ou dois cânticos que falem sobre fé, 
confiança e esperança. Sugestões:

Confie em Deus

O Senhor é o meu pastor

Fé

Infelizmente, em nosso país, muitas pessoas vivem sem 
esperança, porque ainda não conhecem o amor de Deus. 
Neste mês, vamos falar sobre pessoas da Bíblia que tam-
bém viviam sem esperança. Tudo mudou quando elas 
foram apresentadas a Jesus é a única esperança! Essas 
histórias estão no livro de Atos dos Apóstolos (mostre a 
sua Bíblia aberta no texto da lição).

História Bíblica – Paulo e Silas oram pela 
jovem adivinhadora (Atos 16.16-18)
A história de hoje é sobre uma jovem que morava na cidade 
de Filipos, cidade que fazia parte do Império Romano. Os 

habitantes daquela cidade adoravam muitos deuses e o 
imperador romano, César, queria ser reconhecido como 
a autoridade máxima em todo o seu território. Naquele 
tempo os cristãos eram perseguidos em todos os lugares 
porque anunciavam que Jesus Cristo era o único Senhor 
e o Salvador da humanidade. Os missionários Paulo e 
Silas estavam pregando o Evangelho em Filipos, onde 
já havia uma comunidade de cristãos. Um dia, quando 
estavam se reunindo para orar, ouviram uma jovem gritar 
perto deles: “esses homens são servos do Deus altíssimo 
e anunciam o caminho da salvação a todos vocês!”. E 
todos os dias, quando eles passavam por ali, ela ia atrás 
deles, gritando a mesma coisa. Então, Paulo percebeu 
que, na verdade, essa jovem estava escravizada por um 
espírito mau, que dava a ela capacidades de adivinhação. 
Era também escrava de homens maus, que a usavam para 
adivinhar o futuro e ganhar dinheiro para eles. Ela vivia 
uma vida completamente sem esperança. Mas Paulo orou 
por ela e, em nome de Jesus, libertou-a daquele espírito 
maligno, dando a ela uma nova vida.

Assim como ela, muitos jovens, adolescentes e crianças 
vivem sem esperança em nosso país. Estão aprisionados 
pelas drogas, pela miséria, pela violência, pelo abandono. 
Mas nós conhecemos aquele que é a única esperança verda-
deira. Nós precisamos anunciar isso para a nova geração!

TEMPO DE MOBILIZAR

É por isso que estamos iniciando hoje a Campanha 
de Missões Nacionais (mostre o cartaz da campa-
nha).

O tema da nossa campanha é “Jesus Cristo é a única 
esperança!” Vamos repetir juntos?

E a nossa divisa (versículo para memorizar) está 
também no livro de Atos, capítulo 4, verso 12 (leia em 
sua Bíblia). Desafie as crianças a memorizarem o 
versículo todo, durante a campanha. Para ajudar, 
divida-o em 5 partes, como indicado abaixo. Repita 
a primeira parte e então acrescente a segunda, e 
vá repetindo assim por diante, até recitar o verso 
completo.

“E em nenhum outro há salvação,/ porque também 
debaixo do céu/ nenhum outro nome há,/ dado entre 
os homens, / pelo qual devamos ser salvos.” Atos 
4.12

E qual é mesmo o nome pelo qual somos salvos? (Deixe 
as crianças responderem) Sim, Jesus é o único que 
pode nos salvar. Jesus é a única esperança.

Vamos conhecer a música da campanha? (Cante com 
as crianças)

Sugestão: Caso o tempo, o espaço e o número de 
crianças permitam, faça com elas a brincadeira “dan-
ça das cadeiras”. Coloque as cadeiras em círculo, 
com uma cadeira diferente das outras (em tipo, 
tamanho ou cor, por exemplo), sempre com uma 
quantidade menor do que o número de crianças 
(você pode usar bambolês ou almofadas também). 
Coloque para tocar a música da campanha enquanto 
as crianças caminham ao redor dos lugares mar-
cados. Vá parando a música e, sempre que isso 
acontecer, as crianças devem se sentar. Vá tirando 
da roda aqueles que ficaram de pé, e diminuindo 
o número de lugares até que sobrem apenas duas 
cadeiras e duas crianças (uma delas será o lugar 
especial). Separe as duas cadeiras e coloque as duas 
crianças para rodar em volta da cadeira comum. 
Diga a elas que quem conseguir se sentar na cadeira 
especial, depois que a música parar, receberá um 
prêmio. Ao final da brincadeira, entregue o prêmio 

https://www.youtube.com/watch?v=RoYEGsaBVbQ&ab_channel=Tia%C3%89rika
https://www.youtube.com/watch?v=43ZifbDyMhU&ab_channel=For%C3%A7aeVit%C3%B3ria-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=uzNEj5pTBQc&ab_channel=Fabr%C3%ADcioFernandes
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ao vencedor (escolha alguma coisa simples, como 
um marcador de livro com a logo da campanha 
ou mesmo o cofrinho missionário, que você possa 
distribuir para todos). Peça que todos se sentem e 
explique que aquela cadeira era a única esperan-
ça para ganhar o prêmio, mas que, agora, todos 
vão poder se sentar nela e ganhar também. Peça 
que o aluno premiado convide as crianças para 
se sentarem na cadeira especial e, um por um, vá 
entregando os brindes. Enquanto isso, explique que 
Jesus também é a nossa única esperança, e que essa 
esperança está disponível para todas as pessoas! 
Ao final, elas já terão ouvido todo o hino também. 
Aproveite para cantá-lo.

Testemunho missionário
Nossos missionários também estão levando esperança às 
crianças, adolescentes e jovens do Brasil. Veja o que eles 
estão fazendo. (Adapte a forma de contar a história 
para as crianças).

A esperança chegou para Graziela!

A hora de Deus é perfeita e a história da pequena Maria 
Graziela Lemos é prova disso.

Em fevereiro de 2021, os missionários Jailson de Lima 
e Gleice Barata foram entregar cestas no assentamento 
indígena em Parque das Nações (AM), onde atuam, e 
souberam que uma menina de oito anos havia caído e 
estava com a perna machucada.

Ao visitarem a criança, per-
ceberam que a situação era 
grave, pois havia mais de um 
mês ela estava na cama sem 
conseguir se movimentar, com 
a perna muito inchada e sen-
tindo fortes dores. A menina 
já havia sido hospitalizada 
antes, em decorrência do 
machucado, mas por conta 
da situação dos hospitais de 
Manaus (AM) durante a 
pandemia retornara para a 
casa sem o tratamento ne-
cessário. Com a ajuda, também, do casal missionário 
Pr. André e Germana Matheus, que conversaram com 
a tia e avó da criança, responsáveis por ela, Graziela foi 
levada para o hospital.

Chegando lá, foi direto para o centro cirúrgico; a tia, Ro-
siele Lemos, ouviu dos médicos que, se tivessem esperado 
mais tempo, a menina poderia ter perdido a perna por 
causa da infecção. Graziela ficou internada 14 dias, passou 
por duas cirurgias e, hoje, está com a saúde restaurada, 
para glória de Deus.

Os missionários foram instrumentos do Senhor e leva-
ram, para a vida de Graziela e sua família, a verdadeira 
esperança, que é Jesus Cristo! Por meio dessa experiência, 
elas conheceram um Deus que não nos abandona e acalma 
toda e qualquer tempestade.

TEMPO DE ORAR

Prepare um quadro de oração no qual você possa 
fixar os nomes das pessoas por quem vocês estarão 
orando durante este mês. Coloque no quadro a foto 
dos missionários cujos testemunhos serão ouvidos 
a cada culto.

Orar é uma maneira muito especial de levar esperança 
ao coração de alguém. E vocês, estão preocupados com 

alguma coisa? Quem gostaria de pedir esperança a Je-
sus? Vocês conhecem alguém que está precisando de 
esperança?

Anote os pedidos das crianças em pequenos papéis 
e coloque no mural. Peça a um menino e uma me-
nina que orem por esses motivos e pela campanha 
de Missões Nacionais.

TEMPO DE OFERTAR

É muito importante contribuir para a obra mis-
sionária, para que crianças de todo o Brasil sejam 
alcançadas pela esperança que está em Jesus. Vamos 
montar e decorar nosso cofrinho missionário? Quem 
vai encher esse cofrinho? (veja no site a sugestão para 
confecção do cofrinho).

Mostre também, às crianças, o “ofertômetro” com 
o alvo da campanha.

Vejam, crianças, esse é o nosso ofertômetro! Essa âncora 
representa a esperança de que muitas crianças conheçam 
a Jesus através das nossas ofertas! Vamos fazer essa 
âncora chegar até o fundo do mar? Traga sua oferta a 
cada domingo!
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Crie estratégias, junto com as crianças, para mul-
tiplicar as ofertas. Elas podem fazer docinhos ou 
artesanato para vender, ajudar os pais em tarefas 
extras, economizar no lanche, fazer um bazar com 
roupas e brinquedos que não usam mais, diminuir 

a duração do banho e economizar na conta de luz, 
revertendo os recursos para sua oferta missionária. 
O importante é envolvê-las no processo, juntamente 
com sua família.

Atividade complementar

Pinte de verde apenas as carinhas felizes e descubra quem é a nossa única esperança!
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TEMPO DE COMPARTILHAR

Receba as crianças com alegria e lhes pergunte como 
foi a semana delas. Conte alguma coisa boa que 
aconteceu com você nos últimos dias. Ore agrade-
cendo a Deus e intercedendo por alguma necessi-
dade compartilhada por elas. 

Crianças, hoje eu quero conversar um pouco com vocês 
sobre ESPERANÇA. Vocês sabem o que é esperança? 
(Deixe as crianças responderem). É a confiança de que 
algo bom acontecerá, ou de que algo que desejamos vai 
se realizar. Ter esperança é confiar que a nossa situação 
será transformada. Deixem-me contar a vocês a história 
de um garotinho cheio de esperança. (Sugestão: para 
contar a história, recorte de revistas ou imprima a 
imagem de um garotinho com um sorriso tranquilo 
e uma senhora com rosto assustado)

“Marcelinho, um garoto de 7 anos, estava sentado tran-
quilamente na sala de espera do aeroporto. As pessoas 
passavam de um lado para o outro, algumas bem nervosas, 
porque iam viajar de avião pela primeira vez. Ele parecia 
distraído, olhando as aeronaves subirem e descerem. 

Quando as pessoas foram chamadas para entrar no avião, 
ele foi colocado à frente, na fila para entrar, e, depois, o 
colocaram na primeira fileira de poltronas do avião, ao 
lado de Marisa, uma senhora que parecia bem ansiosa. 
Ela começou a conversar com ele e logo o avião decolou. 
Nervosa, a mulher se segurava nas poltronas, com medo, 
enquanto o garotinho olhava pela janela. 

Logo após a decolagem, Marcelinho recostou-se na pol-
trona e dormiu. Marisa não podia acreditar.  Como um 

menino tão pequeno, sozinho, podia dormir durante a 
viagem, enquanto ela estava ali tremendo de medo? Ten-
tou relaxar, mas logo ouviu a voz do piloto do avião: “Por 
favor, permaneçam sentados e com seus cintos afivelados. 
Em poucos minutos entraremos numa área de tempes-
tade.” Ficou apavorada. Apertou o cinto, ajeitou-se na 
cadeira. Enquanto isso, o garotinho continuava dormindo.

E veio a tempestade. A aeronave balançava, ouviam-se 
os trovões e viam-se os clarões de raios. Absolutamente 
apavorada, a senhora olhou para Marcelinho, que tinha 
acordado com uma sacudida brusca do avião. Ele ainda 
parecia muito tranquilo. Ela não entendia como. Então, 
resolveu perguntar:

“Escute, garotinho, como você pode ficar tranquilo no 
meio dessa tempestade toda?”

Marcelinho, sorrindo, contou a ela o segredo da sua tran-
quilidade:

“Ah... eu não tenho medo! Meu pai é o piloto!!!”

Marcelinho sabia que o pai era um excelente piloto, e por 
isso viajava tranquilo. Ele tinha esperança que, apesar 
da tempestade, o pai sabia o que estava fazendo e o avião 
pousaria em segurança. E você, já passou por alguma 
situação como a de Marisa, em que teve muito medo? 
(Deixe as crianças compartilharem) Nos últimos dois 
anos, passamos por situações muito complicadas não é 
mesmo? A pandemia do coronavírus mudou a nossa ro-
tina, deixou todo mundo assustado e amedrontado. Mas, 
no meio de tantas incertezas, nós ainda podemos louvar 
ao nosso Deus, porque sabemos que Ele, nosso Pai do 

Escolar II (9 - 11 anos)

Culto 1

Jesus Cristo é a Jesus Cristo é a 
única esperança para única esperança para 

a Nova Geraçãoa Nova Geração
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céu, é o piloto e está conduzindo as nossas vidas. Quem 
tem Jesus em sua vida, tem esperança, não apenas de dias 
melhores aqui nesse mundo, mas, principalmente, de uma 
vida eterna ao lado dele, num mundo onde não há doença, 
nem medo, nem choro. Vamos cantar essa esperança?

Cânticos
Escolha um ou dois cânticos que falem sobre fé, 
confiança e esperança. Sugestões: 

Deus cuida de mim

Descansarei

Fé, amor e esperança

Infelizmente, em nosso país, muitas pessoas vivem sem 
esperança, porque ainda não conhecem o amor de Deus. 
Neste mês, vamos falar sobre pessoas da Bíblia que tam-
bém viviam sem esperança. Tudo mudou quando elas 
foram apresentadas a Jesus Cristo é a única esperan-
ça! Essas histórias estão no livro de Atos dos Apóstolos 
(mostre a sua Bíblia aberta no texto da lição).

História Bíblica – Paulo e Silas oram pela 
jovem adivinhadora (Atos 16.16-18)
A história de hoje é sobre uma jovem que morava na cidade 
de Filipos, cidade que fazia parte do Império Romano. Os 

habitantes daquela cidade adoravam muitos deuses e o 
imperador romano, César, queria ser reconhecido como 
a autoridade máxima em todo o seu território. Naquele 
tempo os cristãos eram perseguidos em todos os lugares 
porque anunciavam que Jesus Cristo era o único Senhor 
e o Salvador da humanidade. Os missionários Paulo e 
Silas estavam pregando o Evangelho em Filipos, onde 
já havia uma comunidade de cristãos. Um dia, quando 
estavam se reunindo para orar, ouviram uma jovem gritar 
perto deles: “esses homens são servos do Deus altíssimo 
e anunciam o caminho da salvação a todos vocês!”. E 
todos os dias, quando eles passavam por ali, ela ia atrás 
deles, gritando a mesma coisa. Então, Paulo percebeu 
que, na verdade, essa jovem estava escravizada por um 
espírito mau, que dava a ela capacidades de adivinhação. 
Era também escrava de homens maus, que a usavam para 
adivinhar o futuro e ganhar dinheiro para eles. Ela vivia 
uma vida completamente sem esperança. Mas Paulo orou 
por ela, e, em nome de Jesus, libertou-a daquele espírito 
maligno, dando a ela uma nova vida.

Assim como ela, muitos jovens, adolescentes e crianças 
vivem sem esperança em nosso país. Estão aprisionados 
pelas drogas, pela miséria, pela violência, pelo abandono. 
Mas nós conhecemos aquele que é a única esperança verda-
deira. Nós precisamos anunciar isso para a nova geração!

TEMPO DE MOBILIZAR

É por isso que estamos iniciando hoje a Campanha 
de Missões Nacionais (mostre o cartaz da campa-
nha).

O tema da nossa campanha é “Jesus Cristo é a única 
esperança!” Vamos repetir juntos?

E a nossa divisa (versículo para memorizar) está tam-
bém no livro de Atos, capítulo 4, verso 12 (leia em sua 
Bíblia). Desafie as crianças a memorizarem o ver-
sículo todo durante a campanha (use a atividade 
complementar sugerida)

“E em nenhum outro há salvação, porque também 
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre 
os homens, pelo qual devamos ser salvos.” Atos 4.12

E qual é mesmo o nome pelo qual somos salvos? (Deixe 
as crianças responderem) Sim, Jesus é o único que 
pode nos salvar. Jesus é a única esperança.

Vamos conhecer a música da campanha? (Cante com 
as crianças)

Sugestão: Caso o tempo, o espaço e o número de 
crianças permitam, faça com elas a brincadeira “dan-
ça das cadeiras”. Coloque as cadeiras em círculo, 
com uma cadeira diferente das outras (em tipo, 
tamanho ou cor, por exemplo), sempre com uma 
quantidade menor do que o número de crianças 
(você pode usar bambolês ou almofadas também). 
Coloque para tocar a música da campanha enquanto 
as crianças caminham ao redor dos lugares mar-
cados. Vá parando a música e, sempre que isso 
acontecer, as crianças devem se sentar. Vá tirando 
da roda aqueles que ficaram de pé, e diminuindo 
o número de lugares até que sobrem apenas duas 
cadeiras e duas crianças (uma delas será o lugar 
especial). Separe as duas cadeiras e coloque as duas 
crianças para rodar em volta da cadeira comum. 
Diga a elas que quem conseguir se sentar na cadeira 
especial, depois que a música parar, receberá um 
prêmio. Ao final da brincadeira, entregue o prêmio 
ao vencedor (escolha alguma coisa simples, como 
um marcador de livro com a logo da campanha 

https://www.youtube.com/watch?v=-4HziA4vsZQ&ab_channel=ComunidadedosDisc%C3%ADpulos-Kidscipulos
https://www.youtube.com/watch?v=7XhxlLvq72E&ab_channel=J%C3%A9ssicaOliveira
https://www.youtube.com/watch?v=x7xyrEcAiUE&ab_channel=PurposeEntertainment
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ou mesmo o cofrinho missionário, que você possa 
distribuir para todos). Peça que todos se sentem e 
explique que aquela cadeira era a única esperan-
ça para ganhar o prêmio, mas que, agora, todos 
vão poder se sentar nela e ganhar também. Peça 
que o aluno premiado convide as crianças para 
se sentarem na cadeira especial e, um por um, vá 
entregando os brindes. Enquanto isso, explique que 
Jesus também é a nossa única esperança, e que essa 
esperança está disponível para todas as pessoas! 
Ao final, elas já terão ouvido todo o hino também. 
Aproveite para cantá-lo.

Testemunho missionário 
Nossos missionários também estão levando esperança às 
crianças, adolescentes e jovens do Brasil. Veja o que eles 
estão fazendo. (Adapte a forma de contar a história 
para as crianças).

A esperança chegou para Graziela! 

A hora de Deus é perfeita e a história da pequena Maria 
Graziela Lemos é prova disso. 

Em fevereiro de 2021, os missionários Jailson de Lima 
e Gleice Barata foram entregar cestas no assentamento 
indígena em Parque das Nações (AM), onde atuam, e 
souberam que uma menina de oito anos havia caído e 
estava com a perna machucada.

Ao visitarem a criança, per-
ceberam que a situação era 
grave, pois havia mais de um 
mês ela estava na cama sem 
conseguir se movimentar, com 
a perna muito inchada e sen-
tindo fortes dores. A menina 
já havia sido hospitalizada 
antes, em decorrência do 
machucado, mas por conta 
da situação dos hospitais de 
Manaus (AM) durante a 
pandemia retornara para a 
casa sem o tratamento ne-
cessário. Com a ajuda, também, do casal missionário 
Pr. André e Germana Matheus, que conversaram com 
a tia e avó da criança, responsáveis por ela, Graziela foi 
levada para o hospital. 

