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É uma grande alegria estarmos juntos em mais uma campanha missionária! Um período 
tão especial do ano, que deve ser vivido por toda igreja com total entrega e paixão. Para 
isso, ao nos prepararmos para mais uma Campanha de Missões Nacionais, precisamos 
entender que existem alguns aspectos fundamentais para o avanço da obra missionária 
que são responsabilidades de todos nós, cristãos.
O primeiro deles é a necessidade de transmitir às novas gerações a visão, os valores e os 
princípios missionários. A perspectiva bíblica de missões precisa ser disseminada entre 
os mais novos para garantir que todo este movimento não morra daqui a alguns anos.
Outro aspecto que precisa receber grande atenção em uma campanha missionária é o 
despertamento de vocacionados para o campo missionário. Precisamos estar sensíveis 
àqueles que têm interesse de dedicar mais de suas vidas nesta obra e é nosso papel 
incentivá-los a seguir em frente e a viver uma experiência radical pelo Brasil.
O terceiro aspecto que podemos citar é a mobilização do povo de Deus para orar, interceder 
e clamar ao Senhor, especialmente por mais trabalhadores para a seara e pela oferta para 
o sustento dos missionários. Sem o poder de Deus, nada do que façamos surtirá efeito.
Esses aspectos precisam estar claros e refletir em toda a vida da Igreja. A mobilização 
missionária é algo tão vibrante que deve movimentar todos os ministérios e depar-
tamentos da igreja e impactar desde as crianças até os mais idosos, passando pelos 
jovens, casais e famílias.
Entendendo a nossa responsabilidade nesta engrenagem missionária, o tema deste ano 
vai muito além de um tema para campanha. É uma afirmação da nossa fé, a base da vida 
cristã. Só Jesus Cristo salva. Em nenhum outro há salvação. O Filho de Deus é a nossa 
única esperança. Só o Salvador deu a vida por nós na cruz do Calvário. Foi Ele quem se 
doou na cruz e essa mensagem precisa chegar para aquelas pessoas que estão no interior 
da Amazônia, no Sertão do Brasil, no Centro-Oeste, no Pantanal, no interior do Paraná, 
nas ruas das cracolândias, nos presídios, ou seja, precisa chegar a todos e essa é nossa 
missão: levar a mensagem do evangelho com amor a todas as pessoas em todos os lugares.
Meu desafio para você, pastor, líder, promotor de missões, é a 
criação de um plano de campanha para a sua igreja, que envolva 
todos, não só para levantar recursos, mas principalmente para viver 
missões intensamente. Orem, ofertem, participem das ações 
evangelísticas, façam uma viagem missionária, vivam missões!
A obra tem avançado e nós vamos continuar avançando juntos! 
Deus seja louvado!

Fernando Brandão
Diretor Executivo de Missões Nacionais

Vamos viver
missões!
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Divisa: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” 
João 14.6

Objetivo: Levar as crianças a compreenderem que somente em Jesus temos acesso 
ao coração de Deus e que por isso devemos levar essa mensagem de salvação às pes-
soas. As crianças demonstram que levam a salvação quando desenvolvem ações para 
multiplicar discípulos, oram pelos perdidos e pelos missionários e também repartem 
o que possuem.

Areli Perruci Fernandes
Casada com pastor Samuel Fernandes, 

mãe do André (8 anos) e da Analiz (5 anos). 
Bacharel em Enfermagem e em Teologia 

com ênfase em Educação Cristã pelo 
Seminário Bíblico Palavra da Vida (SP). 

Membro da Primeira Igreja Batista em 
Nossa Senhora das Dores (SE). Missionária 

mobilizadora voluntária.

Rojane Brasil
Casada com Allan Oliveira, mãe do Lucas 
(18 anos) e da Luiza (16 anos). Formada em 
Odontologia. Membro da Igreja Batista Espaço 
Edificando Vidas em Conselheiro Lafaiete (MG), 
missionária mobilizadora voluntária e capelã 
escolar em Minas Gerais. Alcançada pela graça 
desde a primeira infância.

Autoras do conteúdo

Só Jesus Cristo 
salva!
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Rojane, Areli, Cássia, Rute e Jaqueline, além de amigas, continuam 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 também 
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!

Jaqueline da Hora Santos
Casada com o pastor Renê Santos. 
Psicóloga, Pós-graduada em Terapia 
Cognitivo Comportamental, Mestre 
em Psicologia Social, Bacharel 
em Educação Religiosa pelo IBER. 
Missionária de Missões Nacionais desde 
1998 e coordenadora da evangelização 
discipuladora de crianças. Membro da 
PIB Lins (RJ).

Rute Goulart
Casada com o pastor Eduardo Goulart, mãe 

de Marlon (casado) e Sâmela (casada), avó de  
Aurora (1 ano) e Alina (2 anos). Bacharel em 

Educação Religiosa pela Faculdade Teológica 
de Niterói,  graduada em Pedagogia pela FEITA, 

Capelã Escolar, Professora e missionária de 
Missões Nacionais desde 2014, com ênfase 

na Evangelização Discipuladora de Crianças. 
Membro da PIB de Rio Seco (RJ).

Cássia Rodrigues
Casada com o pastor Marcelo Farias, mãe do 
Natan (16 anos). Bacharel em Educação Religiosa 
pelo CIEM, graduanda em Pedagogia pela 
FEUC. Ministra de Educação Cristã, professora e 
coordenadora administrativa da Escola de Base 
- Ministério com Crianças. Membro da IBC de São 
João de Meriti (RJ), capelã escolar e missionária 
voluntária da JMN na área de evangelização 
discipuladora de crianças.
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Música Infantil 

Só Jesus Cristo Salva
Letra: Débora Cádimo

Arranjo: Joyce Leão

Em todo Brasil, crianças brincando
Sorrindo e cantando vão anunciar

Jesus transformou, sim todo o meu ser
Alegre eu vou, agora dizer

Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva

Ele é o Caminho e a Verdade
Luz na escuridão

Água que sacia a nossa sede
Pão que alimenta o coração

Só Jesus Cristo Salva 
Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva 
Só Jesus Cristo Salva
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Acenda a luz

A luz do mundo

Ah eu amo a Cristo

Amo, multiplico, oro e reparto (2020)

Brasil, sua esperança é Jesus (2021)

Brilhando

Brilhando, brilhando

Brilha, Jesus

Conversar com Deus

Deus cuida de mim

É muito bom

Ele é meu Jesus

Eu tenho um amigo

Eu vou brilhar

Eu vou orar

Fala, Senhor

Jesus, caminho, verdade e vida

Jesus Cristo mudou meu viver

Jesus é o caminho

João 3.16

Minha pequena luz

Minha oração

Não apenas com palavras

O caminho certo

Pare

Plano de salvação

Quero te obedecer

Restaurados

Se Jesus é teu amigo

Se não for pra te adorar

Só Jesus

Sim, Jesus

Superabundante Graça

Te adorarei

Um Deus Grandão

Músicas sugeridas 
para Campanha

https://bit.ly/3LshujW
https://bit.ly/3DThXJn
https://bit.ly/373vbqW
https://bit.ly/3LAiAtK
https://bit.ly/37cLml7
https://bit.ly/3x4oAXD
https://bit.ly/3JSY9a7
https://bit.ly/38l4tKl
https://bit.ly/3jjMiHt
https://bit.ly/3kbfNM8
https://bit.ly/37WKTnG
https://bit.ly/3qYMr7q
https://bit.ly/3KtcaMN
https://bit.ly/37ZdN6O
https://bit.ly/3jny7kt
https://bit.ly/3vGqsna
https://bit.ly/3J8kbVY
https://bit.ly/3jqbSdH
https://bit.ly/3K785wT
https://bit.ly/3Lk4E7C 
https://bit.ly/3uQa6sS
https://bit.ly/35UTaI6
https://bit.ly/36SxOvw
https://bit.ly/3jPrY0Q
https://bit.ly/3rCaFVt
https://bit.ly/3LlS6fU
https://bit.ly/3xScX6I
https://bit.ly/3xNzKk1
https://bit.ly/3v4mUek
https://bit.ly/3Kgo8IR
https://bit.ly/3kc5ZkY
https://bit.ly/3KawzoQ
https://bit.ly/3xhLXx5
https://bit.ly/38m9jqJ
https://bit.ly/395ivQM
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Tema: Só Jesus Cristo salva!

Dirigente: Com muita alegria as crianças dão boas-vindas a todos os irmãos neste dia! 
Hoje iniciamos a nossa campanha de Missões Nacionais 2022. Desejamos que toda 
igreja se envolva, em oração, contribuindo e indo.

Dirigente: Neste momento vamos orar agradecendo a Deus por nos enviar a Jesus para 
nos salvar. Vou convidar ________________ (escolha uma criança com antecedência) 
para fazer essa oração.

Oração de gratidão

Dirigente: A divisa da nossa campanha está em João 14.6, nossos (a) irmãos (ã) 
__________________ (escolha duas crianças com antecedência e ajude-as a memorizar 
bem o versículo) vão recitá-la para nós.

Divisa: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” 
João 14.6

Dirigente: Agora, vamos falar todos juntos? (Repitam a divisa.)

Dirigente: Jesus é o nosso Salvador e merece o nosso louvor!

Dirigente: Vamos cantar juntos? (Se for possível, ensaie uma equipe infantil de louvor. 
Procure estimular suas crianças que têm talentos musicais a usá-los para servir na igreja. 
Providencie que as crianças participem ativamente em todos os momentos do culto.)

Pode ser 
realizado com 
toda Igreja!

Culto de 
Abertura da 
Campanha 
2022
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Cânticos (Escolha dois ou três cânticos de louvor.)

Sugestões:

• “Restaurados”

• “Um Deus Grandão”

• “Se não for pra te adorar”

Mensagem Musical: “Só Jesus” (Ensaie com um grupo de crianças.)

Momento de intercessão (Convide 4 crianças para orar, cada uma irá orar por uma das 
ênfases da Campanha 2022. Outra criança deverá orar pelos pedidos levantados pela 
igreja.)

Para encerrar o momento cante com todos os presentes “Deus cuida de mim”

Dirigente: Precisamos levar a luz de Jesus a todos que nos cercam e a aqueles que 
estão longe de nós podemos contar com os missionários, para isso precisamos levan-
tar ofertas. Vamos cantar o hino oficial da nossa campanha dedicando nossas ofertas.

Mensagem baseada em João 8.1-12 (Veja a história no material da Campanha; con-
vide alguém do ministério infantil que esteja 
habituada a falar às crianças e aos adultos ou 
o próprio pastor da igreja.)

Mensagem Musical: “Acenda a luz” com as 
Crianças (Providencie pequenas lanternas, ou 
cordões luminosos para as crianças usarem e 
acenderem na parte final da música, combine 
com os responsáveis pelo templo para apagar 
as luzes nesse momento.)

Encerramento – Palavra do pastor ou líder 
de crianças e oração final dedicando a Cam-
panha ao Senhor.

https://bit.ly/3xNzKk1
https://bit.ly/395ivQM
https://bit.ly/3Kgo8IR
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Só Jesus Cristo salva, pois...
Ele é o caminho, a verdade e a vida 

Boas vindas e saudação a igreja – Uma criança
Momento de louvor e adoração – Ensaie uma equipe de louvor formada por crianças, 
cada uma pode escolher um estado ou região do Brasil para se caracterizar.
Canções sugeridas (Veja links no início da revista)
• Ele é meu Jesus
• Te adorarei
• Ah! Eu amo a Cristo

Só Jesus Cristo salva, pois...
Ele é a luz do mundo

Momento missionário
Tema, Divisa e Música Infantil
Apresentação da peça – Luz para o Brasil 
Extraído do Livro Crianças no Palco 2, UFMBB

Luz para o Brasil
Mariélia Fernandes

ORIENTAÇÃO
Ter no palco uma silhueta vazada do mapa do Brasil que deverá ser usada para a pas-
sagem das crianças. O narrador fará a leitura e, à medida que chamar cada Estado, a 
criança caracterizada com o traje típico deste Estado ou com a bandeira, deverá passar 
pela abertura do mapa. Cada criança deverá trazer na mão uma lanterninha apagada.
DESENVOLVIMENTO
Narrador: - Vou contar para vocês a história de um lindo país. Ele é encantador por 
suas belezas naturais. Um país bem grande, cheio de enormes florestas, lindos rios com 
peixes grandes e pequenos. País de lindas praias, cachoeiras e um clima invejável. Este 
país é formado por 26 Estados e em cada Estado existe crianças alegres e inteligentes.