Chegando lá, foi direto para o centro cirúrgico; a tia, Ro-
siele Lemos, ouviu dos médicos que, se tivessem esperado 
mais tempo, a menina poderia ter perdido a perna por 
causa da infecção. Graziela ficou internada 14 dias, passou 
por duas cirurgias e, hoje, está com a saúde restaurada, 
para glória de Deus.

Os missionários foram instrumentos do Senhor e leva-
ram, para a vida de Graziela e sua família, a verdadeira 
esperança, que é Jesus Cristo! Por meio dessa experiência, 
elas conheceram um Deus que não nos abandona e acalma 
toda e qualquer tempestade.

TEMPO DE ORAR

Prepare um quadro de oração no qual você possa 
fixar os nomes das pessoas por quem estarão orando 
durante este mês. Coloque no quadro a foto dos 
missionários cujos testemunhos serão ouvidos em 
cada culto. 

Orar é uma maneira muito especial de levar esperança 
ao coração de alguém. E vocês, estão preocupados com 

alguma coisa? Quem gostaria de pedir esperança a Je-
sus? Vocês conhecem alguém que está precisando de 
esperança? 

Anote os pedidos das crianças em pequenos papéis 
e coloque no mural. Peça a um menino e uma me-
nina que orem por esses motivos e pela campanha 
de Missões Nacionais. 

TEMPO DE OFERTAR

É muito importante contribuir para a obra mis-
sionária, para que crianças de todo o Brasil sejam 
alcançadas pela esperança que está em Jesus. Vamos 
montar e decorar nosso cofrinho missionário? Quem vai 
encher esse cofrinho? (Veja no site a sugestão para 
confecção do cofrinho). 

Mostre também às crianças, o “ofertômetro”, com 
o alvo da campanha. 

Vejam, crianças, esse é o nosso ofertômetro! Essa âncora 
representa a esperança de que muitas crianças conheçam 
a Jesus através das nossas ofertas! Vamos fazer essa 
âncora chegar até o fundo do mar? Traga sua oferta a 
cada domingo!
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Crie estratégias, junto com as crianças, para mul-
tiplicar as ofertas. Elas podem fazer docinhos ou 
artesanato para vender, ajudar os pais em tarefas 
extras, economizar no lanche, fazer um bazar com 
roupas e brinquedos que não usam mais, diminuir 

a duração do banho e economizar na conta de luz, 
revertendo os recursos para sua oferta missionária. 
O importante é envolvê-las no processo, juntamente 
com sua família.

Atividade complementar

Jesus Cristo é a única esperança para a nova geração!

Que bagunça! Recorte e coloque em ordem as palavras do versículo de Atos 4.12. 
Aproveite para memorizar! Essa é a divisa da nossa Campanha 2021.
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TEMPO DE MOBILIZAR

Olá, crianças! Vamos começar falando com Deus? Peça 
a uma ou duas crianças para orarem.

Relembre com as crianças que estamos em campanha 
de Missões Nacionais. Mostre o cartaz e repita com 
elas o tema e a divisa.

Vamos lembrar o tema da campanha? (Fale uma vez e 
peça que as crianças repitam.)

Tema: “Jesus Cristo é a única esperança!”

Agora, vamos lembrar o versículo? Está em Atos 4.12 
(Abra a Bíblia e leia a primeira parte do versículo 
– Em nenhum outro há salvação) Vamos repetir? 

Querem aprender mais um pedacinho? (leia a segunda 
parte – porque também debaixo do céu nenhum 
outro nome há -; repita com as crianças e depois 
fale novamente as duas partes juntas. Ao final, leia 
o versículo completo.) 

Quem se lembra da música que aprendemos semana 
passada? Vamos cantar? (Cante com elas o hino ofi-
cial da campanha. Uma sugestão é convidar uma 
criança maior para ensaiar a música e dirigir esse 
momento de cânticos. Essa é uma boa maneira de 
formar novos líderes!)

TEMPO DE COMPARTILHAR

Continue cantando com as crianças. Escolha músi-
cas que falem sobre amor, compaixão e comunhão.

Sugestões:

Eu preciso de você

Jesus ama cada um

Depois de cantar, faça uma roda de conversa com 
as crianças.

Vocês gostariam de ser invisíveis? Por quê? (Deixe que 
elas respondam se sim, se não, e por quê, e conver-
sem um pouco sobre vantagens e desvantagens de 
ser invisível).

Ser invisível pode ter algumas vantagens mas, sabe, eu 
não gostaria de ser invisível não. Deve ser muito triste 
ser alguém que ninguém pode ver. Como as pessoas vão 
sorrir para mim, dizer bom dia, saber se estou triste ou 
alegre, doente ou saudável? Como alguém poderia cuidar 
de mim se não pudesse me ver?  Pois é assim que muitas 
pessoas vivem... elas não são invisíveis de verdade, mas 
vivem como se fossem... Pessoas que vivem nas ruas, 
usuários de drogas, prisioneiros, estrangeiros... as pes-
soas passam longe delas e fingem que não as veem... por 
isso essas pessoas vivem sem esperança. Mas isso não 
acontece só agora, não... muito tempo atrás, Lucas, o 
escritor do livro de Atos, contou a história de um 
homem para quem ninguém olhava. Vamos ver o 
que aconteceu com ele?

Pré-Escolar (4 - 6 anos)

Jesus Cristo é a única Jesus Cristo é a única 
esperança para os esperança para os 
Excluídos SociaisExcluídos Sociais

Culto 2

https://www.youtube.com/watch?v=iDEUN-RoLAY&ab_channel=MKMUSIC
https://www.youtube.com/watch?v=zi_02T0wRik&ab_channel=3Palavrinhas


26 | Revista Infantil 2021

História Bíblica – Pedro e João olham 
para o paralítico – Atos 3.1-9
(Sugestão: prepare um grupo de juniores ou adoles-
centes para encenar essa história. Um deles será o 
narrador e os demais vão interpretando aquilo que 
ele lê; outra sugestão é usar bonecos confeccionados 
com material reciclado... 

Narrador: Certo dia, às três horas da tarde, a hora da 
oração, Pedro e João foram para a área do templo de Je-
rusalém. Havia no templo um portão chamado Formoso. 
Todos os dias um homem, que era paralítico desde que 
nascera, era carregado até lá. Ele ficava perto do portão 
pedindo esmolas às pessoas que entravam na área do 
templo, mas era como se ninguém o enxergasse. (Coloque 
alguns figurantes passando e ignorando a presença 
do paralítico). Na cultura judaica, aquele homem era 
considerado amaldiçoado por Deus, porque tinha nascido 
com um defeito físico. Ele vivia isolado, não podia entrar 
no templo e passava o dia recolhendo as poucas moedas 
que jogavam para ele. Por muito tempo ele permaneceu 
assim, até que um dia...

Paralítico (no chão, estendendo a mão e falando 
alto): Por favor, uma esmola... me ajudem, por favor.

Pedro (ainda de longe): João, olha lá, perto da porta. 
Quanto sofrimento...

João: Sim, Pedro, estou vendo. Parece que ninguém en-
xerga aquele pobre homem... Vamos até lá oferecer ajuda? 
Só tem um problema, Pedro, não temos nenhum dinheiro...

Pedro: Não temos dinheiro, mas temos uma coisa 
muito mais importante. 

(Pedro e João chegam perto do paralítico e olham 
bem para ele)

João: Ei, olhe para nós!

(o paralítico olha bem para eles e estende a mão, 
esperando a esmola)

Pedro: Eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas vou 
lhe dar o que tenho: Em nome de Jesus Cristo, levante-se 
e ande! (Pedro pega a mão direita do paralítico e o 
ajuda a levantar. Ele fica em pé e começa a saltar e 
louvar a Deus).

Paralítico: Aleluia, aleluia, eu fui curado! Agora tam-
bém posso entrar no templo com vocês! Vamos, eu quero 
agradecer a Deus!

(O paralítico abraça Pedro e João e eles saem andan-
do. As pessoas ao redor ficam admiradas e chegam 
perto deles.)

Narrador: Todas as pessoas que estavam no templo 
viram aquele homem andar enquanto louvava a Deus, e 
reconheceram que ele era aquele paralítico que estava 
sempre pedindo esmolas perto do portão Formoso do 
templo. Todos ficaram admirados e maravilhados com o 
que tinha acontecido com ele e se ajuntaram para vê-lo. 
Pedro aproveitou aquela oportunidade e ensinou a muitos 
outros sobre Jesus e a salvação. Assim, muitas pessoas 
tiveram suas vidas transformadas porque Pedro e João 
decidiram olhar com atenção e amor para o paralítico. 

Testemunho missionário
Nossos missionários também estão olhando com carinho 
para as pessoas que ninguém enxerga. Veja o que eles 
estão fazendo. (Adapte a forma de contar a história 
para as crianças).

A esperança chegou para Oséias! 

Em um momento de desespe-
ro e em um lugar imprová-
vel, Oséias Rocha encontrou 
a esperança.

Vindo de um lar evangélico, 
ele se distanciou dos prin-
cípios bíblicos e a cobiça 
norteou seus atos. Por 20 
anos, este homem viveu 
uma vida de completa es-
curidão até que, em 2011, 
ele foi preso para pagar judicialmente 
pelos crimes que havia cometido.

No mesmo ano em que foi preso, em um momento de 
desespero, Oséias encontrou uma Bíblia dentro da cela 
e, ao ler, sentiu claramente Deus falando com ele e o 
confortando. O instrumento usado para que Deus agisse 
na vida de Oséias o fez encontrar a verdadeira e única 
esperança, Jesus Cristo.

Em poucos meses, ele professou sua fé em seu Salvador 
por meio do batismo, e seu relacionamento com Deus se 
tornou mais forte a cada dia. Em sua cela, cinco dos seus 
seis companheiros tomaram a decisão de também cami-
nhar ao lado de Cristo e, mesmo com poucos recursos, 
eles começaram a adorar a Deus juntos, com louvores e 
estudos da Palavra.

Com o desejo de aprender cada vez mais sobre as Escri-
turas, eles apresentaram um projeto para a direção do 
Complexo Prisional em Foz do Iguaçu (PR), na intenção 
de serem apoiados por alguma igreja. Assim, a partir de 
2013, em parceria com a Capelania Prisional Batista de 
Missões Nacionais e a Igreja Batista do Morumbi, em 
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Foz do Iguaçu (PR), por meio do Pr. Elias Colombeli, o 
trabalho que começou em uma cela se multiplicou por 
toda a unidade prisional. 

Ainda dentro da penitenciária, Oséias iniciou sua gra-
duação em Bacharel em Teologia e, agora, cumprindo 

sua pena na modalidade semiaberta monitorada, desde 
novembro de 2020, ele sonha em continuar a propagar 
que a esperança existe, é capaz de nos redimir de nossos 
pecados e ela está em Jesus Cristo. 

TEMPO DE ORAR

Fixe a foto e o nome dos missionários de hoje no qua-
dro de oração. Peça a uma criança que ore por eles.

E vocês, crianças, conhecem alguém que se sente como 
o paralítico da história? Alguém que as pessoas tratam 
mal, ou ignoram? (Talvez um familiar, um coleguinha 
que sofre bullying, um morador de rua...) E você, 
já se sentiu assim? (Acolha com carinho as histórias 
das crianças).

O melhor remédio contra esse sentimento de desesperança 
e tristeza é o amor de Deus por todos nós. Ele nos enxerga 
e nunca nos esquece. Para ele nós nunca somos invisí-
veis! E nós devemos ser como Jesus, e olhar com atenção 
para as pessoas que sofrem ao nosso redor. Vejam o que 

a Bíblia ensina: (abra no texto de 1João 4.20-21) Se 
alguém afirmar: “Eu amo a Deus”, mas odiar seu irmão, 
é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, 
não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este 
mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu 
irmão. 1João 4.20-21 (Repita a parte final com as 
crianças.)

Assim como Deus, nós devemos estender o nosso amor 
a todos. Orar por alguém é uma maneira muito bonita 
de expressar o amor.

Divida as crianças em duplas e peçam que orem um 
pelo outro. Encerre orando por todos. 

TEMPO DE OFERTAR

Converse com as crianças sobre as estratégias pa-
ra ofertar. Confira se todas já têm seus cofrinhos 
missionários e atualize o ofertômetro. Estimule-as 
a trazerem o cofrinho toda semana e entregarem 
suas ofertas, para que o ofertômetro vá subindo.

Cante o hino da campanha novamente, ou um cân-
tico sobre generosidade e gratidão.

Sugestão: Minha ofertinha para Deus

Termine com uma oração de gratidão.

Atividade complementar 
Pulando de alegria! Foi assim que o paralítico ficou depois de ser encontrado 
pelo olhar atento de Pedro e João. Monte as pernas do paralítico e aproveite 

a oportunidade para contar essa história linda a outras pessoas!

Quem ama a Deus, ame 
também seu irmão. 

(1João 4.21b)A imagem está disponível 
para baixar no site.

https://www.youtube.com/watch?v=PYOFCAuVLug&t=54s&ab_channel=Tioluciomonteiro
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TEMPO DE MOBILIZAR

Olá, crianças! Vamos começar falando com Deus? Peça 
a uma ou duas crianças para orarem.

Relembre com as crianças que estamos em campanha 
de Missões Nacionais. Mostre o cartaz e repita com 
elas o tema e a divisa.

Vamos lembrar o tema da campanha? (Fale uma vez, 
e peça que as crianças repitam)

Tema: “Jesus Cristo é a única esperança! ”

Agora, vamos lembrar o versículo? Está em Atos 4.12 
(peça a uma criança para ler em sua Bíblia.) Vamos 
repetir? 

Quem se lembra da música que aprendemos semana 
passada? Vamos cantar? (Cante com elas o hino ofi-
cial da campanha. Uma boa sugestão é um grupo 
de crianças para ensaiar a música e dirigir esse 
momento de cânticos. Essa é uma boa maneira de 
formar novos líderes!)

TEMPO DE COMPARTILHAR

Continue cantando com as crianças. Escolha músi-
cas que falem sobre amor, compaixão e comunhão.

Sugestões

Oba, Jesus me ama

Faça o bem

Depois de cantar, faça uma roda de conversa com 
as crianças.

Vocês gostariam de ser invisíveis? Por quê? (Deixe que 
elas respondam se sim, se não e porque, e conver-
sem um pouco sobre vantagens e desvantagens de 
ser invisível).

Ser invisível pode ter algumas vantagens mas, sabe, eu 
não gostaria de ser invisível não... Deve ser muito triste 
ser alguém que ninguém pode ver. Como as pessoas vão 
sorrir pra mim, dizer bom dia, saber se estou triste ou 
alegre, doente ou saudável? Como alguém poderia cuidar 

de mim se não pudesse me ver? Pois é assim que muitas 
pessoas vivem... elas não são invisíveis de verdade, mas 
vivem como se fossem... Pessoas que vivem nas ruas, 
usuários de drogas, prisioneiros, estrangeiros... as pessoas 
passam longe e fingem que não as veem... por isso essas 
pessoas vivem sem esperança. Mas isso não acontece só 
agora, não... muito tempo atrás, Lucas, o escritor do 
livro de Atos, contou a história de um homem para 
quem ninguém olhava. Vamos ver o que aconteceu 
com ele?

História Bíblica – Pedro e João olham 
para o paralítico – Atos 3.1-9
(Sugestão: prepare um grupo de juniores ou adoles-
centes para encenar essa história. Um deles será o 
narrador e os demais vão interpretando aquilo que 
ele lê; outra sugestão é usar bonecos confeccionados 
com material reciclado... 

Escolar I (7 - 8 anos)

Jesus Cristo é a única Jesus Cristo é a única 
esperança para os esperança para os 
Excluídos SociaisExcluídos Sociais

Culto 2

https://www.youtube.com/watch?v=yDHCszdR0kk&t=13s&ab_channel=Minist%C3%A9rioAdrianaFerrari
https://www.youtube.com/watch?v=vMvNFHloNAc&ab_channel=VIVIANEBARRETO
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Narrador: Certo dia, às três horas da tarde, a hora da 
oração, Pedro e João foram para a área do templo de Je-
rusalém. Havia no templo um portão chamado Formoso. 
Todos os dias um homem, que era paralítico desde que 
nascera ,era carregado até lá. Ele ficava perto do portão 
pedindo esmolas às pessoas que entravam na área do 
templo, mas era como se ninguém o enxergasse. (Coloque 
alguns figurantes passando e ignorando a presença 
do paralítico). Na cultura judaica, aquele homem era 
considerado amaldiçoado por Deus, porque tinha nascido 
com um defeito físico. Ele vivia isolado, não podia entrar 
no templo e passava o dia recolhendo as poucas moedas 
que jogavam para ele. Por muito tempo ele permaneceu 
assim, até que um dia...

Paralítico (no chão, estendendo a mão e falando 
alto): Por favor, uma esmola... me ajudem, por favor.

Pedro (ainda de longe): João, olha lá, perto da porta. 
Quanto sofrimento...

João: Sim, Pedro, estou vendo. Parece que ninguém 
enxerga aquele pobre homem... Vamos até lá oferecer 
ajuda? Só tem um problema, Pedro, não temos nenhum 
dinheiro...

Pedro: Não temos dinheiro, mas temos uma coisa 
muito mais importante. 

(Pedro e João chegam perto do paralítico e olham 
bem para ele)

João: Ei, olhe para nós!

(o paralítico olha bem para eles e estende a mão, 
esperando a esmola)

Pedro: Eu não tenho nenhum dinheiro para te dar, mas 
vou lhe dar o que tenho: Em nome de Jesus Cristo, levan-
te-se e ande! (Pedro pega a mão direita do paralítico 
e o ajuda a levantar. Ele fica em pé e começa a saltar 
e louvar a Deus).

Paralítico: Aleluia, aleluia, eu fui curado! Agora tam-
bém posso entrar no templo com vocês! Vamos, eu quero 
agradecer a Deus!

(O paralítico abraça Pedro e João e eles saem andan-
do. As pessoas ao redor ficam admiradas e chegam 
perto deles.)

Narrador: Todas as pessoas que estavam no templo 
viram aquele homem andar enquanto louvava a Deus, e 
reconheceram que ele era aquele paralítico que estava 
sempre pedindo esmolas perto do portão Formoso do 
templo. Todos ficaram admirados e maravilhados com 
o que tinha acontecido com ele e se ajuntaram para 
vê-lo. Pedro aproveitou aquela oportunidade e ensinou 

a muitos outros sobre Jesus e a salvação. Assim, mui-
tas pessoas tiveram suas vidas transformadas porque 
Pedro e João decidiram olhar com atenção e amor para 
o paralítico. 

Testemunho missionário 
Nossos missionários também estão olhando com carinho 
para as pessoas que ninguém enxerga. Veja o que eles 
estão fazendo. (Adapte a forma de contar a história 
para as crianças).

A esperança chegou para Oséias! 

Em um momento de desespe-
ro e em um lugar improvável, 
Oséias Rocha encontrou a 
esperança.

Vindo de um lar evangélico, 
ele se distanciou dos prin-
cípios bíblicos e a cobiça 
norteou seus atos. Por 20 
anos, este homem viveu 
uma vida de completa es-
curidão até que, em 2011, 
ele foi preso para pagar judicialmente pelos crimes 
que havia cometido.

No mesmo ano em que foi preso, em um momento de 
desespero, Oséias encontrou uma Bíblia dentro da cela 
e, ao ler, sentiu claramente Deus falando com ele e o 
confortando. O instrumento usado para que Deus agisse 
na vida de Oséias o fez encontrar a verdadeira e única 
esperança, Jesus Cristo.

Em poucos meses, ele professou sua fé em seu Salvador 
por meio do batismo, e seu relacionamento com Deus se 
tornou mais forte a cada dia. Em sua cela, cinco dos seus 
seis companheiros tomaram a decisão de também cami-
nhar ao lado de Cristo e, mesmo com poucos recursos, 
eles começaram a adorar a Deus juntos, com louvores e 
estudos da Palavra.

Com o desejo de aprender cada vez mais sobre as Escri-
turas, eles apresentaram um projeto para a direção do 
Complexo Prisional em Foz do Iguaçu (PR), na intenção 
de serem apoiados por alguma igreja. Assim, a partir de 
2013, em parceria com a Capelania Prisional Batista de 
Missões Nacionais e a Igreja Batista do Morumbi, em 
Foz do Iguaçu (PR), por meio do Pr. Elias Colombeli, o 
trabalho que começou em uma cela se multiplicou por 
toda a unidade prisional. 

Ainda dentro da penitenciária, Oséias iniciou sua gra-
duação em Bacharel em Teologia e, agora, cumprindo 
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sua pena na modalidade semiaberta monitorada, desde 
novembro de 2020, ele sonha em continuar a propagar 

que a esperança existe, é capaz de nos redimir de nossos 
pecados e ela está em Jesus Cristo. 

TEMPO DE ORAR

Fixe a foto e o nome dos missionários de hoje no qua-
dro de oração. Peça a uma criança que ore por eles.

E vocês, crianças, conhecem alguém que se sente como 
o paralítico da história? Alguém que as pessoas tratam 
mal, ou ignoram? (Talvez um familiar, um coleguinha 
que sofre bullying, um morador de rua...) E você, 
já se sentiu assim? (Acolha com carinho as histórias 
das crianças).

O melhor remédio contra esse sentimento de desespe-
rança e tristeza é o amor de Deus por todos nós. Ele 
nos enxerga e nunca nos esquece. Para ele nós nunca 
somos invisíveis! E nós devemos ser como Jesus, e olhar 
com atenção para as pessoas que sofrem ao nosso redor. 

Vejam o que a Bíblia ensina: (abra no texto de 1João 
4.20-21) Se alguém afirmar: “Eu amo a Deus”, mas 
odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu 
irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não 
vê. Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, 
ame também seu irmão.1João 4.20-21 (Repita a parte 
final com as crianças.)

Assim como Deus, nós devemos estender o nosso amor 
a todos. Orar por alguém é uma maneira muito bonita 
de expressar o amor.

Divida as crianças em duplas e peçam que orem um 
pelo outro. Encerre orando por todos. 

TEMPO DE OFERTAR

Converse com as crianças sobre as estratégias pa-
ra ofertar. Confira se todas já têm seus cofrinhos 
missionários e atualize o ofertômetro. Estimule-as 
a trazerem o cofrinho toda semana e entregarem 
suas ofertas, para que o ofertômetro vá subindo.

Cante o hino da campanha novamente, ou um cân-
tico sobre generosidade e gratidão.

Sugestão: Te agradeço, Deus

Termine com uma oração de gratidão.

Atividade complementar

Jesus Cristo é a única esperança para os Excluídos Sociais
Complete a cruzadinha de acordo com a história. (Atos 3.1-9)

1 (VERTICAL) – Nome do portão do templo onde 
o paralítico estava.

2 – Como o paralítico ficou após ser abençoado em 
nome de Jesus.

3 – Um dos apóstolos que curou o paralítico.

4 – O que o paralítico pedia na porta do templo.

5 – O outro apóstolo desta história.

1.
2.

O
3.

M
4.

S
5.

Resposta: 1. Formoso; 2. Feliz; 3. Pedro; 4. Esmolas; 5. João.

https://www.youtube.com/watch?v=0qbIQiD8ITo&t=63s&ab_channel=VaneyseKids
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TEMPO DE MOBILIZAR

Olá, crianças! Vamos começar falando com Deus? Peça 
a uma ou duas crianças para orarem.

Relembre com as crianças que estamos em campanha 
de Missões Nacionais. Mostre o cartaz e repita com 
elas o tema e a divisa.

Vamos lembrar o tema da campanha? (Fale uma vez, 
e peça que as crianças repitam)

Tema: “Jesus Cristo é a única esperança!”

Agora, vamos lembrar o versículo? Está em Atos 4.12 
(peça a uma criança para ler em sua Bíblia.) Vamos 
repetir? Alguém já sabe de cor? 

Quem se lembra da música que aprendemos semana 
passada? Vamos cantar? (Cante com elas o hino ofi-
cial da campanha. Uma boa sugestão é um grupo 
de crianças para ensaiar a música e dirigir esse 
momento de cânticos. Essa é uma boa maneira de 
formar novos líderes!)

TEMPO DE COMPARTILHAR

Continue cantando com as crianças. Escolha músi-
cas que falem sobre amor, compaixão e comunhão.

Sugestões:

Vamos amar uns aos outros

Ame ao Senhor

Pergunte às crianças se alguma delas gostaria de 
ser invisível. Deixe que elas respondam se sim, se 
não e por que; conversem um pouco sobre van-
tagens e desvantagens de ser invisível. Comente 
como deve ser estranho não poder ser visto, não 
ter quem se importe, não ter alguém que cuide. 
Essa é a realidade de muitas pessoas no Brasil. 
Pessoas que vivem nas ruas, usuários de drogas, 
prisioneiros, estrangeiros, pessoas mal vistas, 
excluídas da sociedade. Essa também era uma 
realidade na cidade de Jerusalém, na época em 

que Lucas escreveu o livro de Atos. O capítulo 3 
conta a história de um homem que ninguém se 
importava em ajudar. Vamos ver o que aconteceu 
com ele?

História Bíblica – Pedro e João olham 
para o paralítico – Atos 3.1-9
(Sugestão: Prepare um grupo de juniores ou adoles-
centes para encenar essa história. Um deles será o 
narrador e os demais vão interpretando aquilo que 
ele lê; outra sugestão é usar bonecos confeccionados 
com material reciclado... 

Narrador: Certo dia, às três horas da tarde, a hora da 
oração, Pedro e João foram para a área do templo de Je-
rusalém. Havia no templo um portão chamado Formoso. 
Todos os dias um homem, que era paralítico desde que 
nascera, era carregado até lá. Ele ficava perto do portão 

Escolar II (9 - 11 anos)

Jesus Cristo é a única Jesus Cristo é a única 
esperança para os esperança para os 
Excluídos SociaisExcluídos Sociais

Culto 2

https://www.youtube.com/watch?v=8v-ZD1QYhas&ab_channel=Crian%C3%A7asDiantedoTronoOFICIAL
https://www.youtube.com/watch?v=w8MJkbzBONc&t=28s&ab_channel=VencedoresporCristo-Topic
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pedindo esmolas às pessoas que entravam na área do 
templo, mas era como se ninguém o enxergasse. (Coloque 
alguns figurantes passando e ignorando a presença 
do paralítico). Na cultura judaica, aquele homem era 
considerado amaldiçoado por Deus, porque tinha nascido 
com um defeito físico. Ele vivia isolado, não podia entrar 
no templo e passava o dia recolhendo as poucas moedas 
que jogavam para ele. Por muito tempo ele permaneceu 
assim, até que um dia...

Paralítico (no chão, estendendo a mão e falando 
alto): Por favor, uma esmola... me ajudem, por favor.

Pedro (ainda de longe): João, olha lá, perto da porta. 
Quanto sofrimento...

João: Sim, Pedro, estou vendo. Parece que ninguém 
enxerga aquele pobre homem... Vamos até lá oferecer 
ajuda? Só tem um problema, Pedro, não temos nenhum 
dinheiro...

Pedro: Não temos dinheiro, mas temos uma coisa 
muito mais importante. 

(Pedro e João chegam perto do paralítico e olham 
bem para ele)

João: Ei, olhe para nós!

(o paralítico olha bem para eles e estende a mão, 
esperando a esmola)

Pedro: Eu não tenho nenhum dinheiro para te dar, mas 
vou lhe dar o que tenho: Em nome de Jesus Cristo, levan-
te-se e ande! (Pedro pega a mão direita do paralítico 
e o ajuda a levantar. Ele fica em pé e começa a saltar 
e louvar a Deus).

Paralítico: Aleluia, aleluia, eu fui curado! Agora tam-
bém posso entrar no templo com vocês! Vamos, eu quero 
agradecer a Deus!

(O paralítico abraça Pedro e João e eles saem andan-
do. As pessoas ao redor ficam admiradas e chegam 
perto deles.)

Narrador: Todas as pessoas que estavam no templo 
viram aquele homem andar enquanto louvava a Deus, e 
reconheceram que ele era aquele paralítico que estava 
sempre pedindo esmolas perto do portão Formoso do 
templo. Todos ficaram admirados e maravilhados com 
o que tinha acontecido com ele e se ajuntaram para 
vê-lo. Pedro aproveitou aquela oportunidade e ensinou 
a muitos outros sobre Jesus e a salvação. Assim, mui-
tas pessoas tiveram suas vidas transformadas porque 
Pedro e João decidiram olhar com atenção e amor para 
o paralítico. 

Testemunho missionário 
Nossos missionários também estão levando esperança aos 
excluídos sociais. Veja o que eles estão fazendo. (Adapte 
a forma de contar a história para as crianças).

A esperança chegou para Oséias! 

Em um momento de desespe-
ro e em um lugar imprová-
vel, Oséias Rocha encontrou 
a esperança.

Vindo de um lar evangélico, 
ele se distanciou dos prin-
cípios bíblicos e a cobiça 
norteou seus atos. Por 20 
anos, este homem viveu 
uma vida de completa es-
curidão até que, em 2011, 
ele foi preso para pagar judicialmente pelos crimes que 
havia cometido.

No mesmo ano em que foi preso, em um momento de 
desespero, Oséias encontrou uma Bíblia dentro da cela 
e, ao ler, sentiu claramente Deus falando com ele e o 
confortando. O instrumento usado para que Deus agisse 
na vida de Oséias o fez encontrar a verdadeira e única 
esperança, Jesus Cristo.

Em poucos meses, ele professou sua fé em seu Salvador 
por meio do batismo, e seu relacionamento com Deus se 
tornou mais forte a cada dia. Em sua cela, cinco dos seus 
seis companheiros tomaram a decisão de também cami-
nhar ao lado de Cristo e, mesmo com poucos recursos, 
eles começaram a adorar a Deus juntos, com louvores e 
estudos da Palavra.

Com o desejo de aprender cada vez mais sobre as Escri-
turas, eles apresentaram um projeto para a direção do 
Complexo Prisional em Foz do Iguaçu (PR), na intenção 
de serem apoiados por alguma igreja. Assim, a partir de 
2013, em parceria com a Capelania Prisional Batista de 
Missões Nacionais e a Igreja Batista do Morumbi, em 
Foz do Iguaçu (PR), por meio do Pr. Elias Colombeli, o 
trabalho que começou em uma cela se multiplicou por 
toda a unidade prisional. 

Ainda dentro da penitenciária, Oséias iniciou sua gra-
duação em Bacharel em Teologia e, agora, cumprindo 
sua pena na modalidade semiaberta monitorada, desde 
novembro de 2020, ele sonha em continuar a propagar 
que a esperança existe, é capaz de nos redimir de nossos 
pecados e ela está em Jesus Cristo. 
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TEMPO DE ORAR

Fixe a foto e o nome dos missionários de hoje no qua-
dro de oração. Peça a uma criança que ore por eles.

Pergunte às crianças se elas conhecem alguém que 
se sente excluído também (talvez um familiar, um 
coleguinha que sofre bullying, um morador de rua...) 
ou se elas mesmas já se sentiram assim. Reafirme 
a elas como o amor de Deus é grande e abrange 
todas as pessoas. 

Leia em sua Bíblia I João 4.21 e repita a parte final 
com as crianças. Assim como Deus, nós devemos 
estender o nosso amor a todos. Orar por alguém é 
uma maneira muito bonita de expressar o amor.

Divida as crianças em duplas e peçam que orem um 
pelo outro. Encerre orando por todos. 

TEMPO DE OFERTAR

Converse com as crianças sobre as estratégias pa-
ra ofertar. Confira se todas já têm seus cofrinhos 
missionários e atualize o ofertômetro. Estimule-as 
a trazerem o cofrinho toda semana e entregarem 
suas ofertas, para que o ofertômetro vá subindo.

Cante o hino da campanha novamente, ou um cân-
tico sobre generosidade e gratidão.

Sugestão: Usa, Senhor

Termine com uma oração de gratidão.

Atividade complementar

Tire do caminho de Pedro e João tudo o que nos atrapalha de amar as pessoas e leve-os até o paralítico.

A imagem está disponível 
para baixar no site.

https://www.youtube.com/watch?v=f-av3Vb3zDQ&t=41s&ab_channel=CarlosMeneleu
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Pré-Escolar (4 - 6 anos)

Jesus Cristo é a única Jesus Cristo é a única 
esperança para os esperança para os 

Menos EvangelizadosMenos Evangelizados

Culto 3

TEMPO DE MOBILIZAR

Recorde com as crianças o tema, a divisa e o hino 
da Campanha. 

Olá, crianças, prontas para mais um domingo de cam-
panha de Missões Nacionais? Quem já decorou o tema? 
E o versículo, vamos continuar aprendendo? Qual é o 
endereço (referência) mesmo? Atos 4.12!!! (Inclua a ter-
ceira parte do versículo – “dado entre os homens”).

Quem aqui está orando todo dia pelos missionários? 
Muito bem, isso é muito importante! Você gostaria de 
ter um amigo missionário? 

Distribua entre as crianças nomes de missionários e 
projetos de Missões Nacionais para que elas possam 

acompanhá-los em oração (você pode encontrar 
essas informações no site oficial da Campanha). 
Considere a possibilidade de o Ministério Infantil, 
classe, pequeno grupo ou até mesmo da família, 
dependendo da sua realidade, fazer uma parceria 
permanente com um projeto missionário através do 
PAM. A partir de R$ 30,00 mensais vocês podem 
abençoar o campo missionário e ajudar no avanço 
do evangelho no país. Acesse o portal PAM Brasil 
para obter mais informações.

Você, como líder de crianças, precisa ser o exemplo 
para elas. Faça também a sua parceria missionária!

TEMPO DE COMPARTILHAR

Quem aqui gosta de viajar? Que lugares do Brasil vocês 
conhecem? Vocês já viajaram para algum lugar bem 
longe da sua casa? Qual a cidade mais longe para onde 
você já foi? Como você chegou lá (de carro, de barco, 
de avião, a pé...)? Deixe as crianças compartilharem 
um pouco de suas experiências. Depois, pergunte 
a elas sobre o lugar onde vivem. 

E a sua casa? É longe ou perto da igreja, da padaria, do 
supermercado, da farmácia, do hospital, da escola? Dá 
pra ir a pé até esses locais? Se não der para ir andando, 
é fácil ou difícil conseguir transporte?

Muitas crianças no Brasil moram muito distantes da 
escola, dos hospitais... suas famílias não têm transporte, 
é muito difícil ir a outros lugares... (talvez essa seja a 

realidade dos seus alunos...) Por causa desse isolamen-
to, muitas crianças também não conhecem o evangelho, 
porque ninguém chegou até elas falando sobre Jesus. A 
história que vamos contar hoje fala sobre uma pessoa que 
também morava distante, mas que foi alcançada por um 
missionário! Preste bastante atenção!

História Bíblica – Felipe vai em busca do 
Etíope – Atos 3.1-9
Filipe era um líder da igreja em Jerusalém e um pregador 
muito animado do Evangelho. Certo dia, depois de pregar 
para muitas pessoas na cidade de Samaria, ele percebeu 
que Deus o estava chamando para outra missão. Obede-
cendo rapidamente à ordem de Deus, ele se dirigiu ao sul 

https://relacionamento.jmn.org.br/relacionamento/portal/principal.jsf
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de Samaria, por uma estrada pouco movimentada que ia 
de Jerusalém até Gaza.

Nessa estrada, Felipe encontrou uma caravana que 
vinha de Jerusalém, voltando para sua casa, na região 
da Etiópia, que ficava muito, muito longe! Em cima 
de uma grande carruagem, ele viu um homem, com 
trajes bonitos e cercado de servos, lendo o trecho de 
um pergaminho (explique às crianças que os livros 
eram escritos em rolos de peles de animais, os 
pergaminhos). Esse homem era tesoureiro da rainha 
do seu país e tinha ido até o templo de Jerusalém para 
adorar a Deus. Embora não conhecesse Jesus, ele tinha 
interesse em saber mais sobre Deus. Por isso, estava 
lendo um trecho da profecia de Isaías... mas não estava 
entendendo nada!

Dirigido pelo Espírito de Deus, Felipe se aproximou da 
carruagem e perguntou ao homem se ele entendia o que es-
tava lendo. O etíope respondeu que não, porque não tinha 
ninguém que pudesse ensiná-lo. Ele morava numa terra 
distante e não conhecia bem as escrituras. Que grande 
oportunidade Deus deu a Filipe! Ele sentou-se ao lado do 
estrangeiro e começou a contar toda a história de Jesus, 
o Salvador. Que alegria! O etíope agora entendia tudo! 
Jesus era o Messias prometido a Israel. Ele havia morrido, 
ressuscitado e agora a salvação estava disponível para 
todos os que cressem. Ele compreendeu que Jesus Cristo 
era a única esperança para aqueles que desejam servir a 
Deus! Felipe também falou com ele sobre ser batizado. 
Assim, quando encontraram água, no caminho, o etíope 
pediu que a caravana parasse e que Felipe o batizasse 
imediatamente. Ele voltou para sua casa feliz por ter 
conhecido o Evangelho.

Testemunho missionário
Mesmo vivendo em uma terra tão distante, o etíope foi 
alcançado pelo amor de Deus! Será que Deus gostaria que 
as pessoas que vivem em lugares isolados e distantes do 
nosso país conhecessem Jesus, a única esperança? Claro 
que sim! É por isso que os nossos missionários vão a 
lugares distantes na Amazônia, no Sertão, no Pantanal, 
entre os indígenas, para falar de Jesus. Conheça mais 
uma história missionária. (Adapte a forma de contar 
a história para as crianças).

A esperança chegou para Ronaldo! 

O jovem pai de família, Ronaldo 
Pereira, viveu uma experiência de 
cuidado de Deus que renovou sua 
esperança.

Morador de uma comunidade 
quilombola no Sertão da Bahia, 
ele desenvolveu insuficiência re-
nal crônica e necessita realizar 
hemodiálise três vezes por sema-
na. Afastado dos grandes centros, 
Ronaldo precisa viajar quatro horas até chegar ao hospital 
e, normalmente, não consegue retornar para casa no mes-
mo dia. Mesmo com seus problemas de saúde, logo após 
aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ele não hesitou 
em começar uma igreja em sua casa e, discipulado pelo 
missionário Pr. Ralison Medeiros, se tornou um líder.

Ele precisava, com urgência, fazer um tratamento odonto-
lógico, porque, surgindo a possibilidade de um transplante 
renal, seria fundamental que ele estivesse com a saúde 
bucal em perfeito estado. Sem recursos para custear o 
tratamento, Ronaldo até cogitou vender sua casa. Há 
um tempo, Ronaldo havia tido uma forte dor de dente e, 
devido à impossibilidade de atendimento odontológico, 
ele arrancou o próprio dente com um alicate.