Também pode ser realizado 
com toda 

Igreja!

Culto de 
Encerramento 
da Campanha 
2022
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Começam a entrar as crianças do Acre, do Amapá, do Amazonas, de Alagoas, da Bahia, 
do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, de São Paulo, Sergipe e Tocantins.
Narrador: - Porém, um problema que entristece estas crianças, é que em cada Estado, 
muitas delas não conhecem a história de Jesus e seu amor por elas.
(Todas se abaixam.)

Narrador: - Quem poderá acender a Luz do Evangelho no coração destas criancinhas?
(Música: “Uma voz ressoa”, n° 436 do Cantor Cristão)

Menina vestida com roupa de festa, entra com uma lanterna maior acesa e fala:
Luz do evangelho: - Eu sou a Luz do Evangelho. Eu posso levar o amor de Jesus para 
as crianças do Brasil.
Ao som de uma música sobre a luz, a menina vai acendendo as lanterninhas das crianças 
que estão abaixadas. Conforme for acendendo, elas deverão ir se levantando. Todas 
formarão um círculo ao redor do mapa enquanto a líder orará por todas as crianças do 
Brasil e pedirá a Deus que mande mais obreiros para os campos para que vidas sejam 
impactadas com a mensagem de Jesus. 
Sugestão: “Brilhando, brilhando” 

Só Jesus Cristo salva, pois...
Ele é o pão da vida

Momento de entrega de bens, vidas e talentos
Momento de intercessão - Convide a congregação presente a se dividir em duplas e 
orarem uns pelos outros.
Mensagem Musical (criança) – “Fala, Senhor”

Só Jesus Cristo salva, pois...
Ele é a videira verdadeira

Mensagem - Jesus Cristo, a videira verdadeira (João 5.1-7)
Momento de apresentar a igreja o ofertômetro das crianças, celebrando as ofertas 
alcançadas. Se as crianças realizaram ações para alcançar o alvo, como venda de 
doces, pedágio missionário, festival de pizza, monte um pequeno vídeo com as fotos 
dos eventos realizados, fotos dos PGMIS missionários, os cultos infantis dos domingos 
e apresente a igreja nesse momento. Peça ao pastor ou líder do Ministério Infantil para 
fazer uma oração de consagração dos valores ofertados.
Dirigente: Durante a campanha de Missões Nacionais, conhecemos muitas realidades 
no nosso Brasil que carecem de saber que Jesus Cristo salva, por isso te convidamos a 
obedecer ao Senhor dedicando a sua vida a obedecê-lo.
Cântico:  “Quero te obedecer”
Oração final
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Programas 
para Culto 
Infantil
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Preparando o ambiente

Prepare um painel grande com 
a ilustração de Jesus ao centro 
e, ao redor dele, quatro emojis 
curiosos. Você vai substituí-los ao longo 
dos cultos pelas imagens que representam 
quem Jesus é. Decore a sala com balões e 
bandeirinhas do Brasil.

Prepare também um cantinho de oração. 
Se houver espaço, use tapetes e almofa-
das para as crianças se sentarem durante 
o tempo de orar. Coloque numa latinha 
decorada, fotos e nome dos missionários, 
para que as crianças possam retirar e orar 
por eles a cada encontro.

Estabeleça um alvo para as crianças. Uma 
ideia para o alvo é a atividade “Do tama-

nho do meu pé”. A ideia é arrecadar o valor 
do número do calçado da criança. De acor-
do com a sua realidade, você pode esta-
belecer esse alvo por semana, por mês ou 
por toda a campanha. Não subestime as 
crianças e não tenha medo de estabelecer 
alvos desafiadores. Ensine a elas a confiar 
em Deus e exercitar sua fé para alcançar 
os recursos. Confeccione um ofertômetro 
para acompanhar as ofertas arrecadadas 
pelas crianças.

Uma sugestão é usar a imagem do Zequi-
nha e pendurá-lo numa corda com 10 nós, 
cada nó representando 10% do valor do 
alvo.

Tempo de compartilhar

Oi, crianças, eu estou muito feliz hoje! Sa-
bem por quê? Vocês perceberam como a 
sala está diferente hoje? Será que é ani-
versário de alguém? O que vocês acham? 
Será que é algum jogo de futebol? Não!!! Eu 
estou feliz porque vamos falar sobre dois 
assuntos que eu gosto muito!

O primeiro é Missões... Ah, como eu gosto de 
falar disso! Eu gosto de saber sobre a vida 

dos missionários, gosto de orar por eles, 
gosto de ajudar na campanha... e vocês?

Mas o segundo assunto é melhor ainda! 
A gente vai falar de uma pessoa muito, 
muito especial! A mais especial de todas! 
Vocês sabem que é? Sim, Jesus Cristo, o 
nosso Salvador! Vocês estão vendo esse 
painel com essas carinhas curiosas? Nesta 
campanha de Missões Nacionais vamos 

Culto 1

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o caminho, a 
verdade e a vida

Ênfase: Nova Geração

Pré escolar
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descobrir coisas muito importantes sobre 
o Salvador Jesus. Quem aqui já sabe al-
guma coisa sobre ele? (Deixe as crianças 
compartilharem o que elas pensam sobre 
Jesus). Muito bem! Vocês já sabem muitas 
coisas! Mas será que já sabem tudo? Claro 
que não! Então, vamos imitar as carinhas 
dos emojis? Façam cara de curiosos! Hum... 
Quem quer descobrir mais sobre Jesus?

A primeira coisa importante que vamos 
aprender está no tema da nossa campa-
nha. Eu vou falar e depois a gente vai re-
petir bem forte. Prestem bastante atenção! 
“SÓ JESUS CRISTO SALVA”! Vamos repetir 
todos juntos?

E agora, vamos louvar Jesus com algumas 
canções? Vamos também ouvir a música 
oficial da campanha! (Sugestão: Ensaie 
com um grupo de alunos maiores a música 
da Campanha para apresentar à classe 
nesse dia!)

Canções sugeridas:

• É bom ter Jesus

• O caminho certo

• Música infantil da Campanha 2022

Qual de vocês tem um amigo especial, que 
sabe um monte de coisas sobre você? Pois 
Jesus, enquanto esteve aqui na terra, teve 
um amigo muito querido chamado João. 
Esse amigo escreveu um livro, o Evangelho 
de João, para contar às pessoas o que ele 
ouviu, viu e aprendeu com Jesus (Abra sua 
Bíblia em João 14.6). Ele conheceu Jesus 
bem de pertinho! No livro de João, capítulo 
14, verso 6, João nos conta que Jesus disse: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.” Essa 
é a nossa divisa da campanha! Vamos me-
morizar de uma maneira divertida?

Sugestão de atividade: Pote divertido

Decore um pote de sorvete e dentro dele 
coloque cartões com comandos para as 
crianças realizarem enquanto falam o ver-
sículo. A repetição de maneiras variadas 
auxilia a memorização.

Comandos: Pulando/Pulando de um pé 
só/ Bem baixinho/ Bem alto/Sem som (só 
movimentando a boca) / Batendo palmas/ 
Girando/ Com as mãos levantadas/ Pis-
cando os olhos/ Balançando a cabeça/
Olhando para o alto/Com a mão na cabeça

Clique aqui e confira uma sugestão de 
confecção do pote: https://bit.ly/3NFYKzj 
(Você pode usar o pote em todas as lições 
para memorizar os versos chave!)

Agora que já conhecemos nossa divisa, va-
mos pensar um pouco no que Jesus disse? O 
que mesmo ele disse que é? (Substitua no 
painel uma das carinhas curiosas pela ima-
gem de um caminho) Vocês sabem para 
quem Jesus disse isso? Vamos descobrir?

Lição Bíblica – Jesus, o 
caminho, a verdade e a vida 
(João 13.31-38, 14.1-6)

Jesus havia passado quase três anos com 
seus melhores amigos, os doze discípulos, 

https://bit.ly/37WKTnG
https://bit.ly/3jPrY0Q
https://bit.ly/3NFYKzj 
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e tinha ensinado muitas coisas a eles. Mas 
agora, estava chegando a hora de Jesus 
cumprir sua principal missão: dar a sua 
vida para nos salvar. Ele sabia que, em pou-
co tempo, seria levado para a morte. Duran-
te a sua última refeição com seus amigos, 
ele conversou muitas coisas importantes 
com eles e disse que estava de partida. Os 
discípulos ficaram tristes e preocupados, 
porque Jesus disse que, para onde ele iria, 
nenhum deles poderia segui-lo. Então, Je-
sus explicou a eles que não precisavam fi-
car com medo e que deveriam confiar nele. 
Disse que estava indo para junto de Deus, 
para a casa do Pai, e que prepararia um 
lugar para que todos os seus amigos se 
reunissem novamente com Ele. Então, ele 
afirmou que eles já conheciam o caminho. 
O discípulo Tomé ficou confuso.... E pergun-
tou como poderiam saber o caminho se 

não sabiam para onde Jesus estava indo! 
Ele ainda não tinha entendido o que Jesus 
estava falando. Foi então que Jesus disse: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.” 
Jesus estava mostrando aos discípulos 
que Ele era o próprio Deus. Quando eles 
andavam com Jesus, andavam com Deus. 
Quando eles ouviam e obedeciam a Jesus, 
estavam obedecendo a Deus. A vida que 
Deus oferece, só Jesus mesmo podia dar a 
eles. Só o próprio Deus poderia fazer tudo 
o que Jesus fez! Só o próprio Deus poderia 
vencer a morte para nos dar nova vida! As-
sim, os discípulos e todos nós aprendemos 
que só Jesus Cristo salva. Ele é Deus que 
se tornou homem para nos trazer perdão, 
paz e esperança! Quando somos amigos de 
Jesus, somos amigos de Deus!

Tempo de mobilizar

Vamos repetir novamente o tema e a divisa? 
Quem se lembra?

Muitas crianças no Brasil ainda não sabem 
que Jesus Cristo salva. Por isso, precisamos 
anunciar que Ele é o caminho, a verdade e 
a vida! Em nossa escola, nossa rua, nossa 
família... precisamos mostrar Jesus para 
as pessoas! Como nós podemos fazer isso? 
(Pense com as crianças sobre atitudes que 
demonstrem que conhecemos Jesus. Se 
houver tempo, use a música “Não apenas 
com palavras” nesse momento.)

Nós podemos falar de Jesus aqui perto, 
onde estamos. Mas existem lugares onde 
não conseguimos ir... por isso, enviamos 
missionários! Será que existem missioná-
rios que falam de Jesus para as crianças do 
Brasil? Sim! Então, vamos conhecer alguns? 
(Acesse o QRCode 
para encontrar os 
vídeos dos teste-
munhos missioná-
rios para as crian-
ças ou encontre to-
dos eles no site da 
Campanha 2022).

Tempo de orar

Agora, vamos conversar com Jesus? (Leve 
as crianças para o cantinho da oração) O 
que vocês gostariam de falar com Deus? 