Em uma caravana missionária para o Sertão, as dentistas 
Érika, Analice, Amanda, Carmem viajaram 24 horas, de 
São Paulo até Bom Jesus da Lapa (BA); depois, ainda foi 
preciso mais três horas de viagem até chegarem à comu-
nidade do jovem. Assim, em um consultório odontológico 
móvel emprestado, montado em uma escola, Ronaldo 
passou o dia inteiro sendo atendido pelas dentistas, com 
todos os cuidados necessários, por se tratar de um paciente 
renal crônico. Ele estava muito nervoso e com medo, mas 
as dentistas o trataram, todo o tempo, com muita calma 
e amor, até que a saúde bucal dele fosse completamente 
restaurada.

Mesmo aprendendo sobre o evangelho, Ronaldo não 
tinha a esperança de que Deus mandaria profissionais 
capacitadas para resolver seu problema em um lugar tão 
distante. Assim como ele, existem milhares de outras 
pessoas que precisam ser alcançadas por essas ações de 
compaixão e graça, frutos da ação do Espírito Santo, para, 
então, renovarem sua esperança.
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TEMPO DE ORAR

Fixe o testemunho de hoje no mural de oração. 

Todos nós fomos chamados para anunciar Jesus. Veja 
o que Atos 1.8 diz (abra e leia em sua Bíblia). Todos 
podemos falar do amor de Deus pertinho da nossa casa, 
mas Deus manda algumas para lugares mais distantes. 
Você gostaria de ir a um lugar distante para falar de 
Jesus? Pode ser que Deus chame você, como chamou 
Felipe. Isso seria uma grande alegria! Algum de vocês 
tem esse desejo? Vamos pedir ao Senhor que abençoe e 
prepare você para essa missão! (Ore por seus alunos, 
dedicando suas vidas ao Senhor.)

Não é preciso ir longe para ser um missionário. Algumas 
pessoas vão para longe, outros ficam perto de casa mesmo. 
O importante é ser obediente ao Senhor e falar de Jesus on-
de estivermos. Peça a uma criança para orar rogando 
a Deus que dê oportunidades a cada um para falar 
do amor de Jesus em sua casa, vizinhança e escola. 

Cantem uma música que fale sobre testemunhar e 
dedicar sua vida ao Senhor. 

Sugestão: Posso ser um missionariozinho

TEMPO DE OFERTAR

Para enviar os missionários para lugares distantes, é 
preciso sustentá-los com as nossas ofertas. Eles preci-
sam ter uma casa para morar, alimentação, precisam de 
material para fazer o seu trabalho, por isso é importante 
contribuir para Missões. Participar desse momento é 
uma grande alegria! 

Atualize o ofertômetro e desafie as crianças a atin-
girem o alvo. 

Cante uma música bem alegre e celebre com as 
crianças o privilégio de participar do que Deus está 
fazendo, dando-lhes a oportunidade de entregar 
suas ofertas. Ao final, orem agradecendo!

Sugestões: É muito bom

Atividade complementar

Vamos colorir? Felipe foi até uma estrada deserta para falar de Jesus 
ao etíope. E você, já falou de Jesus para alguém? 

E sereis minhas 
testemunhas... 

até os confins da 
terra. (Atos 1.8)

A imagem está disponível 
para baixar no site.

https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I&t=3s&ab_channel=3Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=cNUsOdEZaWk&ab_channel=3Palavrinhas
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Escolar I (7 - 8 anos)

Culto 3

TEMPO DE MOBILIZAR

Recorde com as crianças o tema, a divisa e o hino 
da Campanha. 

Olá, crianças, prontas para mais um domingo de cam-
panha de Missões Nacionais? Quem já decorou o tema? 
E o versículo? Qual é o endereço (referência) mesmo? 
Atos 4.12!!! Desafie as crianças a memorizarem toda 
a divisa.

Quem aqui está orando todo dia pelos missionários? 
Muito bem, isso é muito importante! Você gostaria de 
ter um amigo missionário? 

Distribua entre as crianças nomes de missionários e 
projetos de Missões Nacionais para que elas possam 

acompanhá-los em oração (você pode encontrar 
essas informações no site oficial da Campanha). 
Considere a possibilidade de o Ministério Infantil, 
classe, pequeno grupo ou até mesmo da família, 
dependendo da sua realidade, fazer uma parceria 
permanente com um projeto missionário através do 
PAM. A partir de R$ 30,00 mensais vocês podem 
abençoar o campo missionário e ajudar no avanço 
do evangelho no país. Acesse o portal PAM Brasil 
para obter mais informações.

Você, como líder de crianças, precisa ser o exemplo 
para elas. Faça também a sua parceria missionária!

TEMPO DE COMPARTILHAR

(Sugestão: leve para sua aula um mapa do Brasil, 
onde você possa mostrar, por exemplo, os lugares 
que você conhece; você pode também levar fotos dos 
lugares para onde você já viajou e mostrar para as 
crianças, principalmente se tiverem sido experiên-
cias missionárias!)

Quem aqui gosta de viajar? Que lugares do Brasil vocês 
conhecem? Vocês já viajaram para algum lugar bem 
longe da sua casa? Qual a cidade mais longe para onde 
você já foi? Como você chegou lá (de carro, de barco, 
de avião, a pé...)? Deixe as crianças compartilha-
rem um pouco de suas experiências. Conte você 
também as suas. Depois, pergunte a elas sobre o 
lugar onde vivem. 

E a sua casa? É longe ou perto da igreja, da padaria, do 
supermercado, da farmácia, do hospital, da escola? Dá 
pra ir a pé até esses locais? Se não der para ir andando, 
é fácil ou difícil conseguir transporte?

Muitas crianças no Brasil moram muito distantes da 
escola, dos hospitais... suas famílias não tem transporte, 
é muito difícil ir a outros lugares... (talvez essa seja a 
realidade dos seus alunos...) 

Você pode usar as reportagens abaixo como ilus-
tração.

Jesus Cristo é a única Jesus Cristo é a única 
esperança para os esperança para os 

Menos EvangelizadosMenos Evangelizados

https://relacionamento.jmn.org.br/relacionamento/portal/principal.jsf
https://www.alagoas24horas.com.br/815937/criancas-andam-em-linha-de-trem-para-ir-a-escola-em-al/
https://d.emtempo.com.br/amazonas/246847/criancas-ribeirinhas-e-as-dificuldades-para-acessar-direitos-basicos
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Por causa desse isolamento, muitas crianças também não 
conhecem o evangelho, porque ninguém chegou até elas 
falando sobre Jesus. A história que vamos contar hoje fala 
sobre uma pessoa que também morava distante, mas que 
foi alcançada por um missionário! Preste bastante atenção!

História Bíblica – Felipe vai em busca do 
Etíope – Atos 3.1-9
Filipe era um líder da igreja em Jerusalém e um pregador 
entusiasmado do Evangelho. Certo dia, depois de pregar para 
muitas pessoas na cidade de Samaria, ele percebeu que Deus o 
estava chamando para outra missão. Obedecendo rapidamente 
à ordem de Deus, ele se dirigiu ao sul de Samaria, por uma 
estrada pouco movimentada que ia de Jerusalém até Gaza.

Nessa estrada, Felipe encontrou uma caravana que vinha 
de Jerusalém, voltando para sua casa, na região da Etiópia, 
que ficava a quase dois mil quilômetros de distância! Em 
cima de uma grande carruagem, ele viu um homem, com 
trajes bonitos e cercado de servos, lendo o trecho de um 
pergaminho (explique às crianças que os livros eram 
escritos em rolos de peles de animais, os pergami-
nhos). Esse homem era tesoureiro da rainha do seu país 
e tinha ido até o templo de Jerusalém para adorar a Deus. 
Embora ele não conhecesse Jesus, ele tinha interesse em 
saber mais sobre Deus. Por isso, estava lendo um trecho 
da profecia de Isaías... mas não estava entendendo nada!

Dirigido pelo Espírito de Deus, Felipe se aproximou da 
carruagem e perguntou ao homem se ele entendia o que 
estava lendo. O etíope respondeu que não, porque não tinha 
ninguém que pudesse ensiná-lo. Ele morava numa terra 
distante e não conhecia bem as escrituras. Que grande 
oportunidade Deus deu a Filipe! Ele sentou-se ao lado do 
estrangeiro e começou a contar toda a história de Jesus, 
o Salvador. Que alegria! O etíope agora entendia tudo! 
Jesus era o Messias prometido a Israel. Ele havia morrido, 
ressuscitado e agora a salvação estava disponível para todos 
os que cressem. Ele compreendeu que Jesus Cristo era a 
única esperança para aqueles que desejam servir a Deus! 
Felipe também falou com ele sobre ser batizado. Assim, 
quando encontraram água no caminho, o etíope pediu que 
a caravana parasse e que Felipe o batizasse imediatamente. 
Ele voltou para sua casa feliz por ter conhecido o Evangelho.

Testemunho missionário
Mesmo vivendo em uma terra tão distante, o etíope foi 
alcançado pelo amor de Deus! Será que Deus gostaria que 
as pessoas que vivem em lugares isolados e distantes do 
nosso país conhecessem Jesus, a única esperança? Claro 
que sim! É por isso que os nossos missionários vão a 
lugares distantes na Amazônia, no Sertão, no Pantanal, 

entre os indígenas, para falar de Jesus. Conheça mais 
uma história missionária. (Adapte a forma de contar 
a história para as crianças).

A esperança chegou para Ronaldo! 

O jovem pai de família, Ronal-
do Pereira, viveu uma expe-
riência de cuidado de Deus que 
renovou sua esperança.

Morador de uma comuni-
dade quilombola no Sertão 
da Bahia, ele desenvolveu 
insuficiência renal crônica 
e necessita realizar hemodiá-
lise três vezes por semana. 
Afastado dos grandes cen-
tros, Ronaldo precisa viajar quatro horas até chegar ao 
hospital e, normalmente, não consegue retornar para 
casa no mesmo dia. Mesmo com seus problemas de 
saúde, logo após aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, 
ele não hesitou em começar uma igreja em sua casa e, 
discipulado pelo missionário Pr. Ralison Medeiros, 
se tornou um líder.

Ele precisava, com urgência, fazer um tratamento odonto-
lógico, porque, surgindo a possibilidade de um transplante 
renal, seria fundamental que ele estivesse com a saúde 
bucal em perfeito estado. Sem recursos para custear o 
tratamento, Ronaldo até cogitou vender sua casa. Há 
um tempo, Ronaldo havia tido uma forte dor de dente e, 
devido à impossibilidade de atendimento odontológico, 
ele arrancou o próprio dente com um alicate.

Em uma caravana missionária para o Sertão, as dentistas 
Érika, Analice, Amanda, Carmem viajaram 24 horas, de 
São Paulo até Bom Jesus da Lapa (BA); depois, ainda foi 
preciso mais três horas de viagem até chegarem à comu-
nidade do jovem. Assim, em um consultório odontológico 
móvel emprestado, montado em uma escola, Ronaldo 
passou o dia inteiro sendo atendido pelas dentistas, com 
todos os cuidados necessários, por se tratar de um paciente 
renal crônico. Ele estava muito nervoso e com medo, mas 
as dentistas o trataram, todo o tempo, com muita calma 
e amor, até que a saúde bucal dele fosse completamente 
restaurada.

Mesmo aprendendo sobre o evangelho, Ronaldo não 
tinha a esperança de que Deus mandaria profissionais 
capacitadas para resolver seu problema em um lugar tão 
distante. Assim como ele, existem milhares de outras 
pessoas que precisam ser alcançadas por essas ações de 
compaixão e graça, frutos da ação do Espírito Santo, para, 
então, renovarem sua esperança.
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TEMPO DE ORAR

Fixe o testemunho de hoje no mural de oração. 
Aproveite para contar também uma experiência 
missionária que você viveu. 

Todos nós fomos chamados para anunciar Jesus. Veja 
o que Atos 1.8 diz (abra e leia em sua Bíblia).Todos 
podemos falar do amor de Deus pertinho da nossa 
casa. Mas Deus manda algumas para lugares mais 
distantes. Você gostaria de ir a um lugar distante 
para falar de Jesus? Pode ser que Deus chame você, 
como chamou Felipe. Isso seria uma grande alegria! 
Algum de vocês tem esse desejo? Vamos pedir ao 
Senhor que abençoe e prepare você para essa missão! 

(Ore por seus alunos, dedicando suas vidas ao 
Senhor.)

Não é preciso ir longe para ser um missionário. Algumas 
pessoas vão para longe, outros ficam perto de casa mesmo. 
O importante é ser obediente ao Senhor e falar de Jesus on-
de estivermos. Peça a uma criança para orar rogando 
a Deus que dê oportunidades a cada um para falar 
do amor de Jesus em sua casa, vizinhança e escola. 

Cantem uma música que fale sobre testemunhar e 
dedicar sua vida ao Senhor. 

Sugestão: Missionariozinho

TEMPO DE OFERTAR

Para enviar os missionários para lugares distantes, é 
preciso sustentá-los com as nossas ofertas. Eles preci-
sam ter uma casa para morar, alimentação, precisam de 
material para fazer o seu trabalho, por isso é importante 
contribuir para Missões. Participar desse momento é 
uma grande alegria! 

Atualize o ofertômetro e desafie as crianças a atin-
girem o alvo. 
Cante uma música bem alegre e celebre com as 
crianças o privilégio de participar do que Deus está 
fazendo, dando-lhes a oportunidade de entregar 
suas ofertas. Ao final, orem agradecendo!
Sugestão: É muito bom ter Jesus

Atividade complementar

Recorte e monte a carruagem do etíope. Não se esqueça de contar essa história para seus amiguinhos!

E sereis minhas 
testemunhas... até 
os confins da terra. 
(Atos 1.8)

As imagens estão disponíveis 
para baixar no site.

https://www.youtube.com/watch?v=-bC5ej0-5YI&t=1s&ab_channel=GospelHits
https://www.youtube.com/watch?v=1ATx4ugsza0&t=6s&ab_channel=Crian%C3%A7asDiantedoTronoOFICIAL
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TEMPO DE MOBILIZAR

Recorde com as crianças o tema e a divisa e o hino da 
Campanha. Incentive-as a orarem diariamente por 
Missões. Distribua entre elas nomes de missionários 
e projetos de Missões Nacionais para que elas pos-
sam acompanhá-los em oração (você pode encontrar 
essas informações no site oficial da Campanha).

Considere a possibilidade de o Ministério Infantil, 
classe, pequeno grupo ou até mesmo da família, 

dependendo da sua realidade, fazer uma parceria 
permanente com um projeto missionário através do 
PAM. A partir de R$ 30,00 mensais vocês podem 
abençoar o campo missionário e ajudar no avanço 
do evangelho no país. Acesse o portal PAM Brasil 
para obter mais informações.

Você, como líder de crianças, precisa ser o exemplo 
para elas. Faça também a sua parceria missionária!

TEMPO DE COMPARTILHAR

(Sugestão: leve para sua aula um mapa do Brasil, 
onde você possa mostrar, por exemplo, os lugares 
que você conhece; você pode também levar fotos dos 
lugares para onde você já tenha viajado e mostrar 
para as crianças, principalmente se tiverem sido 
experiências missionárias!)

Faça uma breve pesquisa com as crianças sobre os 
lugares que elas conhecem. Que estados do Brasil 
elas já visitaram? Qual a cidade mais longe para 
onde elas já foram? Como elas chegaram até lá (de 
carro, de barco, de avião, a pé...)? Deixe-as com-
partilhar um pouco suas experiências de viagens.

Depois, pergunte-lhes sobre o lugar onde vivem. É 
longe ou perto da igreja, da padaria, do supermer-
cado, da farmácia, do hospital, da escola? Dá pra 
ir a pé até esses locais? Se não der para ir andando, 
é fácil ou difícil conseguir transporte?

 Após essa conversa inicial, comente sobre muitas 
crianças que, no Brasil, moram muito distantes dos 
recursos de saúde e educação, com dificuldades de 
transporte, longe das grandes cidades e das opor-
tunidades que elas oferecem (caso essa não seja a 
realidade dos seus alunos.). Por causa desse isola-
mento, muitas crianças também não conhecem o 
evangelho, porque ninguém chegou até elas falando 
sobre Jesus. Você pode usar as reportagens abaixo 
como ilustração. 

A história que vamos contar hoje fala sobre uma pes-
soa que também morava distante, mas que foi alcan-
çada por um missionário! Preste bastante atenção! 

Escolar II (9 - 11 anos)

Jesus Cristo é a única Jesus Cristo é a única 
esperança para os esperança para os 

Menos EvangelizadosMenos Evangelizados

Culto 3

https://relacionamento.jmn.org.br/relacionamento/portal/principal.jsf 
https://www.alagoas24horas.com.br/815937/criancas-andam-em-linha-de-trem-para-ir-a-escola-em-al/
https://d.emtempo.com.br/amazonas/246847/criancas-ribeirinhas-e-as-dificuldades-para-acessar-direitos-basicos
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História Bíblica – Felipe vai em busca do 
Etíope – Atos 3.1-9
Filipe era um líder da igreja em Jerusalém e um pregador 
entusiasmado do Evangelho. Certo dia, depois de pregar 
para muitas pessoas na cidade de Samaria, ele percebeu 
que Deus o estava chamando para outra missão. Obede-
cendo rapidamente à ordem de Deus, ele se dirigiu ao sul 
de Samaria, por uma estrada pouco movimentada que ia 
de Jerusalém até Gaza.

Nessa estrada, Felipe encontrou uma caravana que 
vinha de Jerusalém, voltando para sua casa, na região 
da Etiópia, que ficava a quase dois mil quilômetros de 
distância! Em cima de uma grande carruagem, ele viu 
um homem, com trajes bonitos e cercado de servos, lendo 
o trecho de um pergaminho (explique às crianças que 
os livros eram escritos em rolos de peles de animais, os 
pergaminhos). Esse homem era tesoureiro da rainha 
do seu país e tinha ido até o templo de Jerusalém para 
adorar a Deus. Embora ele não conhecesse Jesus, ele 
tinha interesse em saber mais sobre Deus. Por isso, 
estava lendo um trecho da profecia de Isaías... mas não 
estava entendendo nada!

Dirigido pelo Espírito de Deus, Felipe se aproximou da 
carruagem e perguntou ao homem se ele entendia o que 
estava lendo. O etíope respondeu que não, porque não 
tinha ninguém que pudesse ensiná-lo... Ele morava nu-
ma terra distante e não conhecia bem as escrituras. Que 
grande oportunidade Deus deu a Filipe! Ele sentou-se ao 
lado do estrangeiro e começou a contar toda a história de 
Jesus, o Salvador. Que alegria! O etíope agora entendia 
tudo! Jesus era o Messias prometido a Israel. Ele havia 
morrido, ressuscitado e agora a salvação estava disponível 
para todos os que cressem. Ele compreendeu que Jesus 
Cristo era a única esperança para aqueles que desejam 
servir a Deus! Felipe também falou com ele sobre ser 
batizado. Assim, quando encontraram água no caminho, 
o etíope pediu que a caravana parasse e que Felipe o 
batizasse imediatamente. Ele voltou para sua casa feliz 
por ter conhecido o Evangelho.

Testemunho missionário
Mesmo vivendo em uma terra tão distante, o etíope foi 
alcançado pelo amor de Deus! Será que Deus gostaria que 
as pessoas que vivem em lugares isolados e distantes do 
nosso país conhecessem Jesus, a única esperança? Claro 
que sim! É por isso que os nossos missionários vão a 
lugares distantes na Amazônia, no Sertão, no Pantanal, 
entre os indígenas, para falar de Jesus. Conheça mais 

uma história missionária. (Adapte a forma de contar 
a história para as crianças).

A esperança chegou para Ronaldo! 

O jovem pai de família, Ronaldo 
Pereira, viveu uma experiência de 
cuidado de Deus que renovou sua 
esperança.

Morador de uma comunidade qui-
lombola no Sertão da Bahia, ele 
desenvolveu insuficiência renal 
crônica e necessita realizar he-
modiálise três vezes por semana. 
Afastado dos grandes centros, 
Ronaldo precisa viajar quatro 
horas até chegar ao hospital e, normalmente, não conse-
gue retornar para casa no mesmo dia. Mesmo com seus 
problemas de saúde, logo após aceitar Jesus Cristo como 
seu Salvador, ele não hesitou em começar uma igreja 
em sua casa e, discipulado pelo missionário Pr. Ralison 
Medeiros, se tornou um líder.

Ele precisava, com urgência, fazer um tratamento 
odontológico, porque, surgindo a possibilidade de um 
transplante renal, seria fundamental que ele estivesse 
com a saúde bucal em perfeito estado. Sem recursos 
para custear o tratamento, Ronaldo até cogitou vender 
sua casa. Há um tempo, Ronaldo havia tido uma forte 
dor de dente e, devido à impossibilidade de atendimento 
odontológico, ele arrancou o próprio dente com um 
alicate.

Em uma caravana missionária para o Sertão, as dentistas 
Érika, Analice, Amanda, Carmem viajaram 24 horas, de 
São Paulo até Bom Jesus da Lapa (BA); depois, ainda foi 
preciso mais três horas de viagem até chegarem à comu-
nidade do jovem. Assim, em um consultório odontológico 
móvel emprestado, montado em uma escola, Ronaldo 
passou o dia inteiro sendo atendido pelas dentistas, com 
todos os cuidados necessários, por se tratar de um paciente 
renal crônico. Ele estava muito nervoso e com medo, mas 
as dentistas o trataram, todo o tempo, com muita calma 
e amor, até que a saúde bucal dele fosse completamente 
restaurada.

Mesmo aprendendo sobre o evangelho, Ronaldo não 
tinha a esperança de que Deus mandaria profissionais 
capacitadas para resolver seu problema em um lugar tão 
distante. Assim como ele, existem milhares de outras 
pessoas que precisam ser alcançadas por essas ações de 
compaixão e graça, frutos da ação do Espírito Santo, para, 
então, renovarem sua esperança.
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TEMPO DE ORAR

Fixe o testemunho de hoje no mural de oração. 

Pergunte às crianças se elas estão dispostas a fazer 
como Filipe e viajar para lugares distantes, para 
ensinar as pessoas sobre Jesus. Diga-lhes que ser 
chamado por Deus para uma missão assim é uma 
grande alegria e um grande privilégio. Leia, em sua 
Bíblia, Atos 1.8. Converse com as crianças sobre 
a vocação missionária, dizendo-lhes que, se elas 
têm esse desejo de ir a lugares distantes, peçam 
a Deus que as prepare para isso. Quem sabe, em 
pouco tempo, elas poderão ir também? Pergunte se 
alguma delas tem esse desejo e ore por seus alunos, 
dedicando suas vidas ao Senhor.

Explique que não é preciso ir longe para ser um 
missionário. Algumas pessoas vão para longe, ou-
tros ficam perto de casa mesmo. O importante é 
ser obediente ao Senhor e falar de Jesus onde elas 
estiverem. Peça a uma criança para orar, rogando 
a Deus que Ele dê oportunidades, a cada criança, 
para falar do amor de Deus em sua casa, vizinhança 
e escola. 

Cantem uma música que fale sobre testemunhar e 
dedicar a vida ao Senhor. 

Sugestão: Jesus é bom demais

TEMPO DE OFERTAR

Para enviar os missionários para lugares distantes, é 
preciso sustentá-los com as nossas ofertas. Eles preci-
sam ter uma casa para morar, alimentação, precisam de 
material para fazer o seu trabalho, por isso é importante 
contribuir para Missões. Participar desse momento é 
uma grande alegria! 

Atualize o ofertômetro e desafie as crianças a atin-
girem o alvo. 

Cante uma música bem alegre e celebre com as 
crianças o privilégio de participar do que Deus está 
fazendo, dando-lhes a oportunidade de entregar 
suas ofertas. Ao final, orem agradecendo!

Sugestão: Se não for pra te adorar 

Atividade complementar

Felipe foi até uma estrada deserta para falar de Jesus ao etíope.  
Pinte no mapa qual a região onde você gostaria de falar do amor de Jesus.

E sereis minhas 
testemunhas... 
até os confins da 
terra. (Atos 1.8) A imagem está disponível 

para baixar no site.

https://www.youtube.com/watch?v=05IGEZNFRrc&ab_channel=RebeccaJanke
https://www.youtube.com/watch?v=CiUulUtRVQU&ab_channel=TheGospelmusicbr
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TEMPO DE MOBILIZAR

Estamos chegando ao final da nossa campanha de Missões 
Nacionais (ah...), mas a obra missionária não pode parar 
nunca! Todos os dias precisamos anunciar que Jesus é a 
única esperança!

Vamos repetir isso com toda força para guardar na men-
te e no coração? Divida a classe em dois grupos. O 
primeiro diz: Jesus Cristo, e o outro responde: A 
única esperança. Inverta a ordem dos grupos e fa-

lem novamente, bem animados. Depois, terminem 
falando o tema todos juntos!

E aí, crianças, vamos falar o versículo completo agora? 
Repita as três primeiras frases da divisa e, então, 
recitem o versículo completo. 

Cante com alegria o hino oficial. Caso tenha um grupo 
de coreografia em sua igreja ou ministério, convide-os 
para participar desse momento de celebração também.

TEMPO DE COMPARTILHAR

Continuem louvando a Deus com músicas que fa-
lam de alegria!

Sugestões:

• Cheio de alegria

• Estou alegre

Como é bom louvar ao Senhor, não é mesmo? Mas muitas 
crianças no Brasil ainda não têm essa alegria, porque 
não experimentaram um relacionamento verdadeiro com 
Jesus... Há muitas famílias tristes, sem esperança; muitas 
crianças que sofrem violência, que se sentem sozinhas, 
que estão com medo. Talvez você mesmo conheça crianças 
assim na sua cidade, na escola, entre os seus vizinhos, não 
é mesmo? Por isso não podemos deixar de falar de Jesus. 
Hoje vou contar para vocês a história de um missionário 
que falou de Jesus em muitas cidades. Na verdade, nós já 
falamos dele a semana passada... quem se lembra qual o 
nome dele? (Deixe as crianças responderem)

História Bíblica – Felipe anuncia Jesus 
(Atos 6.1-5; 8.4-8,40; 21.7-10)
(Sugestão: use um fantoche para representar Felipe. 
Escolha crianças para representarem as cidades por 
onde ele passou. A cada cidade, mude o fantoche 
para a mão de uma criança e peça que ela represen-
te como Felipe falou de Jesus naquele lugar – ela 
pode dizer: Jesus é bom, Jesus é esperança, Deus 
ama você etc.)

Muito bem, o nome dele é Felipe! Vou contar um pou-
quinho mais da sua história. Filipe era um cristão da 
igreja de Jerusalém. A Bíblia conta que ele era um 
homem respeitado, cheio do Espírito Santo e de sabe-
doria. Ele foi escolhido e preparado, junto com outros 
seis irmãos da igreja, para ser diácono e cuidar das 
famílias que precisavam de ajuda. Ele gostava de ajudar 
as pessoas. 

Pré-Escolar (4 - 6 anos)

Culto 4

Jesus Cristo é a Jesus Cristo é a 
única esperança única esperança 
para as Cidadespara as Cidades

https://www.youtube.com/watch?v=liNYTqjU5cQ&ab_channel=AlineBarrosVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=zB2lFJIhwRo&t=29s&ab_channel=3Palavrinhas
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Naquele tempo, os cristãos começaram a ser perseguidos 
pelos judeus, e Filipe teve que sair de Jerusalém. Então, 
ele foi para Samaria. Mas você acha que ele parou de 
anunciar Jesus porque ficou com medo? Nada disso! Ele 
continuou pregando e ajudando muitas pessoas nessa 
cidade. Olha o que a Bíblia diz que aconteceu, depois 
que Felipe chegou: (abra sua Bíblia e leia o verso de 
Atos 8.8) “Houve grande alegria naquela cidade”. 
Muitas pessoas foram curadas e libertas por Jesus através 
da pregação de Felipe.

Na semana passada, nós vimos que Felipe foi até uma 
estrada deserta pregar para um estrangeiro. Felipe não 
parava de anunciar Jesus. Logo depois do encontro com 
o etíope, Deus o levou para Azoto, e depois foi passando 
por várias outras cidades, sempre falando de Jesus. Até 
que ele chegou a Cesaréia de Felipe, e passou a morar aí.

Além de ser um grande pregador, Felipe era um bom pai 
e um bom amigo também. Ele teve quatro filhas, a quem 
ensinou sobre Jesus. Elas o ajudavam a espalhar espe-
rança em sua cidade. Quando Paulo e Lucas precisaram 
descansar, depois de uma longa viagem, foi na casa dele 
que se hospedaram. 

Felipe levou alegria para muitas pessoas em muitas cida-
des. E você, também leva a alegria de Jesus por onde passa?

Testemunho missionário
Nossos missionários também levam Jesus, a única espe-
rança, para as cidades grandes e pequenas do nosso país. 
Através dos relacionamentos discipuladores, eles evan-
gelizam, preparam líderes e plantam igrejas. (Adapte a 
forma de contar a história para as crianças).

A esperança chegou para Santo Antônio da Pa-
trulha!

Essa história começa no ano de 2008, quando o casal de 
missionários Pr. Sérgio e Ademilde Grion foram do Rio 
de Janeiro, por meio de Missões Nacionais, para iniciar 
o projeto de plantação de igreja em Santo Antônio da 
Patrulha, uma cidade do Rio Grande do Sul que carecia 
da verdadeira esperança. Meses depois, por problemas 

de saúde, eles precisaram 
regressar para sua cidade 
e não puderam continuar 
o trabalho.

Em outubro de 2009, o 
casal Pr. Filipe e Cristia-
ne Niemeyer retomaram 
as atividades do projeto. 
Seguindo os princípios 
da Igreja Multiplicadora, 
em 2014, a Boa Nova da 
Salvação já estava sendo 
propagada em diversos 
bairros do município. Nesse tempo, já eram quatro Pe-
quenos Grupos Multiplicadores e um ponto de pregação. 
Após seis meses de oração e 40 dias de reforma, em 2015, 
houve inauguração do novo local de cultos da Igreja 
Batista de Santo Antônio da Patrulha.

Aquele que faz nosso barco seguir firme, mesmo em 
meio ao mar revolto, conduziu essa história. Por cau-
sa da pandemia a data de organização da igreja, que 
estava marcada para 2020, foi adiada, mas no dia 17 
de abril do ano 2021 a congregação da IBSAP passou 
a ser Igreja.

A obra desenvolvida por meio dos missionários e dos 
crentes tem levado esperança à cidade. No culto de or-
ganização, o Prefeito do município, Rodrigo Massulo, 
ressaltou a relevância do trabalho prestado à comunidade, 
tanto com palestras nas escolas, assistência social com 
doação de alimentos e agasalhos, quanto com o signifi-
cativo incentivo cultural que a igreja desenvolve. Hoje, 
90% da comunidade local tem o Ensino Médio completo 
e as autoridades reconhecem a participação da Igreja 
nessa conquista.

Atualmente, após 12 anos do início do trabalho, a igreja 
conta com 57 membros e cerca de 120 congregados, mas 
ainda há muito a se fazer, em Santo Antônio da Patrulha 
e nas cidades ao redor. A IBSAP continuará anunciando 
a esperança que só é encontrada em Jesus Cristo.

TEMPO DE ORAR

Fixe o testemunho de hoje no mural de oração e peça 
a uma criança que ore pelo missionário.

Quem aqui já morou ou já viajou para outra cidade? 
(Deixe as crianças compartilharem. Vá anotando 
no quadro ou numa folha o nome das cidades que 
elas citarem.) E vocês acham que todas as pessoas des-

sas cidades já creram em Jesus? Quem pode apresentar 
Jesus a elas? Como você pode fazer isso? (faça sugestões 
para as crianças: ser gentil por onde passar, visitar 
um asilo ou escola da cidade levando doações, ter 
um pequeno grupo em sua casa, espalhar mensa-
gens da Bíblia na caixa de correio dos vizinhos, e 
deixe que elas deem as suas próprias sugestões). 
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Isso mesmo, o importante é fazer como Filipe e anunciar 
Jesus o tempo todo, em todo lugar... Mas existe uma 
coisa muito importante que nós podemos fazer por todas 
essas cidades... Podemos orar e pedir que Deus abra os 
corações das pessoas para ouvir o Evangelho. Que Deus 

envie missionários para pregar, preparar líderes e plantar 
igrejas. Vamos fazer isso agora? 

Distribua as cidades entre duplas de crianças e orem 
por elas.

TEMPO DE OFERTAR

Hoje vamos entregar nossos cofrinhos missionários... 
será que atingimos o alvo? 

Cante o hino oficial enquanto as crianças entregam 
seus cofrinhos. Orem agradecendo e dedicando a 
Deus as ofertas levantadas. 

Enquanto as crianças realizam a atividade de fi-
xação, peça a alguém que contabilize as ofertas. 

Então, atualize o ofertômetro e faça um momento 
festivo com as crianças. Use confete, solte balões, 
faça suspense... envolva os alunos nesse momento. 
Caso o alvo não seja alcançado, não deixe as crianças 
desanimarem. Incentive-as a trabalhar um pouco 
mais para atingirem a meta. Orem novamente agra-
decendo por toda a campanha.

Atividade complementar

Quem vai falar de Jesus na sua cidade?

Recorte a cidade que mais parece com a sua. Depois, numa folha 
em branco, cole e desenhe você falando de Jesus.

“Houve grande alegria naquela cidade”. Atos 8.8

A imagem está disponível 
para baixar no site.
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TEMPO DE MOBILIZAR

Estamos chegando ao final da nossa campanha de Missões 
Nacionais (ah...), mas a obra missionária não pode parar 
nunca! Todos os dias precisamos anunciar que Jesus é a 
única esperança!

Vamos repetir isso com toda força para guardar na men-
te e no coração? Divida a classe em dois grupos. O 
primeiro diz: Jesus Cristo e o outro responde: A 
única esperança. Inverta a ordem dos grupos e fa-

lem novamente, bem animados. Depois, terminem 
falando o tema todos juntos!

 E aí, crianças, vocês memorizaram a divisa? Dê oportu-
nidade para as crianças recitarem o versículo (Atos 
4.12) de cor. Depois, repita com toda a classe. 

Cante com alegria o hino oficial. Caso tenha um 
grupo de coreografia em sua igreja ou ministério, 
convide-os para participar desse momento de ce-
lebração também.

TEMPO DE COMPARTILHAR

Continuem louvando a Deus com músicas que fa-
lam de alegria!

Sugestão: Tempo de festa

Como é bom louvar ao Senhor, não é mesmo? Mas muitas 
crianças no Brasil ainda não têm essa alegria, porque 
não experimentaram um relacionamento verdadeiro com 
Jesus. Há muitas famílias tristes, sem esperança, muitas 
crianças que sofrem violência, que se sentem sozinhas, 
que estão com medo. Talvez você mesmo conheça crianças 
assim na sua cidade, na escola, entre os seus vizinhos, não 
é mesmo? Por isso não podemos deixar de falar de Jesus. 
Hoje vou contar para vocês a história de um missionário 
que falou de Jesus em muitas cidades. Na verdade, nós já 
falamos dele a semana passada... quem se lembra? (Deixe 
as crianças responderem)

História Bíblica – Felipe anuncia Jesus 
(Atos 6.1-5; 8.4-8,40; 21.7-10)
(Sugestão – mostrar as cidades no mapa da Palesti-
na na época de Felipe e observar que existem duas 
Cesaréias, uma no litoral e a outra mais ao norte, 
próximo ao monte Hermon, chamada Cesaréia de 
Felipe, em homenagem a Herodes Felipe, rei da 
Judéia. Coincidentemente, foi aí que Felipe, o evan-
gelista, fixou sua residência; você pode fixar o mapa 
em um painel metálico e fazer o personagem com 
um ímã fixado atrás, e ir movimentando, à medida 
que for contando a história).

Muito bem, o nome dele é Felipe! Vou contar um pou-
quinho mais da sua história. Filipe era um cristão da 
igreja de Jerusalém. A Bíblia conta que ele era um homem 
respeitado, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele foi 
escolhido e preparado, junto com outros seis irmãos da 

Escolar I (7 - 8 anos)

Culto 4

Jesus Cristo é a Jesus Cristo é a 
única esperança única esperança 
para as Cidadespara as Cidades

https://www.youtube.com/watch?v=4XNDewW4XKg&ab_channel=Crian%C3%A7asDiantedoTronoOFICIAL
https://images.app.goo.gl/k5qn1FwZi36WMhGY9
https://images.app.goo.gl/k5qn1FwZi36WMhGY9
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igreja, para ser diácono e cuidar da assistência às famílias 
que precisavam de ajuda. Ele gostava de ajudar as pessoas. 

Naquele tempo, os cristãos começaram a ser perseguidos 
pelos judeus, e Filipe teve que sair de Jerusalém. Então, 
ele foi para Samaria. Mas você acha que ele parou de 
anunciar Jesus porque ficou com medo? Nada disso! Ele 
continuou pregando e ajudando muitas pessoas nessa 
cidade. Olha o que a Bíblia diz que aconteceu depois que 
Felipe chegou: (abra sua Bíblia e leia o verso de Atos 
8.8) “Houve grande alegria naquela cidade”. Muitas 
pessoas foram curadas e libertas por Jesus através da 
pregação de Felipe.

Na semana passada, nós vimos que Felipe foi até uma 
estrada deserta pregar para um estrangeiro... Felipe não 
parava de anunciar Jesus. Logo depois do encontro com 
o etíope, Deus o levou para Azoto, e depois foi passando 
por várias outras cidades, sempre falando de Jesus. Até 
que ele chegou a Cesaréia de Felipe, e passou a morar aí.

Além de ser um grande pregador, Felipe era um bom pai 
e um bom amigo também. Ele teve quatro filhas, a quem 
ensinou sobre Jesus. Elas o ajudavam a espalhar espe-
rança em sua cidade. Quando Paulo e Lucas precisaram 
descansar, depois de uma longa viagem, foi na casa dele 
que se hospedaram. 

Felipe levou alegria para muitas pessoas em muitas cida-
des. E você, também leva a alegria de Jesus por onde passa?

Testemunho missionário
Nossos missionários também levam Jesus, a única espe-
rança, para as cidades grandes e pequenas do nosso país. 
Através dos relacionamentos discipuladores, eles evan-
gelizam, preparam líderes e plantam igrejas. (Adapte a 
forma de contar a história para as crianças).

A esperança chegou para Santo Antônio da Pa-
trulha! 

Essa história começa no ano de 2008, quando o casal de 
missionários Pr. Sérgio e Ademilde Grion foram do Rio 
de Janeiro, por meio de Missões Nacionais, para iniciar 
o projeto de plantação de igreja em Santo Antônio da 

Patrulha, uma cidade do 
Rio Grande do Sul que ca-
recia da verdadeira espe-
rança. Meses depois, por 
problemas de saúde, eles 
precisaram regressar para 
sua cidade e não puderam 
continuar o trabalho.