(Deixe as crianças compartilharem seus 
pedidos, agradecimentos...) Eu tenho algu-
mas coisas que quero falar com Jesus: que-

https://bit.ly/36SxOvw
https://bit.ly/36SxOvw


Revista Infantil 2022 | 17

ro agradecer porque aprendi que Ele é o ca-
minho, a verdade e a vida... quero pedir que 
Ele abençoe a nossa Campanha... e quero 
orar pela vida dos missionários também! 
(Peça a cada criança que tire da latinha. 

Leia o nome do missionário para que ela 
possa orar por ele.) Vamos orar juntos? (De 
mãos dadas, peça a uma ou duas crianças 
que orem pelos motivos apresentados. 
Termine o momento orando por elas.)

Tempo de ofertar

Agora, eu quero apresentar a vocês um 
personagem que vai no ajudar nessa cam-
panha... Esse é o Zequinha! Ele tem uma 
missão muito importante...precisa sair aqui 
da ponta dessa corda e subir até o alto... 
Sabem como? Cada vez que a gente ofertar 
para missões, ele vai subir um pouquinho... 
quem vai ajudar o Zequinha? E como a gen-
te vai fazer isso?

Converse com as crianças sobre estraté-
gias para arrecadar recursos. Ajudar na 
cantina da igreja, fazer um bazar, vender 
bolos, doces, artesanato, economizar no 
lanche da escola, ajudar com tarefas extras 
em casa.... Planeje com elas pelo menos 
uma ação coletiva e incentive-as a realizar 
atividades individuais que se adequem a 
sua realidade. O importante é não ficar 
parado! (Veja sugestão nos encontros da 
família, no final da revista)

Atividade complementar

Confeccione com as crianças o cofrinho 
missionário. Imprima o rótulo em papel 
comum e encape com ele a caixa ou lata. 
Imprima o Zequinha para que as crianças 
possam colorir e recortar para “abraçar” 

o cofre (Veja ilustração no final da revista). 
Para que a cabeça do Zequinha fique fir-
me, imprima ou cole o desenho em papel 
mais resistente, por exemplo couchê 250g.



Culto 2

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o pão da vida

Ênfase: Transformação social

Pré escolar
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Tempo de mobilizar

Olá, crianças, como foi sua semana? Vocês 
falaram do amor de Jesus para alguém? 
Quem orou pelos missionários? Quem já 
começou a encher seu cofrinho? Vocês estão 
se lembrando que estamos em Campanha 
de Missões Nacionais, certo? Então, vamos 
agradecer a Jesus por tudo que ele já está 
fazendo? (Peça a uma ou duas crianças 
para orarem.)

Quem se lembra do tema e do versículo da 
campanha? (Relembre com as crianças). 

Vamos cantar a música oficial? (Cante com 
elas.)

Vamos continuar louvando a Jesus? Que tal 
a gente se lembrar das músicas das outras 
campanhas?

Canções sugeridas:

• Amo, multiplico, oro e reparto (2020)

• Brasil, sua esperança é Jesus (2021)

Tempo de compartilhar

Para esse momento, separe embalagens de 
diversos pães diferentes (Bisnaguinha, pão 
de forma, pão integral. Use as que são mais 
comuns em sua região, que as crianças 
certamente vão associar com o produto) 
e coloque em caixinhas embrulhadas em 
papel branco ou pardo e esconda pela sala.

Nesta campanha, estamos falando de uma 
pessoa super especial! Quem é mesmo? 
Jesus Cristo! Quem se lembra do que apren-
demos na semana passada? O que Jesus é? 
(Mostre o painel) Sim, Jesus é o caminho, 
a verdade e a vida, porque ele é Deus! Mas, 
sabe crianças, João conta outras coisas que 
Jesus falou sobre si mesmo... vamos tentar 
descobrir o que é? Aqui na sala eu coloquei 

algumas caixinhas que tem pistas sobre o 
que Jesus falou... vamos procurar?

O que essas embalagens fazem vocês lem-
brarem? Do lanchinho, do café da manhã... 
Isso mesmo, a resposta é pão! Vejam o que 
Jesus disse em João 6.48 (leia em sua Bí-
blia) O que será que isso significa? Vamos 
aprender?

Lição Bíblica – Jesus, o pão da vida 
(João 6.35-58)

Jesus fez muitos milagres enquanto estava 
na Terra. Ele curou doentes, ressuscitou 
mortos, multiplicou pães e peixes. Por isso, 
muitas pessoas seguiam a Jesus para se-

https://bit.ly/3LAiAtK
https://bit.ly/37cLml7
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rem abençoadas por ele. Mas muitas dessas 
pessoas não queriam seguir Jesus. Que-
riam apenas receber as coisas boas que 
Jesus podia dar. Um dia, depois de Jesus ter 
multiplicado os pães e alimentado muita 
gente, as pessoas foram procurá-lo nova-
mente. Mas Jesus, ao invés de fazer outro 
milagre, ensinou a eles o que era realmente 
importante. Então, ele disse: “Eu sou o Pão 
da vida; o que vem a mim jamais terá fome”. 
Porque Jesus disse isso?

Bem, o pão era um alimento muito conheci-
do daquele povo. Era como se fosse o nosso 
“arroz com feijão” no Brasil. Não podia fal-
tar! Jesus se comparou ao pão porque ele 
sabia como ele era importante no dia a dia 
daquelas pessoas. Ter pão significava ter 
sustento, não passar fome, ter saúde. Assim 
também Jesus é nossa companhia mais 
importante! Com ele, nós temos tudo o que 
precisamos! Ele traz paz, alegria, consolo 
e, principalmente, salvação!

Além disso, o pão era também um alimento 
simples e que estava disponível para to-

dos... assim também era Jesus. Qualquer 
pessoa podia se aproximar dele. Ele não 
fazia diferença entre as pessoas e gostava 
de estar no meio do povo. Contudo, muitas 
pessoas o desprezavam por isso mesmo. 
Achavam que Jesus não podia ser Deus por-
que se parecia demais com uma pessoa 
comum. Quem duvidava, não conseguia 
ver como Jesus era especial.

Jesus também sabia como os judeus faziam 
o pão. O trigo precisava ser colhido, moído 
e depois bem amassado... e ele sabia o que 
iria acontecer com ele... Jesus também pre-
cisou ser moído, machucado e morto para 
nos trazer salvação.

Mas, diferente do pão comum, que a gente 
precisa comer todo dia pra matar a fome, Je-
sus prometeu que quem cresse nele estaria 
satisfeito para sempre. Quem crê em Jesus 
tem sua vida transformada de uma vez por 
todas, e recebe a garantia de estar com Deus 
agora e por toda a eternidade. Só Jesus pode 
fazer isso por nós, por isso dizemos que “Só 
Jesus Cristo salva”! Vamos dizer juntos?

Tempo de orar

Substitua no painel da 
sala um emoji pela figura 
do pão.

Encaminhe as crianças para o cantinho da 
oração e pergunte: O que você gostaria que 
Jesus transformasse na sua vida? O que 
Jesus já fez por você e por sua família que 
você gostaria de agradecer?

Ore pelas necessidades e pelos motivos 
de gratidão das crianças.

Cante com elas uma música que fale sobre 
a importância da oração. (Sugestão: Minha 
oração)

Jesus continua transformando a vida de 
muitas pessoas e de muitas famílias pelo 
Brasil através do trabalho dos nossos mis-
sionários! Vamos conhecer mais uma his-
tória missionária?

Apresente o vídeo de testemunho missio-
nário e depois peça a uma criança que ore 
pelo projeto apresentado. Use a latinha 
de oração e peça 
que cada criança 
guarde o nome de 
um missionário para 
orar por ele durante 
a semana.

https://bit.ly/35UTaI6
https://bit.ly/35UTaI6
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Tempo de ofertar

Para que os nossos missionários continuem 
ajudando a transformar a vida de muitas pes-
soas, nós precisamos ofertar! Com a nossa 
oferta, sustentamos as famílias missionárias, 
abençoamos muitas pessoas com atendimen-
to de saúde no barco e na carreta missionária, 
alimentamos pessoas carentes, acolhemos 
pessoas que moravam nas ruas, construímos 
templos para as igrejas... Sim, fazemos tudo 
isso (e muito mais) com as nossas ofertas! É 
tão gostoso participar disso, não é mesmo?

Lembram do Zequinha? Cada vez que a 
gente oferta, ele sobe um pouquinho...

Quem vai ajudar o Zequinha a atingir o seu 
alvo?

Confira se todas as crianças já receberam 
seus cofrinhos. Explique que os cofrinhos 
devem ser devolvidos no último domingo 
da campanha. Reforce as estratégias suge-
ridas para multiplicar os recursos.

Atividade complementar

Sugestão 1- Modelando “pães”

Usando massa de modelar (você pode usar 
massa caseira, feita de farinha de trigo), dei-
xe as crianças fazerem seus próprios “pães”, 
usando a imaginação! Se tiverem onde as-
sar os pães, podem até produzir pães de ver-
dade, e vendê-los para arrecadar ofertas...

Sugestão 2- Colagem

Usando bolinhas ou quadradinho de papel 
pardo, peça que as crianças preencham o 
pão. Reforce com elas o que foi aprendido 
enquanto realizam a atividade.

Eu sou o Pão da Vida – João 6.48

Cole os pedacinhos de papel para deixar esse pão bem bonito!



Culto 3

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a luz 
do mundo

Ênfase: Plantação de igrejas

Pré escolar
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Preparação do Ambiente

Para este culto, prepare uma pequena di-
nâmica inicial. Use duas folhas de papel 
toalha (Não separe as duas). Na segunda 
folha, desenhe uma lâmpada usando ca-
neta hidrocor preta e amarela (Veja suges-

tão aqui: https://bit.ly/3JShxUE). Espere 
secar antes de fechar a folha. Use uma 
vasilha de água para mergulhar a folha e 
revelar o desenho. (Veja como fazer: ht-
tps://bit.ly/3xBpLy1)

Tempo de compartilhar

Olá, crianças, hoje eu quero começar de um 
jeito diferente! Vamos fazer uma experiên-
cia? Olhem esse papel... o que vocês veem 
nele? Nada, não é mesmo? Mas e se eu 
dissesse que ele esconde uma pista sobre 
o que vamos estudar hoje? Vocês querem 
descobrir? Então, vamos usar essa vasilha 
de água e revelar o segredo! Cheguem aqui 
mais perto!

Mergulhe o papel na água e veja a reação 
das crianças. Que legal essa experiência! 
Qual foi o desenho que apareceu? Ah sim, 
uma lâmpada! E para que serve uma lâm-
pada? Isso mesmo, para trazer luz, para 
iluminar onde está escuro. Mas, o que será 
que isso tem a ver com Jesus? E com Mis-
sões? Vamos aprender?

Lição Bíblica – Jesus Cristo, a luz do 
mundo (João 8.1-12)

Certo dia, Jesus estava no templo ensinan-
do quando alguns líderes religiosos che-
garam trazendo uma mulher assustada. 
Ela tinha sido vista traindo seu marido e 
agora aqueles homens queriam apedrejá-
-la, porque era isso que estava escrito na 
lei. Eles queriam saber a opinião de Jesus. 
Mas ele, ao invés de responder, se abaixou e 
começou a escrever alguma coisa no chão. 
Algum tempo se passou e eles insistiam que 
Jesus falasse. Então, ele se levantou e disse: 
“quem não tiver feito nada de errado, pode 
começar a atirar pedras nessa mulher!” 
Sabem o que aconteceu? Todas as pessoas 
que estavam com pedras nas mãos foram 

https://bit.ly/3JShxUE
https://bit.ly/3JShxUE
https://bit.ly/3JShxUE
https://bit.ly/3xBpLy1
https://bit.ly/3xBpLy1
https://bit.ly/3xBpLy1
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embora! Jesus mostrou a elas que não es-
tavam enxergando bem a situação! Todos 
eram pecadores também! Jesus perdoou 
a mulher e disse a ela para abandonar o 
pecado. Então, ele disse: “Eu sou a luz do 
mundo. Quem me segue não andará na 
escuridão, mas terá a luz da vida!”