Em outubro de 2009, o 
casal Pr. Filipe e Cristia-
ne Niemeyer retomaram 
as atividades do projeto. 
Seguindo os princípios da 
Igreja Multiplicadora, em 2014, a Boa Nova da Salvação 
já estava sendo propagada em diversos bairros do mu-
nicípio. Nesse tempo, já eram quatro Pequenos Grupos 
Multiplicadores e um ponto de pregação. Após seis meses 
de oração e 40 dias de reforma, em 2015, houve inaugu-
ração do novo local de cultos da Igreja Batista de Santo 
Antônio da Patrulha.

Aquele que faz nosso barco seguir firme, mesmo em 
meio ao mar revolto, conduziu essa história. Por causa 
da pandemia a data de organização da igreja, que estava 
marcada para 2020, foi adiada, mas no dia 17 de abril do 
ano 2021 a congregação da IBSAP passou a ser Igreja.

A obra desenvolvida por meio dos missionários e dos 
crentes tem levado esperança à cidade. No culto de or-
ganização, o Prefeito do município, Rodrigo Massulo, 
ressaltou a relevância do trabalho prestado à comunidade, 
tanto com palestras nas escolas, assistência social com 
doação de alimentos e agasalhos, quanto com o signifi-
cativo incentivo cultural que a igreja desenvolve. Hoje, 
90% da comunidade local tem o Ensino Médio completo 
e as autoridades reconhecem a participação da Igreja 
nessa conquista.

Atualmente, após 12 anos do início do trabalho, a igreja 
conta com 57 membros e cerca de 120 congregados, mas 
ainda há muito a se fazer, em Santo Antônio da Patrulha 
e nas cidades ao redor. A IBSAP continuará anunciando 
a esperança que só é encontrada em Jesus Cristo.

TEMPO DE ORAR

Fixe o testemunho de hoje no mural de oração e peça 
a uma criança que ore pelo missionário.

Quem aqui já morou ou já viajou para outra cidade? 
(Deixe as crianças compartilharem. Vá anotando 
no quadro ou numa folha o nome das cidades que 

elas citarem.) E vocês acham que todas as pessoas dessas 
cidades já creram em Jesus? Quem pode apresentar Jesus 
a elas? Como você pode fazer isso? (Faça sugestões 
para as crianças: ser gentil por onde passar, visitar 
um asilo ou escola da cidade levando doações, ter 
um pequeno grupo em sua casa, espalhar mensa-
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gens da Bíblia na caixa de correio dos vizinhos, e 
deixe que elas deem as suas próprias sugestões). 
Isso mesmo, o importante é fazer como Filipe e anunciar 
Jesus o tempo todo, em todo lugar... Mas existe uma 
coisa muito importante que nós podemos fazer por todas 
essas cidades... Podemos orar e pedir que Deus abra os 

corações das pessoas para ouvir o Evangelho. Que Deus 
envie missionários para pregar, preparar líderes e plantar 
igrejas. Vamos fazer isso agora? 

Distribua as cidades entre duplas de crianças e orem 
pelas cidades.

TEMPO DE OFERTAR

Hoje vamos entregar nossos cofrinhos missionários... 
será que atingimos o alvo? 

Cante o hino oficial enquanto as crianças entregam 
seus cofrinhos. Orem agradecendo e dedicando a 
Deus as ofertas levantadas. 

Enquanto as crianças realizam a atividade de fi-
xação, peça a alguém que contabilize as ofertas. 

Então, atualize o ofertômetro e faça um momento 
festivo com as crianças. Use confete, solte balões, 
faça suspense... envolva os alunos nesse momento. 
Caso o alvo não seja alcançado, não deixe as crianças 
desanimarem. Incentive-as a trabalhar um pouco 
mais para atingirem a meta. Orem novamente agra-
decendo por toda a campanha.

Atividade complementar

Encontre as letras escondidas no desenho e descubra o que o 
Evangelho de Jesus trouxe para a cidade de Samaria.

“Houve grande ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
naquela cidade”. Atos 8.8

A imagem está disponível 
para baixar no site.
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TEMPO DE MOBILIZAR

Estamos chegando ao final da nossa campanha de Missões 
Nacionais (ah...), mas a obra missionária não pode parar 
nunca! Todos os dias precisamos anunciar que Jesus é a 
única esperança!

Divida a classe em dois grupos. O primeiro diz: Jesus 
Cristo e o outro responde: A única esperança. Inverta 
a ordem dos grupos e falem novamente, bem anima-
dos. Depois, terminem falando o tema todos juntos!

Dê oportunidade para as crianças recitarem o ver-
sículo (Atos 4.12) de cor. Depois, repita com toda 
a classe. 

Cante com alegria o hino oficial. Caso tenha um 
grupo de coreografia em sua igreja ou ministério, 
convide-os para participar desse momento de ce-
lebração também.

TEMPO DE COMPARTILHAR

Continuem louvando a Deus com músicas que fa-
lam de alegria!

• Cantarei ao Senhor

• Tempo de festa

Reflita com seus alunos sobre o fato de que muitas 
crianças no Brasil ainda não têm essa alegria, porque 
não experimentaram um relacionamento verdadeiro 
com Jesus. Há muitas famílias tristes, sem esperança, 
muitas crianças que sofrem violência, que se sentem 
sozinhas, que estão com medo. Talvez vocês mesmos 
conheçam crianças assim na sua cidade, na escola, 
entre os seus vizinhos. Por isso não podemos deixar 
de falar de Jesus. 

A história de hoje é sobre um missionário que falou de 
Jesus em muitas cidades. Na verdade, nós já falamos 
dele na semana passada... quem se lembra? (Deixe as 
crianças responderem)

História Bíblica – Felipe anuncia Jesus 
(Atos 6.1-5; 8.4-8,40; 21.7-10)
(Sugestão: Mostrar as cidades no mapa da Palesti-
na na época de Felipe e observar que existem duas 
Cesaréias, uma no litoral e a outra mais ao norte, 
próximo ao monte Hermon, chamada Cesaréia de 
Felipe, em homenagem a Herodes Felipe, rei da 
Judéia. Coincidentemente, foi aí que Felipe, o evan-
gelista, fixou sua residência; você pode fixar o mapa 
em um painel metálico e fazer o personagem com 
um ímã fixado atrás, e ir movimentando, à medida 
que for contando a história).

Muito bem, o nome dele é Felipe! Vou contar um pou-
quinho mais da sua história. Filipe era um cristão da 
igreja de Jerusalém. A Bíblia conta que ele era um homem 
respeitado, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele foi 
escolhido e preparado, junto com outros seis irmãos da 

Escolar II (9 - 11 anos)

Culto 4

Jesus Cristo é a Jesus Cristo é a 
única esperança única esperança 
para as Cidadespara as Cidades

https://www.youtube.com/watch?v=CYk0nMShubQ&ab_channel=TheGospelmusicbr
https://www.youtube.com/watch?v=4XNDewW4XKg&ab_channel=Crian%C3%A7asDiantedoTronoOFICIAL
https://images.app.goo.gl/k5qn1FwZi36WMhGY9
https://images.app.goo.gl/k5qn1FwZi36WMhGY9
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igreja, para ser diácono e cuidar da assistência às famílias 
que precisavam de ajuda. Ele gostava de ajudar as pessoas. 

Naquele tempo, os cristãos começaram a ser perseguidos 
pelos judeus, e Filipe teve que sair de Jerusalém. Então, 
ele foi para Samaria. Mas você acha que ele parou de 
anunciar Jesus porque ficou com medo? Nada disso! Ele 
continuou pregando e ajudando muitas pessoas nessa 
cidade. Olha o que a Bíblia diz que aconteceu depois que 
Felipe chegou: (abra sua Bíblia e leia o verso de Atos 
8.8) “Houve grande alegria naquela cidade”. Muitas 
pessoas foram curadas e libertas por Jesus através da 
pregação de Felipe.

Na semana passada, nós vimos que Felipe foi até uma 
estrada deserta pregar para um estrangeiro... Felipe não 
parava de anunciar Jesus. Logo depois do encontro com 
o etíope, Deus o levou para Azoto, e depois foi passando 
por várias outras cidades, sempre falando de Jesus. Até 
que ele chegou a Cesaréia de Felipe, e passou a morar aí.

Além de ser um grande pregador, Felipe era um bom pai 
e um bom amigo também. Ele teve quatro filhas, a quem 
ensinou sobre Jesus. Elas o ajudavam a espalhar espe-
rança em sua cidade. Quando Paulo e Lucas precisaram 
descansar, depois de uma longa viagem, foi na casa dele 
que se hospedaram. 

Felipe levou alegria para muitas pessoas em muitas cida-
des. E você, também leva a alegria de Jesus por onde passa?

Testemunho missionário
Nossos missionários também levam Jesus, a única espe-
rança, para as cidades grandes e pequenas do nosso país. 
Através dos relacionamentos discipuladores, eles evan-
gelizam, preparam líderes e plantam igrejas. (Adapte a 
forma de contar a história para as crianças).

A esperança chegou para Santo Antônio da Pa-
trulha! 

Essa história começa no ano de 2008, quando o casal de 
missionários Pr. Sérgio e Ademilde Grion foram do Rio 
de Janeiro, por meio de Missões Nacionais, para iniciar 
o projeto de plantação de igreja em Santo Antônio da 

Patrulha, uma cidade do 
Rio Grande do Sul que ca-
recia da verdadeira espe-
rança. Meses depois, por 
problemas de saúde, eles 
precisaram regressar para 
sua cidade e não puderam 
continuar o trabalho.

Em outubro de 2009, o 
casal Pr. Filipe e Cristia-
ne Niemeyer retomaram 
as atividades do projeto. 
Seguindo os princípios 
da Igreja Multiplicadora, em 2014, a Boa Nova da Sal-
vação já estava sendo propagada em diversos bairros 
do município. Nesse tempo, já eram quatro Pequenos 
Grupos Multiplicadores e um ponto de pregação. Após 
seis meses de oração e 40 dias de reforma, em 2015, houve 
inauguração do novo local de cultos da Igreja Batista de 
Santo Antônio da Patrulha.

Aquele que faz nosso barco seguir firme, mesmo em 
meio ao mar revolto, conduziu essa história. Por causa 
da pandemia a data de organização da igreja, que estava 
marcada para 2020, foi adiada, mas no dia 17 de abril do 
ano 2021 a congregação da IBSAP passou a ser Igreja.

A obra desenvolvida por meio dos missionários e dos 
crentes tem levado esperança à cidade. No culto de or-
ganização, o Prefeito do município, Rodrigo Massulo, 
ressaltou a relevância do trabalho prestado à comunidade, 
tanto com palestras nas escolas, assistência social com 
doação de alimentos e agasalhos, quanto com o signifi-
cativo incentivo cultural que a igreja desenvolve. Hoje, 
90% da comunidade local tem o Ensino Médio completo 
e as autoridades reconhecem a participação da Igreja 
nessa conquista.

Atualmente, após 12 anos do início do trabalho, a igreja 
conta com 57 membros e cerca de 120 congregados, mas 
ainda há muito a se fazer, em Santo Antônio da Patrulha 
e nas cidades ao redor. A IBSAP continuará anunciando 
a esperança que só é encontrada em Jesus Cristo.

TEMPO DE ORAR

Fixe o testemunho de hoje no mural de oração e peça 
que uma criança ore pelo missionário.

Pergunte se alguém da classe já viajou ou morou 
em outra cidade. Deixe as crianças compartilharem 
e peça a uma aluno que vá anotando no quadro ou 

numa folha o nome das cidades que elas citarem. 
Pergunte se elas acham que todas as pessoas des-
sas cidades já creram em Jesus. Se não, quem pode 
apresentar Jesus a elas? Como vocês podem fazer 
isso? (faça sugestões para as crianças: ser gentil 
por onde passar, visitar um asilo ou escola da ci-
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dade levando doações, ter um pequeno grupo em 
sua casa, espalhar mensagens da Bíblia na caixa de 
correio dos vizinhos, e deixe que elas deem as suas 
próprias sugestões). Reafirme que o importante é 
fazer como Filipe e anunciar Jesus o tempo todo, 
em todo lugar. Lembre a elas que existe uma coisa 
muito importante que nós podemos fazer por todas 

essas cidades, que é orar e pedir que Deus abra os 
corações das pessoas para ouvir o Evangelho. Que 
Deus envie missionários para pregar, preparar lí-
deres e plantar igrejas. 

Distribua as cidades entre duplas de crianças e orem 
por elas.

TEMPO DE OFERTAR

Cante o hino oficial enquanto as crianças entregam 
seus cofrinhos. Orem agradecendo e dedicando a 
Deus as ofertas levantadas. 

Enquanto as crianças realizam a atividade de fi-
xação, peça a alguém que contabilize as ofertas. 
Então, atualize o ofertômetro e faça um momento 

festivo com as crianças. Use confete, solte balões, 
faça suspense... envolva os alunos nesse momento. 
Caso o alvo não seja alcançado, não deixe as crianças 
desanimarem. Incentive-as a trabalhar um pouco 
mais para atingirem a meta. Orem novamente agra-
decendo por toda a campanha.

Atividade complementar

Jesus Cristo é a única esperança para as Cidades 

Caça – Cidades – Encontre o nome de 4 cidades onde Felipe anunciou Jesus 

A Z O R U S S I A É M F I O P N H A
V J E R U S A L É M J A J B O T O J
O Q U E L X M A B A P M X H J L S É
Z E R U S I A Z O T O A I A D E I A
E N B P J O R M B P E R U S B O L R
C E S A R É I A D E F I L I P E I S
S A É I R C A M D I A O R U S N O I
A O I B C X O T O L J I A O M L R E

1. S_________________________________ (Atos 8.5) 

2. J _________________________________ (Atos 6.7)

3. A _________________________________ (Atos 8.40)

4. C _________________________________ (Atos 8.40)

“Houve grande alegria naquela cidade”. Atos 8.8

Respostas:

A Z O R U S S I A É M F I O P N H A
V J E R U S A L É M J A J B O T O J
O Q U E L X M A B A P M X H J L S É
Z E R U S I A Z O T O A I A D E I A
E N B P J O R M B P E R U S B O L R
C E S A R É I A D E F I L I P E I S
S A É I R C A M D I A O R U S N O I
A O I B C X O T O L J I A O M L R E





Roteiros
de PGMI
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Base bíblica: Atos 16.13-40

Objetivo: Entender que a nossa esperança está em 
Jesus Cristo, e que através da oração podemos con-
versar com Ele em todo tempo.

Quebra-gelo (10 min.): Boliche da oração: Separe 
7 garrafas pet, escreva em pequenos pedaços de 
EVA ou papéis coloridos: desânimo, dúvidas, medo, 
mentiras, tristezas, desobediência, brigas. Cole-os 
na parte de fora das garrafas. Em uma bola escreva 
a palavra oração. Se tiver pinos de boliche de brin-
quedo também poderão ser usados.

Durante a dinâmica, ir explicando que a oração é 
uma conversa com Deus que nos aproxima dele; 
com Ele podemos vencer todos as dificuldades que 
aparecerem.

Conversa com Deus (5 min.):

Leia o versículo “E tudo o que pedirem em oração, se 
crerem, vocês receberão”. Mateus 21.22

Ore pelo encontro.

Louvar e adorar (5 min.):

Escolha cânticos sobre oração e confiança em Deus.

Sugestões: 

• Minha oração 

• A Chave da Oração 

Tempo de multiplicar (15 min.):

Infelizmente, em nosso país, muitas pessoas vivem 
sem esperança, porque ainda não conhecem o amor 
de Deus. Faça uma pequena lista com os nomes de 
seus familiares que ainda não têm Jesus como sua 
única esperança, depois separe um folheto evange-
lístico para entregar para cada um deles.

Tempo da palavra (25 min.)

Texto bíblico da história: Atos 16.13-40 

Texto bíblico para leitura no PGMI: Atos 16.16-18

Compartilhar a Palavra:  A história de hoje está no 
livro de Atos, capítulo 16.16-18 (Forme um círculo 
com as crianças e peça para fazerem a leitura bíblica 
proposta, cada um lendo um versículo).

A Bíblia nos conta sobre uma jovem que morava na cidade de 
Filipos, cidade que fazia parte do Império Romano. Os habi-
tantes daquela cidade adoravam muitos deuses e o imperador 
romano, César, queria ser reconhecido como a autoridade 
máxima em todo o seu território. Naquele tempo os cristãos 
eram perseguidos, em todos os lugares, porque anunciavam 
que Jesus Cristo era o único Senhor e o Salvador da huma-
nidade. Os missionários Paulo e Silas estavam pregando o 
evangelho em Filipos, onde já havia uma comunidade de 
cristãos. Um dia, quando estavam se reunindo para orar, 
ouviram uma jovem gritar perto deles: “esses homens são 
servos do Deus altíssimo e anunciam o caminho da salvação 
a todos vocês!”. E todos os dias, quando eles passavam por 
ali, ela ia atrás deles, gritando a mesma coisa. Então, Paulo 
percebeu que, na verdade, essa jovem estava escravizada por 
um espírito mau, que lhe dava capacidades de adivinhação. 
Ela era também escrava de homens maus, que a usavam para 
adivinhar o futuro e ganhar dinheiro para seus donos. Aquela 
jovem vivia uma vida completamente sem esperança. Mas 
Paulo orou por ela e, em nome de Jesus, a libertou daquele 
espírito maligno, dando-lhe uma nova vida.

Você conhece algum jovem, adolescente ou crianças que 
vivem sem esperança em nosso país? O que você acha 
que deixa essas pessoas assim?  O que precisamos fazer 
para mudar isso?

Orar uns pelos outros (5 min.)

Divida as crianças em duplas para que orem juntas 
por seus pedidos. Após esse período peça para 
orarem pelas crianças e adolescentes que vivem nos 
Lares da JMN, que são atendidos na Casa Viver, 
Cristolândia Criança e no Colégio Carolina.

1 Jesus Cristo é a Jesus Cristo é a 
única esperança para única esperança para 
a nova geraçãoa nova geração
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Base bíblica: Atos 3

Objetivo: Entender que, com sentimentos e ações 
de compaixão e graça, mostramos aos outros que 
Jesus é esperança.

Quebra-gelo (10 min.): Você vai precisar de um 
saquinho de suco em pó, uma jarra de água gelada 
e um pote de açúcar.

Mostre para as crianças o saquinho de suco em pó. 
Sozinho, ele não tem função nenhuma... A jarra de 
água a mesma coisa, e o açúcar pode até ser gostoso, 
mas sozinho também não tem uma função... Mas 
quando misturamos todos os ingredientes temos um 
suco saboroso, que pode matar a sede das pessoas. 
Sozinho você pode achar que não é capaz de fazer 
muita coisa pelas pessoas, mas juntos podemos fazer 
a diferença na vida de outros. 

Conversa com Deus (5 min.):

Leia o versículo com as crianças: “O Senhor é bom para 
todos; a sua compaixão alcança todas as suas criaturas.” 
Salmos 145.9.

Peça a um dos participantes do PGMI para fazer 
uma oração pelo encontro.

Louvar e adorar (5 min.):

Cante louvores sobre amor ao próximo e a Deus.