O pecado nos deixa na escuridão. Ele nos 
impede de ver a bondade e o amor de Deus 
e nos leva para longe dele. Mas Jesus ilu-

mina a nossa mente e nosso coração, nos 
fazendo enxergar nossos erros e abando-
ná-los. Ele nos mostra que Deus quer nos 
perdoar e purificar para que possamos ter 
uma vida nova, como aquela mulher que 
foi perdoada e ganhou uma nova chance 
de viver! A Bíblia diz que o pecado leva à 
morte, mas o presente de Deus, através de 
Jesus, é a vida eterna! Só Jesus Cristo salva, 
porque Ele é a luz do mundo!

Tempo de mobilizar

Substitua um emoji curioso pelo 
desenho de uma lâmpada.

Vocês se lembram da experiência 
que fizemos? O desenho que es-
tava escondido apareceu! Jesus 
também faz isso conosco. Ele mostra o que 
está escondido dentro do nosso coração... 
Ele nos mostra onde erramos não para nos 
condenar, mas para nos perdoar e limpar! 
Que coisa boa a gente saber que Jesus é 
a nossa luz, não é mesmo? Mas tem mais 
uma coisa muito boa! Quando Jesus nos 

salva, ele coloca a sua luz dentro de nós 
para que a gente possa iluminar a vida 
de outras pessoas também! Ele disse, em 
Mateus.5.14, que nós, os que cremos nele, 
também somos a luz do mundo! Puxa, eu 
fico tão feliz sabendo dessas coisas que 
me dá vontade de cantar! Vamos louvar 
ao Senhor?

Canções sugeridas:

• Minha pequena luz

• Brilhando, brilhando

Tempo de orar

Sente-se com sua turma no cantinho da 
oração e leia para elas Mateus 5.14. Como 
vocês acham que podemos ser a luz do 
mundo? O que podemos fazer para espa-
lhar a luz de Jesus em todo lugar? Você já 
está fazendo isso? (Deixe as crianças fala-
rem e contarem suas experiências). Para 
refletir a luz de Jesus precisamos andar 
pertinho dele, através da oração. Precisa-
mos também estar perto uns dos outros, 
porque quando estamos juntos, a luz brilha 
mais forte ainda!

Nossos missionários estão brilhando a luz 
de Jesus por onde passam, e formando 
igrejas que também fazem a mesma coisa! 
Vamos conhecer o que eles estão fazendo?

Apresente o vídeo de testemunho missio-
nário e ore com as crianças usando a lati-
nha de oração. Ore 
por elas, para que 
possam ter oportu-
nidade de espalhar 
a luz de Jesus du-
rante essa semana.

https://bit.ly/3uQa6sS
https://bit.ly/3JSY9a7
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Tempo de ofertar

Como estará o nosso amigo Zequinha? Será 
que ele está conseguindo subir? O que vo-
cês estão fazendo para ele alcançar o alvo? 
No próximo domingo, vamos trazer nossos 
cofrinhos! Então, nesta semana, faça um 

esforço extra para encher o seu... ajude a 
sua família, faça algo para vender, econo-
mize no lanche... guarde seu dinheirinho 
para investir em missões e espalhar muita 
luz pelo mundo!

Atividade complementar

Desenho surpresa!

Entregue papel toalha e canetinha para as 
crianças repetirem a experiência do de-
senho surpresa. Peça que elas desenhem 

alguma coisa que podem fazer para brilhar 
a luz de Jesus. Depois, troquem os dese-
nhos com os colegas e façam a revelação! 
(Dependendo do número de crianças, pro-
videncie mais vasilhas com água!)



Culto 4

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a videira 
verdadeira

Ênfase: Multiplicação 
de Discípulos

Pré escolar
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Tempo de mobilizar

Oi, crianças, hoje é nosso último domingo 
de campanha... vocês gostaram do que 
aprendemos até aqui? Vamos relembrar 
o tema e a divisa? Quem conseguiu me-
morizar?

Muito bem! Só Jesus salva porque... (mos-
tre o painel e as figuras) Ele é o caminho, 
a verdade e a vida, o pão da vida e a luz 
do mundo...

Nós precisamos falar isso para todas as 
pessoas! Onde você acha que podemos 
anunciar que só Jesus salva? (Deixe as 
crianças falarem. Se elas disserem logo 
em todos os lugares, peça exemplos... na 
escola, na rua, no campo de futebol, no 

parquinho...) Sim, podemos falar de Jesus 
em todos os lugares... mas principalmente 
podemos demonstrar o seu amor, aman-
do e ajudando as pessoas ao nosso redor. 
Vamos pensar... Como podemos fazer isso 
na escola? Em casa? Em nossa vizinhança? 
(Converse com as crianças sobre atitudes 
de compaixão e graça que demonstrem 
que elas são seguidoras de Jesus)

Cantar também é uma boa maneira de fa-
lar de Jesus! Vamos fazer isso agora?

Canções sugeridas:

• Eu tenho um amigo

• Se Jesus é teu amigo

Tempo de ofertar

Nós podemos falar de Jesus para as pes-
soas que estão perto de nós. Mas, e aquelas 
pessoas que estão longe? Será que a gente 
tem um jeito de contar do amor de Deus a 
elas também? Sim, nós podemos enviar 
missionários para isso! Orando e contri-
buindo com missões nacionais, ajudamos 
a abençoar pessoas em todo o nosso país!

Hoje vamos entregar nossos cofrinhos mis-
sionários. Durante esse mês nos esforçamos 

para guardar e multiplicar nosso dinheiro, 
e Deus nos ajudou nessa tarefa! Vocês gos-
tariam de contar um pouco do que fizeram 
para encher esses cofrinhos? (Comparti-
lhem suas experiências)

Que coisa boa é ofertar para Missões! Va-
mos cantar a música da campanha e en-
tregar nossos cofrinhos? (Não se esqueça 
de, posteriormente, ter um momento de 
dedicação da oferta das crianças junta-

https://bit.ly/3KtcaMN
https://bit.ly/3v4mUek 
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mente com a igreja reunida. As crianças se 
sentem valorizadas e realmente incluídas 
na comunidade!)

E agora, será que o Zequinha vai conseguir subir 
até o alto da corda? Enquanto a gente ouve a 
história de hoje, nossos ajudantes vão contar as 
ofertas e, no final do culto, a gente vai descobrir!!!

Tempo de compartilhar

Mostre novamente o painel com o nome 
de Jesus e o emoji que falta.

O que será que João, o amigo de Jesus, 
ainda tem para nos contar sobre ele? Va-
mos descobrir?

Lição Bíblica – Jesus Cristo, a videira 
verdadeira (João 15.1-17)

Vocês se lembram de quando aprendemos 
que Jesus era o pão da vida? Nós vimos 
que o pão era um alimento muito comum 
onde ele morava, certo? Jesus gostava de 
se comparar com coisas que eram bem co-
nhecidas das pessoas, porque assim ficava 
mais fácil de entender! Uma outra coisa que 
era muito comum por ali eram as videiras, 
as plantas que produzem uvas. Muitos ju-
deus plantavam uvas e elas eram muito 
usadas para produzir vinho, que os judeus 
usavam em suas festas. O capítulo 15 de 
João nos conta que Jesus disse aos seus 
discípulos que era a videira verdadeira. Ele 
explicou que nós somos como os galhos, 
que quando estão ligados ao tronco, pro-
duzem muitas uvas.

Mas, imagine se alguém arrancar o galho 
da videira...o que será que acontece? Será 

que ele continua a produzir uvas? Claro 
que não! Ele vai murchar e morrer. Assim 
também somos nós sem Jesus. Não pode-
mos fazer nada sem ele. Ele é quem nos 
ajuda, quem nos dá forças, nos sustenta, 
nos protege e nos dá coragem para viver 
e para espalhar o seu amor ao nosso re-
dor. Quando estamos ligados com Jesus, 
nossa vida produz paz, alegria, paciência, 
bondade... Quando as pessoas veem o que 
Jesus faz em nós, elas também ficam com 
vontade de segui-lo.

Por isso, quem anda com Jesus está sempre 
abençoando alguém, sempre tendo oportu-
nidade de ser útil e de contar a outros sobre 
ele. Então, como Jesus fez com João, com 
Pedro, Tiago e os outros discípulos dele, 
vamos ensinando a outras pessoas o que 
aprendemos. Assim, o que Jesus ensinou 
vai se multiplicando e se espalhando por 
onde a gente passa! Quando fazemos novos 
discípulos, o nome de Jesus é honrado e 
tudo ao nosso redor fica diferente, porque 
pessoas transformadas por Jesus transfor-
mam o mundo num lugar melhor!

Só Jesus salva, porque ele é videira ver-
dadeira! Como é bom ser um galho dessa 
videira!

Tempo de orar

Substitua o último emoji 
no painel pela ilustração 
da videira.

Sente-se com as crianças no cantinho da 
oração. Se for possível, providencie uvas 
(ou um suco de uvas com biscoito ou pão-
zinho com geleia de uva...) para que elas 
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façam um pequeno lanche enquanto você 
conversa com elas e apresenta o testemu-
nho missionário.

Como é bom saber tudo isso sobre Jesus 
não é mesmo? Então, para ser um missio-
nário, tanto aqui pertinho quanto lá longe, 
a gente precisa estar juntinho de Jesus! Os 
nossos missionários conhecem muito bem 
o Mestre, porque sem-
pre oram e estudam 
a Bíblia e procuram 
praticar o que ela en-
sina. Eles são galhos 
que dão muitos fru-
tos! Querem ver um 
exemplo disso?

Apresente o vídeo de testemunho mis-
sionário.

Vocês acham que só os missionários podem 
multiplicar discípulos de Jesus? Não! Eu 
e você também podemos fazer isso! Que 
tal se a gente começasse hoje? Quem você 
conhece que ainda não é um discípulo de 
Jesus? Vamos colocar o nome dessas pes-
soas num papel e começar a orar por elas?

Anote o nome das pessoas citadas pelas 
crianças e coloque dentro da latinha de 
oração. Continuem orando por elas e pe-
los missionários em todos os encontros. A 
campanha acaba, mas missões não para 
nunca!

Atividade complementar

Carimbo com rolinho de papel 
higiênico

Providencie rolinhos de papel higiênico 
(ou papel toalha) para essa atividade (peça 
ajuda aos pais e às crianças para isso!) 
Você vai precisar também de folha branca 
e tinta verde e roxa ou lilás. Você pode usar 
tinta pronta ou produzir (ou mesmo deixar 

que as próprias crianças produzam!) a tin-
ta usando papel crepom e água.

Use um rolinho no formato original para 
fazer o carimbo das uvas e um rolinho par-
cialmente amassado para o formato das 
folhas. Faça um modelo e leve pronto para 
as crianças copiarem.

Encerramento

Vamos descobrir se o Zequinha conseguiu 
subir até o alto da corda? (Atualize o ofer-
tômetro e celebre com as crianças! Caso 
o alvo não tenha sido atingido, incenti-
ve as crianças a se esforçarem um pouco 
mais, dando mais uma ou duas semanas 

de prazo para isso. Combine com elas no-
vas estratégias para que alcancem o alvo.)

Orem juntos agradecendo a Deus por to-
das as vitórias nessa campanha! Encerre 
cantando novamente a música oficial.
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Culto 1

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o caminho, a 
verdade e a vida

Ênfase: Nova Geração

Escolar I
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Preparando o ambiente

Prepare um painel grande com o nome 
Jesus Cristo no centro e, ao redor dele, 
quatro grandes interrogações. Você vai 
substituí-las ao longo dos cultos pelas 
palavras que representam quem Jesus é. 
Decore o painel com os personagens do 
Clubinho Missionário.

Prepare também um cantinho de oração. 
Se houver espaço, use tapetes e almofadas 
para as crianças se assentarem durante 
o tempo de orar. Coloque numa latinha 
decorada fotos e nome dos missionários, 
para que as crianças possam retirar e orar 
por eles a cada encontro.

Estabeleça um alvo para as crianças. Uma 
ideia para o alvo é a atividade “Do tama-
nho do meu pé”. A ideia é arrecadar o valor 
do número do calçado da criança. De acor-
do com a sua realidade, você pode esta-
belecer esse alvo por semana, por mês ou 
por toda a campanha. Não subestime as 
crianças e não tenha medo de estabelecer 
alvos desafiadores. Ensine a elas a confiar 
em Deus e exercitar sua fé para alcançar 
os recursos. Confeccione um ofertômetro 
para acompanhar as ofertas arrecadadas 
pelas crianças. Uma sugestão é usar a 
imagem do Zequinha e pendurá-lo numa 
corda com 10 nós, cada nó representando 
10% do valor do alvo.

Tempo de compartilhar

Estamos iniciando mais uma campanha de 
Missões Nacionais. Quem aí está feliz com 
essa notícia? Sim, falar de Missões é muito 
bom! Durante as próximas semanas, vamos 
conhecer histórias missionárias, aprender 
muita coisa nova... mas o principal assunto 
da nossa campanha vai ser uma pessoa 
super, super especial! Quem vocês acham 
que é? Isso mesmo, Jesus Cristo, o nosso 
Salvador. E por que Jesus é uma pessoa 
tão especial? O que vocês acham?

Jesus Cristo é Deus. Ele veio a terra como 
um ser humano para cumprir uma missão 
de amor! Veio nos resgatar de uma vida 
distante dele e nos tornar seus amigos! Je-
sus é mesmo muito especial, a mais espe-
cial de todas as pessoas! Ele é o único que 
pode salvar e transformar a vida de quem 
o conhece!

Por isso, o tema de Missões Nacionais deste 
ano é “SÓ JESUS CRISTO SALVA”! Vamos 
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repetir todos juntos? Mais forte! E agora, 
vamos louvar Jesus com algumas canções? 
Vamos também ouvir a música oficial da 
campanha! (Sugestão: ensaie com um gru-
po de alunos a música da campanha para 
apresentar à classe nesse dia!)

Canções sugeridas:

• Ele é meu Jesus

• Jesus, caminho, verdade e vida

• Música infantil da Campanha 2022

Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele 
teve um amigo muito querido chamado 
João. Esse amigo escreveu um livro, o 
Evangelho de João, para contar às pes-
soas o que ele ouviu, viu e aprendeu com 
Jesus (Abra sua Bíblia em João 14.6). Ele 
conheceu Jesus bem de pertinho! No livro 
de João, capítulo 14, verso 6, João nos con-
ta que Jesus disse: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai 
senão por mim.” Essa é a nossa divisa da 
campanha! Vamos memorizar de uma ma-
neira divertida?

Sugestão de atividade: Pote divertido.

Decore um pote de sorvete e dentro dele 
coloque cartões com comandos para as 
crianças realizarem enquanto falam o ver-
sículo. A repetição de maneiras variadas 
auxilia a memorização.

Comandos: Pulando/Pulando de um pé 
só/ Bem baixinho/ Bem alto/Sem som(só 
movimentando a boca)/ Batendo palmas/ 
Girando/ Com as mão levantadas/ Piscan-
do os olhos/ Balançando a cabeça/Olhan-
do para o alto/Com a mão na cabeça

Sugestão de confecção do pote no link 
https://bit.ly/3NFYKzj (Você pode usar o 

pote em todas as lições para memorizar 
os versos chave!)

Agora que já conhecemos nossa divisa, va-
mos pensar um pouco no que Jesus disse? 
O que mesmo ele disse que é? (Peça a uma 
criança para fixar no painel, ao redor do 
nome de Jesus, as palavras CAMINHO, 
VERDADE e VIDA.) Vocês sabem para quem 
Jesus disse isso? Vamos descobrir?

Lição Bíblica – Jesus, o 
caminho, a verdade e a vida 
(João 13.31-38, 14.1-6)

Jesus havia passado quase três anos com 
seus melhores amigos, os doze discípulos, 
e tinha ensinado muitas coisas a eles. Mas 
agora, estava chegando a hora de Jesus 
cumprir sua principal missão: dar a sua 
vida para nos salvar. Ele sabia que, em pou-
co tempo, seria levado para a morte. Duran-
te a sua última refeição com seus amigos, 
ele conversou muitas coisas importantes 
com eles e disse que estava de partida. Os 
discípulos ficaram tristes e preocupados, 
porque Jesus disse que, para onde ele iria, 
nenhum deles poderia segui-lo. Então, Je-
sus explicou a eles que não precisavam fi-
car com medo e que deveriam confiar nele. 
Disse que estava indo para junto de Deus, 
para a casa do Pai, e que prepararia um 
lugar para que todos os seus amigos se 
reunissem novamente com Ele. Então, ele 
afirmou que eles já conheciam o caminho. 
O discípulo Tomé ficou confuso.... e pergun-
tou como poderiam saber o caminho se 
não sabiam para onde Jesus estava indo! 
Ele ainda não tinha entendido o que Jesus 
estava falando. Foi então que Jesus disse: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.” 
Jesus estava mostrando aos discípulos 

https://bit.ly/3qYMr7q
https://bit.ly/3J8kbVY
https://bit.ly/3NFYKzj
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que Ele era o próprio Deus. Quando eles 
andavam com Jesus, andavam com Deus. 
Quando eles ouviam e obedeciam a Jesus, 
estavam obedecendo a Deus. A vida que 
Deus oferece, só Jesus mesmo podia dar a 
eles. Só o próprio Deus poderia fazer tudo 
o que Jesus fez! Só o próprio Deus poderia 

vencer a morte para nos dar nova vida! As-
sim, os discípulos e todos nós aprendemos 
que só Jesus Cristo salva. Ele é Deus que 
se tornou homem para nos trazer perdão, 
paz e esperança! Quando somos amigos de 
Jesus, somos amigos de Deus!

Tempo de mobilizar

Vamos repetir novamente o tema e a divisa? 
Quem se lembra?

Muitas crianças no Brasil ainda não sabem 
que Jesus Cristo salva. Por isso, precisamos 
anunciar que Ele é o caminho, a verdade e 
a vida! Em nossa escola, nossa rua, nossa 
família... precisamos mostrar Jesus para 
as pessoas! Como nós podemos fazer isso? 
(Pense com as crianças sobre atitudes que 
demonstrem que conhecemos Jesus. Se 
houver tempo, use a música “Não apenas 
com palavras” nesse momento.)

Nós podemos falar de Jesus aqui perto, 
onde estamos. Mas existem lugares onde 
não conseguimos ir... por isso, enviamos 
missionários! Será que existem missio-
nários que falam 
de Jesus para as 
crianças do Brasil? 
Sim! Então, vamos 
conhecer um agora?

Tempo de orar

Agora, vamos conversar com Jesus? (leve 
as crianças para o cantinho da oração) O 
que vocês gostariam de falar com Deus? 
(deixe as crianças compartilharem seus 
pedidos, agradecimentos...) Eu tenho al-
gumas coisas que quero falar com Jesus: 
quero agradecer porque aprendi que Ele é 
o caminho, a verdade e a vida... quero pe-
dir que Ele abençoe a nossa campanha.. 

e quero orar pela vida dos missionários 
também! (peça a cada criança que tire da 
latinha e leia o nome de um missionário 
para orar por ele.) Vamos orar juntos? 
(De mãos dadas, peça a uma ou duas 
crianças que orem pelos motivos apre-
sentados. Termine o momento orando 
por elas.)

Tempo de ofertar

Apresente às crianças o ofertômetro da 
campanha e faça o desafio “Do tamanho 
do meu pé” (veja a sugestão no início do 
programa). Diga para as crianças que o 
Zequinha vai subir com a ajuda de todo 
mundo, até chegar ao alto da corda.

Então, converse com elas sobre estratégias 
para arrecadar recursos. Ajudar na canti-
na, fazer um bazar, vender bolos, doces, 
artesanato, economizar no lanche da es-
cola, ajudar com tarefas extras em casa.... 
Planeje com elas pelo menos uma ação 

https://bit.ly/36SxOvw
https://bit.ly/36SxOvw
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coletiva e incentive-as a realizar atividades 
individuais que se adequem a sua realida-
de. O importante é não ficar parado (veja 

sugestão nos encontros da família, no final 
da revista)!

Atividade complementar

Confeccione com as crianças o cofrinho 
missionário. Imprima o rótulo em papel 
comum e encape com ele a caixa ou lata. 
Imprima o Zequinha para que as crianças 
possam colorir e recortar para “abraçar” 

o cofre (Veja ilustração no final da revista). 
Para que a cabeça do Zequinha fique fir-
me, imprima ou cole o desenho em papel 
mais resistente.
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Tempo de mobilizar

Olá, crianças, como foi sua semana? Vocês 
falaram do amor de Jesus para alguém? 
Quem orou pelos missionários? Quem já 
começou a encher seu cofrinho? Vocês estão 
se lembrando que estamos em Campanha 
de Missões Nacionais, certo? Então, vamos 
agradecer a Jesus por tudo que ele já está 
fazendo? (Peça a uma ou duas crianças 
para orarem)

Quem se lembra do tema e do versículo da 
campanha? (Relembre com as crianças). 

Vamos cantar a música oficial? (Cante com 
elas)

Vamos continuar louvando a Jesus? Que tal 
a gente se lembrar das músicas das outras 
campanhas?

Canções sugeridas:

• Amo, multiplico, oro e reparto (2020) 

• Brasil, sua esperança é Jesus (2021)

Tempo de compartilhar

Nesta campanha, estamos falando de uma 
pessoa super especial! Quem é mesmo? 
Jesus Cristo! Quem se lembra do que apren-
demos na semana passada? O que Jesus é? 
(Mostre o painel) Sim, Jesus é o caminho, 
a verdade e a vida, porque ele é Deus! Mas, 
sabe crianças, João conta outras coisas que 
Jesus falou sobre si mesmo... vamos tentar 
descobrir o que é? Eu vou dar algumas pis-
tas e vocês vão tentar acertar! (Vá dando 
as pistas e deixe as crianças darem seus 
palpites. Ao final, fixe a expressão pão da 
vida no painel)

Pista 1 – Posso ser grande ou pequeno, cur-
to ou comprido, leve ou pesado

Pista 2 – Fico bem sozinho, mas fico melhor 
acompanhado

Pista 3 – Preciso de muito calor para crescer

Pista 4 – Sou um alimento

Pista 5 – Posso ser doce ou salgado, cro-
cante ou macio

Pista 6 – Quanto mais quente eu estou, mais 
fresco eu sou

Culto 2

Escolar I

Ênfase: Transformação social

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o pão da vida

https://bit.ly/3LAiAtK
https://bit.ly/37cLml7
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Isso mesmo, a resposta é pão! Vejam o que 
Jesus disse em João 6.48 (Leia em sua Bí-
blia) O que será que isso significa? Vamos 
aprender?

Lição Bíblica – Jesus, o pão da vida 
(João 6.35-58)

Jesus fez muitos milagres enquanto estava 
na Terra. Ele curou doentes, ressuscitou 
mortos, multiplicou pães e peixes. Por isso, 
muitas pessoas seguiam a Jesus para se-
rem abençoadas por ele. Mas muitas dessas 
pessoas não queriam seguir Jesus. Que-
riam apenas receber as coisas boas que 
Jesus podia dar. Um dia, depois de Jesus ter 
multiplicado os pães e alimentado muita 
gente, as pessoas foram procurá-lo nova-
mente. Mas Jesus, ao invés de fazer outro 
milagre, ensinou a eles o que era realmente 
importante. Então, ele disse: “Eu sou o Pão 
da vida; o que vem a mim jamais terá fome”. 
Porque Jesus disse isso?