Sugestões

• Eu preciso de você  

• Plano de salvação dos Radicais Kids 

Tempo de multiplicar (15 min.):

Existem muitas pessoas que sofrem exclusão social, 
seja por vícios, problemas financeiros, doenças, 
preconceito...  Vamos demonstrar que Jesus é a 
nossa esperança para essas pessoas, com ações de 

compaixão e graça. Converse com seus pais e, juntos, 
preparem uma ação para ajudar uma família ou uma 
instituição de apoio. Pode ser a entrega de uma cesta 
básica, ou de roupas que estão em ótimo estado mas 
não cabem mais em você. Separe tudo, prepare um 
lindo cartão feito à mão e escreva o versículo: “Não 
há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há 
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos 
ser salvos”. Atos 4.12

Não esqueça de orar pela lista que você fez na se-
mana passada.

Tempo da palavra (25 min.)

Texto bíblico da história: Atos 3 

Texto bíblico para leitura no PGMI: Atos 3.1-9

Compartilhar a Palavra: Certo dia, às três horas da 
tarde, a hora da oração, Pedro e João foram para a área 
do templo de Jerusalém. Havia no templo um portão 
chamado Formoso. Todos os dias um homem que era 
paralítico desde que nascera era carregado até lá. Ele 
ficava perto do portão pedindo esmolas às pessoas que 
entravam na área do templo, mas era como se ninguém 
o enxergasse. Na cultura judaica, aquele homem era 
considerado amaldiçoado por Deus, porque tinha nascido 
com um defeito físico. Ele vivia isolado, não podia entrar 
no templo e passava o dia recolhendo as poucas moedas 
que jogavam para ele. Por muito tempo ele permaneceu 
assim, até que um dia...

O paralitico estava falando alto - Por favor, uma esmola... 
me ajudem, por favor. João e Pedro estavam ali perto, e 
viram quanto aquele homem sofria. Pedro percebeu que 
as pessoas passavam e fingiam não vê-lo.  Pedro e João 
decidiram ajudá-lo, mas havia um problema... eles não 
tinham dinheiro. Pedro então falou: - Não temos dinheiro, 
mas temos uma coisa muito mais importante. 

Chegando perto do homem Pedro e João olharam bem 
para ele. O paralitico estendeu a mão achando que iria 
ganhar uma esmola, mas Pedro disse a ele:  Eu não tenho 

2 Jesus Cristo é a única Jesus Cristo é a única 
esperança para os esperança para os 
excluídos sociaisexcluídos sociais
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nenhum dinheiro para dar, mas vou lhe dar o que 
tenho, Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande!  O 
homem ficou em pé e começou a gritar de alegria 
- Aleluia, aleluia, eu fui curado! Agora também posso 
entrar no templo com vocês! Vamos, eu quero agradecer 
a Deus!

Todas as pessoas que estavam no templo viram aquele 
homem andar enquanto louvava a Deus, e reconheceram 
que ele era aquele paralítico que estava sempre pedindo 
esmolas perto do portão Formoso do templo. Todos ficaram 
admirados e maravilhados com o que tinha acontecido com 
ele e se ajuntaram para vê-lo. Pedro aproveitou aquela 
oportunidade e ensinou a muitos outros sobre Jesus e 
a salvação. Assim, muitas pessoas tiveram suas vidas 
transformadas porque Pedro e João decidiram olhar com 
atenção e amor para o paralítico.

Pergunte às crianças se elas já se sentiram isoladas 
ou invisíveis. Como foi o sentimento?

Elas conhecem pessoas que são considerados invi-
síveis? O que elas podem fazer para ajudar essas 
pessoas?

Orar uns pelos outros (5 min.)

Vamos orar uns pelos outros. Nesse momento, uma 
criança faz o seu pedido de oração e a criança sen-
tada à direita ora pelo pedido, e assim continuará 
até voltar à primeira criança, que ora para encerrar.

Vamos orar também pelos Excluídos Sociais (Cris-
tolândia, Capelania Prisional, Refugiados).
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Base bíblica: Atos 8

Objetivo: Entender sobre a importância de evan-
gelizar e discipular as pessoas ao nosso redor, e 
também os que estão em lugares distantes.

Quebra-gelo (10 min.): Decore uma caixa de sa-
pato como se fosse uma mala de viagens. Cole pe-
quenas figuras espalhadas como se fossem adesivos 
dos lugares visitados. Coloque dentro miniaturas 
ou figuras de um barco, um cavalo, um avião, carro, 
caminhão, bicicleta, moto.

Mostre a mala e inicie uma conversa com as crianças. 
Pergunte se elas já viajaram para lugares longe de 
casa. Abra a mala, mostre os meios de transporte 
e pergunte qual deles elas usaram na viagem. Dei-
xe que compartilhem se foi cansativo, como era o 
local, se ali perto havia hospitais, mercado, escola, 
igreja... Depois fale que há crianças que moram 
em regiões muito distantes, e que para chegarem 
a determinados lugares precisam passar dias nos 
rios ou estradas. Mencionar que essas distâncias e 
dificuldades também atrapalham que a mensagem 
de Jesus chegue até eles.

Conversa com Deus (5 min.): “E disse-lhes: “Vão 
pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pes-
soas”. Marcos 16.15 

Peça a um menino para ler o texto, e depois peça a 
uma menina para orar pelo encontro.

Louvar e adorar (5 min.):

Cante louvores de sobre o amor de Deus.

• Amor de Deus 

• Um Deus Grandão

Tempo de multiplicar (15 min.):

Lembrar as crianças sobre a lista de oração dos seus 
familiares sem Jesus.

Montar com as crianças um cordão, uma pulseira, 
um chaveiro ou pingente de celular com as cores 
do plano de Salvação: amarelo ou dourado, pre-
to, vermelho, branco e verde. Ensine o significado 
das cores e como as crianças poderão apresentar 
aos seus familiares e dar de presente o objeto que 
confeccionaram.

Tempo da palavra (25 min.)

Texto bíblico da história: Atos 8 

Texto bíblico para leitura no PGMI: Atos 8.26-39

Compartilhar a Palavra: Filipe era um líder da igreja em 
Jerusalém e um pregador do Evangelho. Certo dia, depois 
de pregar para muitas pessoas na cidade de Samaria, ele 
percebeu que Deus o estava chamando para outra missão. 
Obedecendo rapidamente à ordem de Deus, ele se dirigiu 
ao sul de Samaria, por uma estrada pouco movimentada 
que ia de Jerusalém até Gaza.

Nessa estrada, Felipe encontrou uma caravana que vinha 
de Jerusalém, voltando para sua casa, na região da Etió-
pia, que ficava a quase dois mil quilômetros de distância! 
Em cima de uma grande carruagem, ele viu um homem, 
com trajes bonitos e cercado de servos, lendo o trecho de 
um pergaminho (explique às crianças que os livros eram 
escritos em rolos de peles de animais, os pergaminhos). 
Esse homem era tesoureiro da rainha do seu país e tinha 
ido até o templo de Jerusalém para adorar a Deus. Embora 
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não conhecesse Jesus, ele tinha interesse em saber mais 
sobre Deus. Por isso, estava lendo um trecho da profecia 
de Isaías, mas não estava entendendo nada!

Felipe se aproximou da carruagem e perguntou ao homem 
se ele entendia o que estava lendo. O etíope respondeu 
que não, porque não tinha ninguém que pudesse ensi-
ná-lo... Ele morava numa terra distante e não conhecia 
bem as escrituras. Que grande oportunidade Deus deu a 
Filipe! Ele sentou-se ao lado do estrangeiro e começou a 
contar toda a história de Jesus, o Salvador. Que alegria! 
O etíope agora entendia tudo! Jesus era o Messias pro-
metido a Israel. Ele havia morrido, ressuscitado e agora a 
salvação estava disponível para todos os que cressem. Ele 
compreendeu que Jesus Cristo era a única esperança para 
aqueles que desejam servir a Deus! Felipe também falou 
com ele sobre ser batizado. Assim, quando encontraram 
água pelo caminho, o etíope pediu que a caravana parasse 

e que Felipe o batizasse imediatamente. Ele voltou para 
sua casa feliz por ter conhecido o evangelho.

Você tem amigos que moram muito longe? O que você 
pode fazer para falar de Jesus a eles? Na sua sala de aula 
todas as crianças já têm Jesus no coração? Você alguma 
vez já falou de Jesus para seus amigos de perto ou longe?

Orar uns pelos outros (5 min.)

Leve uma caixa ou caderno de oração e peça para 
as crianças colocarem seus pedidos em pedaços de 
papel ou no caderno; o líder do PGMI irá se compro-
meter a orar durante aquela semana pelos pedidos.

Ore com as crianças pelos Menos Evangelizados 
(Ribeirinhos, Indígenas, Sertanejos). Leve fotos para 
que as crianças conheçam os projetos de Missões 
Nacionais nessa área.
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Base bíblica: Atos 6.1-5; 8.4-8,40; 21.7-10

Objetivo: Entender que Jesus é a única esperança, 
o motivo da nossa alegria, por isso devemos fazer 
discípulos de Jesus através dos relacionamentos 
discipuladores.

Quebra-gelo (10 min.): 

Use a mesma mala confeccionada no encontro 
anterior, inicie uma conversa com as crianças 
sobre pessoas que moram nas grandes e pequenas 
cidades. Será que todos já conhecem Jesus? O que 
elas fariam se fossem morar em uma cidade onde 
as pessoas não conhecessem Jesus? O que leva-
riam em sua mala? Distribua pequenos pedaços 
de papéis e lápis para que as crianças escrevam 
ou desenhem o que fariam ou levariam dentro 
da mala para falarem de Jesus em outra cidade. 
Peça que as crianças maiores auxiliem as meno-
res. Depois que todos escreverem, arrume a mala 
para a mudança, leia cada papel e vá colocando 
dentro da mala.

Conversa com Deus (5 min.):

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, 
perseverai na oração.”  Romanos 12.12

Peça que uma das crianças maiores do grupo faça a 
leitura do texto, e que uma das menores faça uma 
oração pelo encontro de hoje.

Louvar e adorar (5 min.):

Cante louvores sobre o amor de Deus. 

Sugestões:

• João 3.16 

• Que Grande Amor  

Tempo de multiplicar (15 min.):

Perguntar as crianças como foi o momento em que 
entregaram o presente sobre o plano de Salvação 
para um familiar que ainda não tinha Jesus como 
Salvador. Deixe que cada um conte como foi sua 
experiência. E agora, qual será o próximo passo? 

Mostre alguns folhetos evangelísticos para diferentes 
idades e convites para o PGM, entregue às crianças 
para que deem de presente aos seus familiares.

Tempo da palavra (25 min.)

Texto bíblico da história: Atos 6.1-5; 8.4-8,40; 21.7-10

Texto bíblico para leitura no PGMI: Atos 6.1-5

Compartilhar a Palavra: Vamos conhecer mais uma 
parte da história de Filipe. Ele era um cristão da igreja 
de Jerusalém. A Bíblia conta que ele era um homem 
respeitado, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele 
foi escolhido e preparado, junto com outros seis irmãos 
da igreja, para ser diácono e cuidar da assistência às 
famílias que precisavam de ajuda. Ele gostava de ajudar 
as pessoas. 

Naquele tempo, os cristãos começaram a ser perseguidos 
pelos judeus, e Filipe teve que sair de Jerusalém. Então, 
ele foi para Samaria.Continuou pregando e ajudando 
muitas pessoas nessa cidade. Depois que Felipe chegou 
“Houve grande alegria naquela cidade”. Muitas 
pessoas foram curadas e libertas por Jesus através da 
pregação de Felipe.

Na semana passada, nós vimos que Felipe foi até uma 
estrada deserta pregar para um estrangeiro... Felipe 
não parava de anunciar Jesus. Logo depois do encontro 
com o etíope, Deus o levou para Azoto, e depois foi 
passando por várias outras cidades, sempre falando 
de Jesus. Até que ele chegou a Cesareia de Felipe, e 
passou a morar aí.
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Além de ser um grande pregador, Felipe era um bom pai 
e um bom amigo também. Ele teve quatro filhas, a quem 
ensinou sobre Jesus. Elas o ajudavam a espalhar espe-
rança em sua cidade. Quando Paulo e Lucas precisaram 
descansar, depois de uma longa viagem, foi na casa de 
Felipe que se hospedaram. 

Você já entendeu que Jesus é seu Salvador e amigo? 
Como foi?

Você já teve medo de falar de Jesus para um amigo? 
Se sentir medo, o que você deve fazer?

Orar uns pelos outros (5 min.)

Pegue o caderno ou a caixa de oração, e pergunte às 
crianças se alguns daqueles pedidos foram resolvi-
dos; se desejarem, elas poderão acrescentar outros 
pedidos. Duas crianças poderão orar nesse momento: 
uma irá agradecer pelos pedidos feitos na semana 
anterior, e a outra irá orar pelos demais pedidos.

A líder do PGMI irá orar pelos missionários que 
trabalham na Plantação de Igreja e pela Formação 
de Líderes no Brasil (Radical Brasil, Programa de 
Formação Missionária).





Encontros

em família
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ENCONTROS EM FAMÍLIA
ORIENTAÇÕES

Olá, 

Este material foi desenvolvido com o objetivo de fixar, no coração da criança, verdades e princípios 
bíblicos que serão estudados durante o momento de Culto Infantil e PGMI, e também no Encontro 
da Família, no período correspondente ao da Campanha de Missões Nacionais.

O programa do Encontro constará de um texto bíblico base, a ênfase a ser 
dada, o momento de contação da história, uma atividade para desenvolver 
a fixação dos princípios estudados e um versículo para a família memorizar.

É importante planejar e estudar, para que a pessoa que vai ministrar o 
encontro possa fazê-lo de forma maravilhosa. Será o momento de deixar 
a sua criatividade rolar, pois duas coisas são essenciais no Encontro da 
Família: a comunhão familiar e o aprendizado da Palavra de Deus juntos. 
Então, mergulhem de cabeça nessa oportunidade. 

Aproveitem!

Jesus Cristo é a única Esperança!
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro 

nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.” Atos 4.12

Ah! Torne este momento familiar um hábito!

Dica

Estes são o tema e a divisa de 2021. 

Uma ideia legal será fazer uma arte bem bonita com o tema e o versículo para que ao final dos 
encontros todos já tenham decorado o tema e a divisa. Faça um quadro, um cartaz, algo que possa 
ficar visível para toda a família durante a campanha.
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É importante o envolvimento de todos da família em algum encontro ou em 
algum momento do Encontro. Então, auxiliem as crianças que ainda não são 
alfabetizadas para que também possam participar.  

Preencha os campos, como forma de Planejamento para os encontros; a cada 
encontro realizado cole o barquinho da campanha, conforme o exemplo.

Encontros da Família: ___________________________________________

Vamos planejar!!

Exemplo
08/09/2021

Responsável: Lizete (mãe)

Encontro 02
_______/_______/_______

Responsável: ________________

Encontro 01
_______/_______/_______

Responsável: ________________

Encontro 04
_______/_______/_______

Responsável: _______________________

Encontro 03
_______/_______/_______

Responsável: _______________________
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3. Contando a história:
Os apóstolos Paulo e Silas sabiam que é responsabili-
dade de todo o cristão anunciar o evangelho de Cristo 
Jesus, por isso eles faziam várias viagens para falar 
para as pessoas que Jesus Cristo é a única esperança, 
e que só em Jesus Cristo podemos ter a certeza da 
vida eterna, por causa do seu sacrifício na cruz por 
nós e de sua ressurreição. Então, sabendo o quanto 
isso era importante e que precisava ser anunciado a 
todos, Paulo e Silas, seguiam fazendo o que chamamos 
de viagens missionárias.

Chegando a Filipos, uma cidade na região da Ma-
cedônia (mostre no mapa onde fica Filipos), Paulo 
e Silas caminhavam na cidade, indo para o lugar de 

oração, quando se deparam com uma moça que era 
escrava, e, além disso, era escravizada também por 
um mal que estava nela e ela era “adivinhadora” do 
futuro. Essa moça começou a andar atrás de Paulo e 
Silas, gritando o seguinte: “Estes homens são servos 
do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da sal-
vação”. Por um lado, isso era muito bom, aos nossos 
olhos, hoje; no entanto, naquela época, as pessoas não 
gostavam muito dos cristãos e eles também podiam 
ser presos por causa de anunciarem Jesus Cristo, e 
essa moça, gritando por onde eles passavam, estava 
atrapalhando muito a estratégia de Paulo e Silas 
para chegar nas pessoas e dizer que Jesus Cristo era 
a única esperança de suas vidas. Então, eles oraram 
para que o espírito do mal saísse daquela moça: “Em 
nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela! No 

ENCONTRO DA FAMÍLIA 1

1. Abrir a Bíblia em: 
Atos 16.16-40 – É sempre importante 
ler todo o capítulo para melhor com-
preensão do contexto. 

2. Enfatizar: 
A certeza da fé que temos em Jesus 
Cristo é o que nos mantém firmes e 
nos sustenta quando passamos por 
dificuldades.

“A Experiência “A Experiência 
da Fé”da Fé”
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mesmo instante o espírito a deixou.”  No entanto, 
ela era a fonte de renda de seus senhores. E eles 
vendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, 
chamaram as autoridades. Foi então que Paulo e 
Silas foram presos por anunciarem o evangelho de 
Jesus Cristo. Mesmo presos Paulo e Silas cantavam 
louvores a Deus, e houve um grande terremoto onde 
eles estavam, que abriu todas as portas das cadeias 
e as correntes que os prendiam caíram; então o car-
cereiro acordou assustado e achou que havia tido 
fuga dos prisioneiros, mas Paulo e Silas lhes disse 
que estavam ali. Diante desse tão grande testemunho 
de fé, o carcereiro creu que Jesus Cristo era a sua 

única esperança. No dia seguinte, as autoridades 
mandaram soltar Paulo e Silas.

Como cristãos, precisamos ser sempre instrumentos 
de graça e misericórdia do amor de Cristo, devemos 
espalhar a esperança em Jesus e anunciar o evange-
lho que salva e liberta. Precisamos dar testemunho 
do Evangelho da graça de Deus. Que nossa fé nos 
sustente em meio as dificuldades, para que possamos 
sempre glorificar e louvar a Jesus. Qual a experiência 
de fé que mais marcou a história da sua família? 

“Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam 
orando e cantando hinos a Deus; e os outros presos 
os ouviam.” Atos 16.25.

Coloque em um lugar bem visível na casa 

para que todos possam memorizar!

5. Para memorizar:

“Por volta da meia-
noite, Paulo 

e Silas estavam or
ando e 

cantando hinos a D
eus; e os 

outros presos os 
ouviam.” 

Atos 16.25.

4. Fixar na memória:
“Memorial da Fé e Esperança”

Nesse momento que estamos vivenciando como fa-
mílias, é importante lembrarmos sempre que Jesus 
Cristo é a única esperança. Vamos Criar um Memorial 
da Fé e Esperança, inspirados na experiência de Paulo 
e Silas, que oraram e louvaram a Deus na prisão e as 
portas das cadeias se abriram e as correntes caíram... 

Cada membro escolherá uma música de que mais 
gosta e que representa aquele momento. Todos aju-
dam a cantar a canção de louvor a Deus, e oram 
juntos. Em seguida, escolherão um único objeto ou 
confeccionarão algo que represente esse “Momento de 
Fé e Esperança” que a família tem vivido, ou viveu.  

Por Exemplo:

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 1ATIVIDADE EM FAMÍLIA 1
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1. Abrir a Bíblia em: 
Atos 3.1-10 – É sempre importante ler 
todo o capítulo para melhor compreen-
são do contexto. 

2. Enfatizar: 
A necessidade de olhar para o próximo 
com empatia e compaixão, pois somos 
os instrumentos de Deus para levar a 
Esperança única, Jesus Cristo. 