Bem, o pão era um alimento muito conheci-
do daquele povo. Era como se fosse o nosso 
“arroz com feijão” no Brasil. Não podia fal-
tar! Jesus se comparou ao pão porque ele 
sabia como ele era importante no dia a dia 
daquelas pessoas. Ter pão significava ter 
sustento, não passar fome, ter saúde. Assim 
também Jesus é nossa companhia mais 
importante! Com ele, nós temos tudo o que 

precisamos! Ele traz paz, alegria, consolo 
e, principalmente, salvação!

Além disso, o pão era também um alimento 
simples e que estava disponível para to-
dos... assim também era Jesus. Qualquer 
pessoa podia se aproximar dele. Ele não 
fazia diferença entre as pessoas e gostava 
de estar no meio do povo. Contudo, muitas 
pessoas o desprezavam por isso mesmo. 
Achavam que Jesus não podia ser Deus por-
que se parecia demais com uma pessoa 
comum. Quem duvidava, não conseguia 
ver como Jesus era especial.

Jesus também sabia como os judeus faziam 
o pão. O trigo precisava ser colhido, moído 
e depois bem amassado... e ele sabia o que 
iria acontecer com ele... Jesus também pre-
cisou ser moído, machucado e morto para 
nos trazer salvação.

Mas, diferente do pão comum, que a gente 
precisa comer todo dia pra matar a fome, 
Jesus prometeu que quem cresse nele es-
taria satisfeito para sempre. Quem crê em 
Jesus tem sua vida transformada de uma 
vez por todas, e recebe a garantia de estar 
com Deus agora e por toda a eternidade. 
Só Jesus pode fazer isso por nós, por isso 
dizemos que “Só Jesus Cristo salva”! Vamos 
dizer juntos?

Tempo de orar

Substitua no painel da sala uma interroga-
ção pela expressão “pão da vida”.

Encaminhe as crianças para o cantinho da 
oração e pergunte: O que você gostaria que 
Jesus transformasse na sua vida? O que 
Jesus já fez por você e por sua família que 
você gostaria de agradecer?

Ore pelas necessidades e pelos motivos 
de gratidão das crianças.

Cante com elas uma música que fale so-
bre a importância da oração. (Sugestão: 
Conversar com Deus)

Jesus continua transformando a vida de 
muitas pessoas e de muitas famílias pelo 

https://bit.ly/3jjMiHt
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Brasil através do trabalho dos nossos mis-
sionários! Vamos conhecer mais uma his-
tória missionária?

Apresente o testemunho missionário e 
depois peça a uma criança que ore pelo 
projeto apresentado. Use a latinha de 

oração e peça que 
cada criança pe-
gue o nome de um 
missionário e co-
pie num papel para 
orar por ele durante 
a semana.

Tempo de ofertar

Para que os nossos missionários continuem 
ajudando a transformar a vida de muitas 
pessoas, nós precisamos ofertar! Com 
a nossa oferta, sustentamos as famílias 
missionárias, abençoamos muitas pessoas 
com atendimento de saúde no barco e na 
carreta missionária, alimentamos pessoas 
carentes, acolhemos pessoas que mora-
vam nas ruas, construímos templos para 
as igrejas... Sim, fazemos tudo isso (e muito 
mais) com as nossas ofertas! É tão gostoso 
participar disso, não é mesmo?

Lembram do Zequinha? Cada vez que a 
gente oferta, ele sobe um pouquinho...
Quem vai ajudar o Zequinha a atingir o 
seu alvo?

Confira se todas as crianças já receberam 
seus cofrinhos. Explique que os cofrinhos 
devem ser devolvidos no último domingo 
da campanha. Reforce as estratégias suge-
ridas para multiplicar os recursos.

Atividade complementar

Sugestão 1 - Modelando “pães”

Usando massa de modelar (você pode usar 
massa caseira, feita de farinha de trigo), 
deixe as crianças fazerem seus próprios 
“pães”, usando a imaginação! Se tiverem 
onde assar os pães, podem até produzir 
pães de verdade, e vendê-los para arre-
cadar ofertas...

Sugestão 2 - Recorte e monte:

Peça que as crianças recortem os pães e 
montem o versículo na ordem correta. De-
pois, aproveite para memorizar usando o 
pote divertido e escondendo uma palavra 
do versículo a cada repetição.
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Recorte e monte: O que Jesus disse em João 6.48?

EU
SOU

O

PÃO

DA

VIDA
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Para este culto, prepare uma pequena 
dinâmica inicial usando os seguintes ma-
teriais – uma vasilha plana transparente 
(Exemplo: um pirex de vidro), água, tinta 
preta e um copo liso, transparente. Numa 
folha, escreva a palavra PECADOS. Colo-

que em uma mesa a folha abaixo do pirex 
e coloque a tinta preta diluída na água 
para tampar todo o fundo, escondendo a 
palavra (deixe cerca de um dedo de pro-
fundidade, sem encher demais a vasilha).

Tempo de compartilhar

Olá, crianças, hoje eu quero começar de um 
jeito diferente! Cheguem aqui pertinho. O que 
vocês estão vendo? Só uma vasilha com tinta 
escura, não é mesmo? Mas eu escondi uma 
palavra aqui debaixo dessa tinta preta... e 
quero desafiar vocês a descobrirem o que é, 
sem tirar a vasilha do lugar, usando apenas 
esse copo, e sem jogar a tinta fora! Alguém 
quer tentar? Provavelmente as crianças vão 
tentar retirar a água com o copo... mas não 
terão sucesso. Então, mostre a elas como 
ler o que está escrito. Posicione o copo bem 
rapidamente numa posição vertical, pra que 
a água não entre nele. Você vai conseguir 
visualizar perfeitamente as letras da palavra. 
Vá mostrando uma a uma até que as crian-
ças descubram o que está escrito.

O que são pecados? São coisas que faze-
mos, pensamos ou dizemos que desagra-
dam a Deus, certo? Todos nós já fizemos 

coisas assim, não é mesmo? A Bíblia diz em 
Romanos 3.23 que todos nós somos peca-
dores! Mas algumas pessoas acham que 
podem esconder seus pecados de Deus. 
Será que isso é possível? E será que isso é 
necessário?

Na história de hoje, vamos pensar um pou-
co sobre isso!

Lição Bíblica – Jesus Cristo, a luz do 
mundo (João 8.1-12)

Certo dia, Jesus estava no templo ensinan-
do quando alguns líderes religiosos che-
garam trazendo uma mulher assustada. 
Ela tinha sido vista traindo seu marido e 
agora aqueles homens queriam apedrejá-
-la, porque era isso que estava escrito na 
lei. Eles queriam saber a opinião de Jesus. 
Mas ele, ao invés de responder, se abaixou e 
começou a escrever alguma coisa no chão. 

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a luz do 
mundo

Ênfase: Plantação de igrejas

Culto 3

Escolar I
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Algum tempo se passou e eles insistiam que 
Jesus falasse. Então, ele se levantou e disse: 
“quem não tiver feito nada de errado, pode 
começar a atirar pedras nessa mulher!” 
Sabem o que aconteceu? Todas as pessoas 
que estavam com pedras nas mãos foram 
embora! Jesus mostrou a elas que não es-
tavam enxergando bem a situação! Todos 
eram pecadores também! Jesus perdoou 
a mulher e disse a ela para abandonar o 
pecado. Então, ele disse: “Eu sou a luz do 
mundo. Quem me segue não andará na 
escuridão, mas terá a luz da vida!”

O pecado nos deixa na escuridão. Ele nos 
impede de ver a bondade e o amor de Deus 
e nos leva para longe dele. Mas Jesus ilu-
mina a nossa mente e nosso coração, nos 
fazendo enxergar nossos erros e abando-
ná-los. Ele nos mostra que Deus quer nos 
perdoar e purificar para que possamos ter 
uma vida nova, como aquela mulher que 
foi perdoada e ganhou uma nova chance 
de viver! A Bíblia diz que o pecado leva à 
morte, mas o presente de Deus, através de 
Jesus, é a vida eterna! Só Jesus Cristo salva, 
porque Ele é a luz do mundo!

Tempo de mobilizar

Coloque no painel a expressão “LUZ DO 
MUNDO”.

Vocês se lembram do nosso desafio do início 
da aula? Então, aquele copo representa 
Jesus! Só Jesus é capaz de eliminar a es-
curidão do pecado! Ele nos mostra onde 
erramos não para nos condenar, mas para 
nos perdoar e limpar! Que coisa boa a gente 
saber que Jesus é a nossa luz, não é mes-
mo? Mas tem mais uma coisa muito boa! 
Quando Jesus nos salva, ele coloca a sua 

luz dentro de nós para que a gente possa 
iluminar a vida de outras pessoas também! 
Ele disse, em Mateus.5.14, que nós, os que 
cremos nele, também somos a luz do mun-
do! Puxa, eu fico tão feliz sabendo dessas 
coisas que me dá vontade de cantar! Vamos 
louvar ao Senhor?

Canções sugeridas:

• A luz do mundo

• Brilhando

Tempo de orar

Sente-se com sua turma no cantinho da 
oração e leia para elas Mateus 5.14. Como 
vocês acham que podemos ser a luz do 
mundo? O que podemos fazer para espa-
lhar a luz de Jesus em todo lugar? Você já 
está fazendo isso? (Deixe as crianças fala-
rem e contarem suas experiências). Para 
refletir a luz de Jesus precisamos andar 
pertinho dele, através da oração. Precisa-
mos também estar perto uns dos outros, 
porque quando estamos juntos, a luz brilha 
mais forte ainda!

Nossos missionários estão brilhando a luz 
de Jesus por onde passam, e formando 
igrejas que também fazem a mesma coisa! 
Vamos conhecer o que eles estão fazendo?

Apresente o testemunho missionário e ore 
com as crianças usando a latinha de ora-
ção. Ore por elas, 
para que possam 
ter oportunidade 
de espalhar a luz de 
Jesus durante essa 
semana.

https://bit.ly/3DThXJn
https://bit.ly/3x4oAXD


38 | Revista Infantil 2022

Tempo de ofertar

Como estará o nosso amigo Zequinha? Será 
que ele está conseguindo subir? O que vo-
cês estão fazendo para ele alcançar o alvo? 
No próximo domingo, vamos trazer nossos 
cofrinhos! Então, nesta semana, faça um 

esforço extra para encher o seu... ajude a 
sua família, faça algo para vender, econo-
mize no lanche... guarde seu dinheirinho 
para investir em missões e espalhar muita 
luz pelo mundo!

Atividade complementar

________  ________             S ________ ________

João 8.12

Com quais vogais começam esses desenhos? Descubra e complete o versículo de 
hoje!

________                 L ________ Z

D ________             M ________ N D ________.
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Tempo de mobilizar

Oi, crianças, hoje é nosso último domingo 
de campanha... vocês gostaram do que 
aprendemos até aqui? Vamos relembrar 
o tema e a divisa? Quem conseguiu me-
morizar?

Muito bem! Só Jesus salva porque... (mos-
tre o painel e leia junto com as crianças) 
Ele é o caminho, a verdade e a vida, o pão 
da vida e a luz do mundo...

Nós precisamos falar isso para todas as 
pessoas! Onde você acha que podemos 
anunciar que só Jesus salva? (Deixe as 
crianças falarem. Se elas disserem logo 
em todos os lugares, peça exemplos... na 
escola, na rua, no campo de futebol, no 

parquinho...) Sim, podemos falar de Jesus 
em todos os lugares... mas principalmente 
podemos demonstrar o seu amor, aman-
do e ajudando as pessoas ao nosso redor. 
Vamos pensar... Como podemos fazer isso 
na escola? Em casa? Em nossa vizinhança? 
(Converse com as crianças sobre atitudes 
de compaixão e graça que demonstrem 
que elas são seguidoras de Jesus).

Cantar também é uma boa maneira de fa-
lar de Jesus! Vamos fazer isso agora?

Canções sugeridas:

• Pare

• Ah, eu amo a Cristo

Tempo de ofertar

Nós podemos falar de Jesus para as pes-
soas que estão perto de nós. Mas, e aquelas 
pessoas que estão longe? Será que a gente 
tem um jeito de contar do amor de Deus a 
elas também? Sim, nós podemos enviar 
missionários para isso! Orando e contri-
buindo com missões nacionais, ajudamos 
a abençoar pessoas em todo o nosso país!

Hoje vamos entregar nossos cofrinhos mis-
sionários. Durante esse mês nos esforçamos 

para guardar e multiplicar nosso dinheiro, 
e Deus nos ajudou nessa tarefa! Vocês gos-
tariam de contar um pouco do que fizeram 
para encher esses cofrinhos? (Comparti-
lhem suas experiências)

Que coisa boa é ofertar para Missões! Va-
mos cantar a música da campanha e en-
tregar nossos cofrinhos? (Não se esqueça 
de, posteriormente, ter um momento de 
dedicação da oferta das crianças junta-

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a videira 
verdadeira

Ênfase: Multiplicação 

de Discípulos

Culto 4

Escolar I

https://bit.ly/3rCaFVt
https://bit.ly/373vbqW
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mente com a igreja reunida. As crianças se 
sentem valorizadas e realmente incluídas 
na comunidade!)

E agora, será que o Zequinha vai conseguir 
subir até o alto da corda? Enquanto a gente 
ouve a história de hoje, nossos ajudantes 
vão contar as ofertas e, no final do culto, a 
gente vai descobrir!!!

Tempo de compartilhar

Mostre novamente o painel com o nome 
de Jesus e a interrogação que falta.

O que será que João, o amigo de Jesus, 
ainda tem para nos contar sobre ele? Va-
mos descobrir?

Lição Bíblica – Jesus Cristo, a videira 
verdadeira (João 15.1-17)

Vocês se lembram de quando aprendemos 
que Jesus era o pão da vida? Nós vimos 
que o pão era um alimento muito comum 
onde ele morava, certo? Jesus gostava de 
se comparar com coisas que eram bem co-
nhecidas das pessoas, porque assim ficava 
mais fácil de entender! Uma outra coisa que 
era muito comum por ali eram as videiras, 
as plantas que produzem uvas. Muitos ju-
deus plantavam uvas e elas eram muito 
usadas para produzir vinho, que os judeus 
usavam em suas festas. O capítulo 15 de 
João nos conta que Jesus disse aos seus 
discípulos que era a videira verdadeira. Ele 
explicou que nós somos como os galhos, 
que quando estão ligados ao tronco, pro-
duzem muitas uvas.

Mas... imagine se alguém arrancar o galho 
da videira...o que será que acontece? Será 
que ele continua a produzir uvas? Claro 

que não! Ele vai murchar e morrer. Assim 
também somos nós sem Jesus. Não pode-
mos fazer nada sem ele. Ele é quem nos 
ajuda, quem nos dá forças, nos sustenta, 
nos protege e nos dá coragem para viver 
e para espalhar o seu amor ao nosso re-
dor. Quando estamos ligados com Jesus, 
nossa vida produz paz, alegria, paciência, 
bondade... Quando as pessoas veem o que 
Jesus faz em nós, elas também ficam com 
vontade de segui-lo.

Por isso, quem anda com Jesus está sempre 
abençoando alguém, sempre tendo oportu-
nidade de ser útil e de contar a outros sobre 
ele. Então, como Jesus fez com João, com 
Pedro, Tiago e os outros discípulos dele, 
vamos ensinando a outras pessoas o que 
aprendemos. Assim, o que Jesus ensinou 
vai se multiplicando e se espalhando por 
onde a gente passa! Quando fazemos novos 
discípulos, o nome de Jesus é honrado e 
tudo ao nosso redor fica diferente, porque 
pessoas transformadas por Jesus transfor-
mam o mundo num lugar melhor!

Só Jesus salva, porque ele é videira ver-
dadeira! Como é bom ser um galho dessa 
videira!

Tempo de orar

Substitua a última interrogação pela ex-
pressão VIDEIRA VERDADEIRA.

Sente-se com as crianças no cantinho da 
oração. Se for possível, providencie uvas 
(ou um suco de uvas com biscoito ou pão-
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zinho com geleia de uva...) para que elas 
façam um pequeno lanche enquanto você 
conversa com elas e apresenta o testemu-
nho missionário.

Como é bom saber tudo isso sobre Jesus 
não é mesmo? Então, para ser um missio-
nário, tanto aqui pertinho quanto lá longe, 
a gente precisa estar juntinho de Jesus! Os 
nossos missionários conhecem muito bem 
o Mestre, porque sempre oram e estudam 
a Bíblia e procuram praticar o que ela ensi-
na. Eles são galhos que dão muitos frutos! 
Querem ver um exemplo disso?

Apresente o testemunho missionário.

Vocês acham que 
só os missionários 
podem multiplicar 
discípulos de Jesus? 
Não! Eu e você tam-
bém podemos fazer 
isso! Que tal se a 
gente começasse hoje? Quem você conhe-
ce que ainda não é um discípulo de Jesus? 
Vamos começar a orar por elas?

Anote o nome das pessoas citadas pelas 
crianças e coloque dentro da latinha de 
oração. Continuem orando por elas e pelos 
missionários em todos os encontros. A cam-
panha acaba, mas missões não para nunca!

Atividade complementar 

Eu Sou a Videira Verdadeira (João 15.1). Quem disse isso? Vamos colorir apenas os 
quadrinhos onde há uvas e descobrir!

Encerramento

Vamos descobrir se o Zequinha conseguiu 
subir até o alto da corda? (Atualize o ofer-
tômetro e celebre com as crianças! Caso 
o alvo não tenha sido atingido, incenti-
ve as crianças a se esforçarem um pouco 
mais, dando mais uma ou duas semanas 

de prazo para isso. Combine com elas no-
vas estratégias para que alcancem o alvo.)

Orem juntos agradecendo a Deus por to-
das as vitórias nessa campanha! Encerre 
cantando novamente a música oficial.
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Preparando o ambiente

Prepare um painel grande com o nome 
Jesus Cristo no centro e, ao redor dele, fixe 
quatro folhas com grandes interrogações. 
No verso da folha, escreva as frases e re-
ferências bíblicas abaixo. Decore o painel 
com o cartaz da campanha e os persona-
gens do Clubinho (Disponíveis no site).

• Caminho, Verdade e Vida - João 14.6

• Pão da vida - João 6.48

• Luz do mundo - João 8.12

• Videira verdadeira - João 15.1

Prepare também um cantinho de oração. 
Se houver espaço, use tapetes e almofadas 
para as crianças se assentarem durante 
o tempo de orar. Coloque numa latinha 
decorada fotos e nome dos missionários, 

para que as crianças possam retirar e orar 
por eles a cada encontro.

Estabeleça um alvo para as crianças. Uma 
ideia para o alvo é a atividade “Do tama-
nho do meu pé”. A ideia é arrecadar o valor 
do número do calçado da criança. De acor-
do com a sua realidade, você pode esta-
belecer esse alvo por semana, por mês ou 
por toda a campanha. Não subestime as 
crianças e não tenha medo de estabelecer 
alvos desafiadores. Ensine a elas a confiar 
em Deus e exercitar sua fé para alcançar 
os recursos. Confeccione um ofertômetro 
para acompanhar as ofertas arrecadadas 
pelas crianças. Uma sugestão é usar a 
imagem do Zequinha e pendurá-lo numa 
corda com 10 nós, cada nó representando 
10% do valor do alvo.

Tempo de compartilhar

Estamos iniciando mais uma campanha de 
Missões Nacionais. Quem aí está feliz com 
essa notícia? Sim, falar de Missões é muito 
bom! Durante as próximas semanas, vamos 
conhecer histórias missionárias, aprender 
muita coisa nova... mas o principal assunto 
da nossa campanha vai ser uma pessoa 
super, super especial! Quem vocês acham 

que é? Isso mesmo, Jesus Cristo, o nosso 
Salvador. E por que Jesus é uma pessoa 
tão especial? O que vocês acham?

Jesus Cristo é Deus. Ele veio a terra como 
um ser humano para cumprir uma missão 
de amor! Veio nos resgatar de uma vida 
distante dele e nos tornar seus amigos! Je-

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o caminho, a 
verdade e a vida

Ênfase: Nova Geração

Culto 1

Escolar II
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sus é mesmo muito especial, a mais espe-
cial de todas as pessoas! Ele é o único que 
pode salvar e transformar a vida de quem 
o conhece!

Por isso, o tema de Missões Nacionais deste 
ano é “SÓ JESUS CRISTO SALVA”! Vamos 
repetir todos juntos? Mais forte! E agora, 
vamos louvar Jesus com algumas canções? 
Vamos também ouvir a música oficial da 
campanha! (Sugestão: ensaie com um gru-
po de alunos a música da campanha para 
apresentar à classe nesse dia!)

Canções sugeridas:

• Jesus é o caminho

• Jesus, caminho, verdade e vida

• Música infantil da Campanha 2022

Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele 
teve um amigo muito querido chamado 
João. Esse amigo escreveu um livro, o 
Evangelho de João, para contar às pes-
soas o que ele ouviu, viu e aprendeu com 
Jesus (Abra sua Bíblia em João 14.6). Ele 
conheceu Jesus bem de pertinho! No livro 
de João, capítulo 14, verso 6, João nos con-
ta que Jesus disse: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai 
senão por mim.” Essa é a nossa divisa da 
campanha! Vamos memorizar de uma ma-
neira divertida?

Sugestão de atividade: Que confusão!

Escreva o versículo dividido em palavras 
ou pequenos trechos (dependendo do nú-
mero de crianças). Faça um círculo com 
as cadeiras e distribua os papéis de forma 
aleatória. Peça a cada criança que leia o 
seu papel na ordem que estão sentadas. O 
versículo vai ficar todo bagunçado! Então, 

faça a seguinte dinâmica. Leia mais uma 
vez o versículo e peça que cada criança se 
levante na ordem certa, à medida que você 
for lendo. Com todas em pé, diga “Que 
confusão!” Neste momento, as crianças 
devem tentar se assentar nos lugares cer-
tos enquanto você conta 1,2,3. Repita jun-
to com elas o versículo e faça a brincadeira 
novamente até que todos estejam em seus 
lugares.

Agora que já conhecemos nossa divisa, va-
mos pensar um pouco no que Jesus disse? 
O que mesmo ele disse que é? (Peça a uma 
criança para virara primeira interrogações 
do painel – no verso estarão as palavras 
CAMINHO, VERDADE e VIDA e a referência 
bíblica João 14.6) Vocês sabem para quem 
Jesus disse isso? Vamos descobrir?