3. Contando a história:
Sugerimos que essa história seja contada por 
um adulto.

Depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, deixou 
a Grande Comissão, ou seja, deixou uma tarefa para 
todo aquele que confessasse Jesus Cristo como Senhor 
e Salvador de sua vida cumprir, que era anunciar o 
evangelho de Cristo Jesus; foi o que os discípulos de 
Jesus fizeram, uns viajaram para mais longe, outros 
ficaram em regiões próximas de suas casas. Pedro e 
João fizeram parte desse grupo que ficou mais perto 
das casas deles. 

Eles dois sempre iam orar no templo; nesse dia, era 
por volta das três horas da tarde quando caminhavam 

em direção ao templo para orarem a Deus. Na porta 
chamada de Formosa, tinha um homem que não podia 
andar e vivia ali pedindo dinheiro às pessoas que pas-
savam por ali. Algumas davam um trocado, outras 
simplesmente ignoravam. Pedro e João, passando 
por ali, ouviram aquele homem pedindo dinheiro e 
disseram: - Olhe para nós. Quando aquele homem 
ouviu isso fixou os olhos neles, sim, nos discípulos 
de Jesus, e Pedro lhe disse: - não temos dinheiro para 
dar, mas o que temos te damos, em nome de Jesus 
Cristo, ande. E Pedro e João estenderam a mão para 
ele e aquele homem levantou, imediatamente seus 
pés ficaram no lugar e ele começou a pular. Os três 
entraram no templo. Como estava feliz aquele ho-
mem! Todos ficaram admirados pois sabiam que era 
aquele que sempre ficava na porta Formosa.

ENCONTRO DA FAMÍLIA 2

“O olhar de “O olhar de 
Esperança”Esperança”
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Que possamos olhar para o próximo com olhar de 
empatia e sejamos instrumentos da graça de Deus 
para que as pessoas nos olhem com olhar de espe-
rança. Que história maravilhosa! Assim como os 
discípulos de Jesus, Missões Nacionais também atua 
no apoio de pessoas que têm necessidades e que, por 
elas próprias, não conseguem sair da situação de 
excluídos da nossa sociedade. Mas podemos pensar 
em maneiras de estender-lhes a mão, oferecer-lhes 
apoio e as servirmos através de doações. 

Podemos preparar algo para oferecer a alguém, por 
meio dos recursos que a família levantar; assim es-

taremos servindo ao Senhor. Essa é uma maneira 
de testemunhar do amor de Deus e de as pessoas 
ficarem admiradas.

Reservem um momento para a oração, intercedam 
a Jesus pelas pessoas que só precisam de um Olhar 
de Esperança. Que a empatia esteja no coração 
daqueles que confessam a Cristo como Senhor e 
Salvador de suas vidas. Clamem ao Senhor para 
que vocês possam se colocar como instrumentos 
nas mãos do Deus Altíssimo. Creiam, o resultado 
será maravilhoso. 

4. Fixar na memória:
Vamos fazer o “Cofre da Família”

Atenção!!!

Nessa atividade vamos montar o Cofre da Famí-
lia. Vamos colocar a nossa criatividade familiar 
usando papel e cola! Uma pessoa cheia de cria-
tividade contou que o Cofre é assim:

Para essa atividade vamos precisar de:

• 1 CAIXA DE LEITE VAZIA (LAVADA E 
SECA)

• 1 CARTOLINA VERDE

• 2 PALITOS DE CHURRASCO

• 1 FOLHA DE PAPEL A4

• 1 PEDAÇO DE PAPELÃO DO TAMANHO 
DE UMA FOLHA DE PAPEL A4

• TESOURA

• COLA

E como se faz? No site da Campanha vocês 
conhecerão o passo a passo direitinho; depois 
tirem foto de todos juntos, com o Cofre da Fa-
mília. 

Coloque em um lugar bem visível na casa 

para que todos possam memorizar!

5. Para memorizar:

“E de um salto pôs
-se 

de pé e começou a
 andar. 

Depois entrou com
 eles no 

pátio do templo, an
dando, 

saltando e louvando
 a Deus.”

Atos 3.8

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 2ATIVIDADE EM FAMÍLIA 2
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3. Contando a história:
Separe todo o material que será necessário para a 
contação da história: uma caixa grande de papelão 
para ser a carruagem, uma roupa branca ou lençol 
para ser o anjo, um rolo de papel em formato de 
pergaminho com o texto de Atos 8.32-33 (como 
referência do texto de Isaias 53). Você pode pedir 
que alguém conte a história e outra pessoa a ence-
ne; uma ideia, também, é de, ao mesmo tempo em 
que a história estiver sendo lida na Bíblia, alguém 
a esteja encenando. A criatividade é de vocês! 

Filipe, discípulo de Jesus, sempre estava à disposição 
para servir, no propósito de anunciar o evangelho das 
boas novas de Cristo Jesus; sendo assim, ele sempre 
estava preparado, e sempre em comunhão com Deus. 
Por isso, quando o anjo apareceu a ele e lhe disse: - Vai 
para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém 
a Gaza!”, Filipe se levantou e foi para a estrada. Ele 
sabia que tinha que ir porque era papel dele - e nosso, 
também, hoje - anunciar que Jesus Cristo é a única 
Esperança! No caminho, Filipe avistou o eunuco etíope, 
um Oficial importante, encarregado dos tesouros de 
Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem havia ido a 
Jerusalém para adorar ao Senhor, e, voltando para sua 

casa, estava em sua carruagem com o livro do profeta 
Isaías em suas mão. Então, o Espírito Santo disse a 
Filipe: - aproxime-se dessa carruagem, e acompanhe-a. 
Foi exatamente o que Filipe fez, e, então, percebeu que o 
Eunuco estava lendo o livro de Isaías e lhe perguntou: 
- O senhor entende o que está lendo?! E prontamente o 
homem respondeu: - Como posso entender se ninguém 
me explicou? Então convidou Filipe para subir na 
carruagem e sentar-se com ele. E era esta a passagem 
que o Eunuco lia: (Abra o rolo em formato de perga-
minho e leia o texto bíblico para todos) “Ele foi levado 
como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo 
diante do tosquiador, ele não abriu a sua boa. Em sua 
humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar 
dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da 
terra.” Então o Eunuco começou a questionar Filipe a 
respeito de quem estava se referindo aquele texto, se ao 
próprio profeta ou se a outra pessoa. Filipe não perdeu 
a oportunidade, pois sempre estava preparado para 
servir a tempo e fora de tempo. Foi então que explicou 
que o texto se referia ao sacrifício de Jesus Cristo na 
cruz do calvário, que a morte de Cristo tornou a nos 
ligar novamente com Deus, que Jesus é o único cami-
nho, a verdade e a vida (Jo14.6), e anunciou as novas 
do evangelho.  Ainda os dois estavam na carruagem, 

ENCONTRO DA FAMÍLIA 3

1. Abrir a Bíblia em: 
Atos 8.26-40 – É sempre importante 
ler todo o capítulo para melhor com-
preensão do contexto.

2. Enfatizar: 
A importância de pregar a Palavra de 
Deus, a tempo e fora de tempo, de segurar 
as cordas ofertando e intercedendo. Tudo 
junto e ao mesmo tempo.

“A Disposição “A Disposição 
em Servir”em Servir”
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Coloque em um lugar bem visível na casa 
para que todos possam memorizar!

5. Para memorizar:

“Quando saíram da 
água, o 

Espírito do Senhor 
arrebatou 

Filipe repentinament
e. O eunuco 

não o viu mais e, c
heio de 

alegria, seguiu o se
u caminho.”

Atos 8.39

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 3ATIVIDADE EM FAMÍLIA 3

o Eunuco viu um lugar que tinha água e questionou 
sobre o que o impediria de ser batizado, já que ali havia 
água e Filipe estava ali presente. Então Filipe disse: - 
Você pode, se crer de todo o seu coração. O Eunuco 
respondeu: - Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 
Ordenou que parasse a carruagem para que descessem, 
e Filipe batizou o Eunuco; ao saírem da água, o Espírito 
do Senhor arrebatou Filipe e o Eunuco não o viu mais 
Cheio de alegria, da alegria pela certeza da salvação, de 
crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, 
sua única Esperança, seguiu o caminho para a sua 
casa. Filipe apareceu a caminho de Cesaréia, pois era 

necessário que ele fosse para aquele lugar. Filipe sempre 
esteve preparado para servir no que fosse necessário. 

Precisamos sempre buscar ao Senhor através da leitura 
da sua Palavra; precisamos estar sempre preparados 
para servir a Cristo nas oportunidades que Ele nos 
der, porque quando pedimos ao Senhor que nos dê 
oportunidades para servir, não podemos ter medo nem 
covardia, porque Deus nos deu Espírito de poder, amor 
e moderação. Separe um momento para Interceder e 
pedir a Jesus que te dê oportunidades para servi-lo 
anunciando a sua palavra.

4. Fixar na memória:
Jogo da Mímica e Desenho

Para o desenvolvimento desta atividade será preciso 
preparar todo o material necessário com antecedência, 
é importante que recortem os papéis com os nomes dos 
personagens e objetos que descrevem essa história. 

Regras:

• Dividam o grupo em duplas ou com mais pes-
soas;

• Somem as idades dos participantes de cada 
grupo; aquele que somar o número maior co-
meça: Exemplo: Grupo dos meninos: André tem 
7 anos, Samuel tem 40 anos = 47; Grupo das 
meninas: Analiz tem 4 anos, Areli tem 35 anos = 
39 anos; Ou seja, o grupo dos meninos começa.

• Papel (pode ser rascunho para usar o lado bran-
co)

• Canetinhas

• Cronômetro para marcar o tempo (de acordo 
com a faixa etária e com os componentes da 
família decidam o tempo para cada tarefa)

• Cole os cards em um papelão ou em uma folha 
de cartolina coloria, pode ser verde, para que 
não possam ler a palavra

E lá vamos nós!

Confira na próxima página as orientações para mon-
tar os cards do jogo. Esperamos que esse tempo em 
família contribua para que vocês estejam mais perto 
de Deus, juntos, em família. 
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PERGAMINHOPERGAMINHO

Desenhar

CARRUAGEMCARRUAGEM

Desenhar

ANJOANJO

Desenhar

TESOUROSTESOUROS

Mímica

FILIPEFILIPE

Mímica

PROFETA ISAÍASPROFETA ISAÍAS

Mímica

OVELHAOVELHA

Desenhar

ESTRADAESTRADA

Desenhar

TOSQUIADORTOSQUIADOR

Desenhar

CORDEIROCORDEIRO

Mímica

JUSTIÇAJUSTIÇA

Mímica

BOAS NOVASBOAS NOVAS

Mímica

LAGOALAGOA

Desenhar

CRER DE CORAÇÃOCRER DE CORAÇÃO

Desenhar

JERUSALÉMJERUSALÉM

Desenhar

BATISMOBATISMO

Mímica

CHEIO DE ALEGRIACHEIO DE ALEGRIA

Mímica

ARREBATADOARREBATADO

Mímica
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Para colorir
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1. Abrir a Bíblia em:
É sempre importante ler todo o ca-
pítulo para melhor compreensão do 
contexto.

Atos 6.1-5; 8.4-8 - A escolha de Filipe, 
e o seu trabalho

2. Enfatizar: 
Dar bom testemunho para os de dentro 
da igreja e de fora, para que o Evangelho 
de Cristo Jesus seja anunciado como a 
fonte de grande alegria!

ENCONTRO DA FAMÍLIA 4
“Testemunhando “Testemunhando 

a todos”a todos”

3. Contando a história:
Os apóstolos de Jesus estavam vendo a Igreja crescer, 
pois a salvação, sim, era para todos. Muitos povos 
estavam se convertendo e, por isso, pequenas brigui-
nhas surgiram porque as pessoas achavam que os 
judeus convertidos estavam sendo mais beneficiados 
do que os gentios que também haviam se convertido. 
Foi então que os doze se reuniram e pediram que 
a congregação escolhesse sete homens, dentre eles 
Estevão e Filipe. O que nos chama atenção são as 
características atribuídas para esses homens: de bom 
testemunho, cheios do Espírito Santo de Deus e de 
sabedoria. Assim, Filipe se destacou, pois ele era de 
Antioquia, que foi o berço para as campanhas mis-

sionárias que levaram a mensagem do evangelho de 
Cristo para os gentios. 

Filipe, homem cheio do Espírito de Deus, foi a 
Samaria - região de intriga com os judeus - para 
testemunhar das boas novas, porque a alegria de 
confessar Cristo Jesus em sua vida era tão grande 
que ninguém queria mais ficar com essa decisão 
só para si, era necessário testemunhar em todos os 
lugares, como a ordenança que Jesus havia deixado 
(Mt. 28.19-20). Assim, por onde andavam, falavam 
do amor de Jesus e que Ele era a única Esperança. 
Quando Filipe anunciou as boas novas do evan-
gelho na cidade de Samaria, as pessoas puderam 
ver que ele falava com autoridade; muitos milagres 
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Coloque em um lugar bem visível na casa 

para que todos possam memorizar!

5. Para memorizar:

“Assim, houve grand
e 

alegria naquela cidad
e.”

Atos 8.8

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 4ATIVIDADE EM FAMÍLIA 4

4. Fixar na memória:
Cartas de Esperança

Nesta atividade de fixação, vamos elaborar 
Cartas, e vamos chamá-las de Carta de Espe-
rança. Se sua família mora perto de alguém que 
conhece ou não Jesus, vamos escrever-lhe um 
versículo. Como família, escolham esse versícu-
lo e escrevam na carta, se quiserem colocar no 
envelope, poderão fazer isso também; coloquem 
na caixa de correio de cada vizinho. Não existe 
número limitado de Cartas, faça quantas a sua 
família decidir. 

Segue um modelo:

eram realizados pelo poder e em nome de Jesus 
Cristo. As pessoas deram total atenção a Filipe, 
todas ficaram atentas para ouvir o que ele tinha a 
dizer, que era anunciar Jesus Cristo como a única 
Esperança; assim, houve curas e pessoas era libertas 
do domínio do mal. Por que teria havido grande 
alegria naquela cidade? Porque Jesus chegou ao 
coração dos aflitos, porque Jesus foi anunciado, 

porque Jesus foi visto e ouvido através da vida e 
testemunho de Filipe. 

Neste momento, interceda a Jesus pedindo que você 
e sua família procurem sempre dar um bom testemu-
nho do evangelho da graça de Deus, e que as pessoas 
possam ver Jesus através de sua vida. Precisamos 
anunciar, e também amar as pessoas como Cristo 
amou. 

Querido(a) vizinho(a),

“Entrega teu caminho ao Senhor, confia nEle, e o 
mais Ele fará” Salmo 37.5.

Queremos lhe dizer que a nossa família ora por 
você, pedimos a Jesus Cristo que Ele seja a sua 
Esperança de vida, neste momento tão difícil por que 
passamos. 

Estamos orando por você e sua família!

Abraços, seus vizinhos!
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ATIVIDADE EM FAMÍLIA EXTRA
Vamos colocar a “Mão na Massa”. Vamos encher o Cofre 
da Família com as vendas dos Cupcakes da Esperança. 
Outra ideia será, ao invés de Cupcakes, a família poderá 
fazer Bolos de Pote. Em uma ou outra ideia, todo o dinheiro 
arrecadado vai para o Cofre da Família, para que seja en-
tregue no Culto de Encerramento da Campanha de Missões 
Nacionais na sua igreja. 

Massa de Baunilha 

Ingredientes:

• 50ml de Óleo

• 1 ovo

• 85g de açúcar 

• 80 ml de leite

• 5ml de Essência de Baunilha

• 100g de Farinha de trigo

• 5g de fermento químico

Modo de Preparo:

• Bata com um fouet: o ovo, o óleo, o leite, o 
açúcar, a essência de baunilha, bata bem;

• Acrescente a farinha de trigo peneirada;

• Mexa levemente para incorporar a farinha de 
trigo junto com os líquidos;

• Acrescente o fermento químico;

• Mexa levemente;

• Coloque nas forminhas de cupcake.

Leve ao forno pré-aquecido a 180°, por aproxima-
damente 20 a 30 minutos.

CupcakesCupcakes
da Esperançada Esperança

Recheio/ Cobertura:
1. Mousse de Limão

Ingredientes:

• ½ Caixinha de Leite Condensado

• 50g de creme de leite

• 20ml de suco de limão

Modo de preparo:

• Misture os ingredientes batendo com um fouet 
até dar o ponto que deseja. 

2. Mousse de Maracujá

• ½ Caixinha de Leite Condensado

• 50g de Creme de Leite

• 20 ml Concentrado de Maracujá

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes batendo com um 
fouet até dar o ponto que deseja.

Retire os Cupcakes do forno e deixe-os esfriando. 
Quando estiverem frios, faça um corte, tipo em 
cone, na massa, retire a tampinha e reserve; coloque 
o recheio de limão/maracujá e cubra com a tampi-
nha de massa reservada. Em seguida coloque mais 
uma camada de mousse, o da sua preferência. E 
boas vendas! Lembre-se de dizer que os cupcakes 
são para o Cofre da Família, para servir a Jesus 
através da oferta.
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A chave da oração

Ame ao Senhor

Amor de Deus

Cantarei ao Senhor

Cheio de alegria

Com Cristo no Barco

Confie em Deus

Descansarei

Deus cuida de mim

Deus é bom pra mim

É muito bom

É muito bom ter Jesus

Eu preciso de você

Faça o bem

Fé

Fé, amor e esperança

Jesus ama cada um

Jesus é bom demais

João 3.16

Meu barco é pequeno

Minha ofertinha para Deus

Minha oração

Missionariozinho

Oba, Jesus me ama

O Senhor é o meu pastor

Vamos amar uns aos outros

Pequeno coração

Plano de salvação dos Radicais Kids

Posso ser um missionariozinho

Que grande amor

Se não for pra te adorar

Te agradeço, Deus

Tempo de festa

Um Deus grandão

Usa, Senhor

SUGERIDASMÚSICAS

https://bitlybr.com/Evx67k
https://bitlybr.com/UrzL4ltc
https://bitlybr.com/Z6F9 
https://bitlybr.com/Z6F9 
https://bitlybr.com/G5N1XOJ
https://bitlybr.com/0TfxyVyo
https://bitlybr.com/ZPXaa
https://bitlybr.com/kRyuOyvd
https://bitlybr.com/6Pm9uhf
https://bitlybr.com/aPsopd
https://bitlybr.com/8kDOo
https://bitlybr.com/jykCR
https://bitlybr.com/IPOOscI
https://bitlybr.com/SN2zgO
https://bitlybr.com/Anw3WUlD
https://bitlybr.com/9JDjRXEA
https://bitlybr.com/EJsNnU
https://bitlybr.com/SnFeU
https://bitlybr.com/kXQKX0
https://bitlybr.com/fnkD0R
https://bitlybr.com/b4FR
https://bitlybr.com/pUjPa
https://bitlybr.com/iVeuiI
https://bitlybr.com/KJKC
https://bitlybr.com/pui13UU
https://bitlybr.com/49DTxdl
https://bitlybr.com/7JEr8
https://bitlybr.com/e9W5kpdg
https://bitlybr.com/DpKabpro
https://bitlybr.com/5VlbUQw
https://bitlybr.com/iFVG
https://bitlybr.com/4cbPH9n
https://bitlybr.com/4RWJep
https://bitlybr.com/vAsQT0
https://bitlybr.com/eieJ
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