Lição Bíblica – Jesus, o 
caminho, a verdade e a vida 
(João 13.31-38, 14.1-6)

Jesus havia passado quase três anos com 
seus melhores amigos, os doze discípulos, 
e tinha ensinado muitas coisas a eles. Mas 
agora, estava chegando a hora de Jesus 
cumprir sua principal missão: dar a sua 
vida para nos salvar. Ele sabia que, em pou-
co tempo, seria levado para a morte. Duran-
te a sua última refeição com seus amigos, 
ele conversou muitas coisas importantes 
com eles e disse que estava de partida. Os 
discípulos ficaram tristes e preocupados, 
porque Jesus disse que, para onde ele iria, 
nenhum deles poderia segui-lo. Então, Je-
sus explicou a eles que não precisavam fi-
car com medo e que deveriam confiar nele. 
Disse que estava indo para junto de Deus, 
para a casa do Pai, e que prepararia um 
lugar para que todos os seus amigos se 
reunissem novamente com Ele. Então, ele 

https://bit.ly/3K785wT
https://bit.ly/3J8kbVY
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afirmou que eles já conheciam o caminho. 
O discípulo Tomé ficou confuso.... e pergun-
tou como poderiam saber o caminho se 
não sabiam para onde Jesus estava indo! 
Ele ainda não tinha entendido o que Jesus 
estava falando. Foi então que Jesus disse: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.” 
Jesus estava mostrando aos discípulos 
que Ele era o próprio Deus. Quando eles 
andavam com Jesus, andavam com Deus. 

Quando eles ouviam e obedeciam a Jesus, 
estavam obedecendo a Deus. A vida que 
Deus oferece, só Jesus mesmo podia dar a 
eles. Só o próprio Deus poderia fazer tudo 
o que Jesus fez! Só o próprio Deus poderia 
vencer a morte para nos dar nova vida! As-
sim, os discípulos e todos nós aprendemos 
que só Jesus Cristo salva. Ele é Deus que 
se tornou homem para nos trazer perdão, 
paz e esperança! Quando somos amigos de 
Jesus, somos amigos de Deus!

Tempo de mobilizar

Vamos repetir novamente o tema e a divisa? 
Quem se lembra?

Muitas crianças no Brasil ainda não sabem 
que Jesus Cristo salva. Por isso, precisamos 
anunciar que Ele é o caminho, a verdade e 
a vida! Em nossa escola, nossa rua, nossa 
família... precisamos mostrar Jesus para 
as pessoas! Como nós podemos fazer isso? 
(Pense com as crianças sobre atitudes que 
demonstrem que conhecemos Jesus. Se 
houver tempo, use a música “Não apenas 
com palavras” nesse momento.)

Nós podemos falar de Jesus aqui perto, 
onde estamos. Mas existem lugares onde 
não conseguimos ir... por isso, enviamos 
missionários! Será que existem missio-
nários que falam 
de Jesus para as 
crianças do Brasil? 
Sim! Então, vamos 
conhecer alguns?

Tempo de orar

Agora, vamos conversar com Jesus? (Leve 
as crianças para o cantinho da oração) O 
que vocês gostariam de falar com Deus? 
(Deixe as crianças compartilharem seus 
pedidos, agradecimentos...) Eu tenho al-
gumas coisas que quero falar com Jesus: 
quero agradecer porque aprendi que Ele 
é o caminho, a verdade e a vida... quero 

pedir que Ele abençoe a nossa campanha... 
e quero orar pela vida dos missionários 
também! (Peça a cada criança que tire da 
latinha e leia o nome de um missionário 
para orar por ele.) Vamos orar juntos? (De 
mãos dadas, peça a uma ou duas crianças 
que orem pelos motivos apresentados. 
Termine o momento orando por elas.)

Tempo de ofertar

Apresente às crianças o ofertômetro da 
campanha e faça o desafio “Do tamanho 
do meu pé” (Veja a sugestão no início do 

programa). Diga para as crianças que o 
Zequinha vai subir com a ajuda de todo 
mundo, até chegar ao alto da corda.

https://bit.ly/36SxOvw
https://bit.ly/36SxOvw
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Então, converse com elas sobre estratégias 
para arrecadar recursos. Ajudar na canti-
na, fazer um bazar, vender bolos, doces, 
artesanato, economizar no lanche da es-
cola, ajudar com tarefas extras em casa.... 
Planeje com elas pelo menos uma ação 

coletiva e incentive-as a realizar atividades 
individuais que se adequem a sua realida-
de. O importante é não ficar parado (Veja 
sugestão nos encontros da família, no final 
da revista)!

Atividade complementar

Confeccione com as crianças o cofrinho 
missionário. Imprima o rótulo em papel 
comum e encape com ele a caixa ou lata. 
Imprima o Zequinha para que as crianças 
possam colorir e recortar para “abraçar” 

o cofre (Veja ilustração no final da revista). 
Para que a cabeça do Zequinha fique fir-
me, imprima ou cole o desenho em papel 
mais resistente.



Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o pão da vida

Ênfase: Transformação social

Culto 2

Escolar II
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Tempo de mobilizar

Olá, crianças, como foi sua semana? Vocês 
falaram do amor de Jesus para alguém? 
Quem orou pelos missionários? Quem já 
começou a encher seu cofrinho? Vocês estão 
se lembrando que estamos em Campanha 
de Missões Nacionais, certo? Então, vamos 
agradecer a Jesus por tudo que ele já está 
fazendo? (Peça a uma ou duas crianças 
para orarem)

Quem se lembra do tema e do versículo da 
campanha? (Relembre com as crianças). 

Vamos cantar a música oficial? (Cante com 
elas)

Vamos continuar louvando a Jesus? Que tal 
a gente se lembrar das músicas das outras 
campanhas?

Canções sugeridas

• Amo, multiplico, oro e reparto (2020)

• Brasil, sua esperança é Jesus (2021)

Tempo de compartilhar

Nesta campanha, estamos falando de uma 
pessoa super especial! Quem é mesmo? 
Jesus Cristo! Quem se lembra do que apren-
demos na semana passada? O que Jesus é? 
(Mostre o painel) Sim, Jesus é o caminho, 
a verdade e a vida, porque ele é Deus! Mas, 
sabe crianças, João conta outras coisas que 
Jesus falou sobre si mesmo... vamos tentar 
descobrir o que é? Eu vou dar algumas pis-
tas e vocês vão tentar acertar! (Vá dando 
as pistas e deixe as crianças darem seus 
palpites. Ao final, vire a segunda interro-
gação do painel com a expressão PÃO DA 
VIDA no painel)

Pista 1 – Posso ser grande ou pequeno, cur-
to ou comprido, leve ou pesado

Pista 2 – Fico bem sozinho, mas fico melhor 
acompanhado

Pista 3 – Preciso de muito calor para crescer

Pista 4 – Sou um alimento

Pista 5 – Posso ser doce ou salgado, cro-
cante ou macio

Pista 6 – Quanto mais quente eu estou, mais 
fresco eu sou

https://bit.ly/3LAiAtK
https://bit.ly/37cLml7
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Isso mesmo, a resposta é pão! Vejam o que 
Jesus disse em João 6.48 (leia em sua Bí-
blia) O que será que isso significa ? Vamos 
aprender?

Lição Bíblica – Jesus, o pão da vida 
(João 6.35-58)

Jesus fez muitos milagres enquanto estava 
na Terra. Ele curou doentes, ressuscitou 
mortos, multiplicou pães e peixes. Por isso, 
muitas pessoas seguiam a Jesus para se-
rem abençoadas por ele. Mas muitas dessas 
pessoas não queriam seguir Jesus. Que-
riam apenas receber as coisas boas que 
Jesus podia dar. Um dia, depois de Jesus ter 
multiplicado os pães e alimentado muita 
gente, as pessoas foram procurá-lo nova-
mente. Mas Jesus, ao invés de fazer outro 
milagre, ensinou a eles o que era realmente 
importante. Então, ele disse: “Eu sou o Pão 
da vida; o que vem a mim jamais terá fome”. 
Porque Jesus disse isso?

Bem, o pão era um alimento muito conheci-
do daquele povo. Era como se fosse o nosso 
“arroz com feijão” no Brasil. Não podia fal-
tar! Jesus se comparou ao pão porque ele 
sabia como ele era importante no dia a dia 
daquelas pessoas. Ter pão significava ter 
sustento, não passar fome, ter saúde. Assim 
também Jesus é nossa companhia mais 
importante! Com ele, nós temos tudo o que 

precisamos! Ele traz paz, alegria, consolo 
e, principalmente, salvação!

Além disso, o pão era também um alimento 
simples e que estava disponível para to-
dos... assim também era Jesus. Qualquer 
pessoa podia se aproximar dele. Ele não 
fazia diferença entre as pessoas e gostava 
de estar no meio do povo. Contudo, muitas 
pessoas o desprezavam por isso mesmo. 
Achavam que Jesus não podia ser Deus por-
que se parecia demais com uma pessoa 
comum. Quem duvidava, não conseguia 
ver como Jesus era especial.

Jesus também sabia como os judeus faziam 
o pão. O trigo precisava ser colhido, moído 
e depois bem amassado... e ele sabia o que 
iria acontecer com ele... Jesus também pre-
cisou ser moído, machucado e morto para 
nos trazer salvação.

Mas, diferente do pão comum, que a gente 
precisa comer todo dia pra matar a fome, 
Jesus prometeu que quem cresse nele es-
taria satisfeito para sempre. Quem crê em 
Jesus tem sua vida transformada de uma 
vez por todas, e recebe a garantia de estar 
com Deus agora e por toda a eternidade. 
Só Jesus pode fazer isso por nós, por isso 
dizemos que “Só Jesus Cristo salva”! Vamos 
dizer juntos?

Tempo de orar

Encaminhe as crianças para o cantinho da 
oração e pergunte: O que você gostaria que 
Jesus transformasse na sua vida? O que 
Jesus já fez por você e por sua família que 
você gostaria de agradecer?

Ore pelas necessidades e pelos motivos 
de gratidão das crianças.

Cante com elas uma música que fale sobre 
a importância da oração. (Sugestão: Eu 
vou orar)

J e s u s  co n t i n u a 
transformando a 
vida de muitas pes-
soas e de muitas 
famílias pelo Brasil 
através do trabalho 

https://bit.ly/3jny7kt
https://bit.ly/3jny7kt
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dos nossos missionários! Vamos conhecer 
mais uma história missionária?

Apresente o testemunho missionário e 
depois peça a uma criança que ore pelo 

projeto apresentado. Use a latinha de ora-
ção e peça que cada criança pegue o nome 
de um missionário e copie num papel para 
orar por ele durante a semana.

Tempo de ofertar

Para que os nossos missionários continuem 
ajudando a transformar a vida de muitas 
pessoas, nós precisamos ofertar! Com 
a nossa oferta, sustentamos as famílias 
missionárias, abençoamos muitas pessoas 
com atendimento de saúde no barco e na 
carreta missionária, alimentamos pessoas 
carentes, acolhemos pessoas que mora-
vam nas ruas, construímos templos para 
as igrejas... Sim, fazemos tudo isso (e muito 
mais) com as nossas ofertas! É tão gostoso 
participar disso, não é mesmo?

Lembram do Zequinha? Cada vez que a 
gente oferta, ele sobe um pouquinho...
Quem vai ajudar o Zequinha a atingir o 
seu alvo?

Confira se todas as crianças já receberam 
seus cofrinhos. Explique que os cofrinhos 
devem ser devolvidos no último domingo 
da campanha. Reforce as estratégias suge-
ridas para multiplicar os recursos.

Atividade complementar

Sugestão 1- Modelando “pães”

Usando massa de modelar (você pode usar 
massa caseira, feita de farinha de trigo), 
deixe as crianças fazerem seus próprios 
“pães”, usando a imaginação! Se tiverem 
onde assar os pães, podem até produzir 
pães de verdade, e vendê-los para arre-
cadar ofertas...

Sugestão 2 - Caça palavras 
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Caça palavras – Leia o que Jesus disse em João 6.47-51 encontre as palavras destacadas!

“Eu afirmo a vocês que isto é VERDADE: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o PÃO DA 
VIDA. Os antepassados de vocês comeram o MANÁ no DESERTO, mas morreram. Aqui 
está o pão que desce do CÉU; e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão 
VIVO que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para SEMPRE. E o pão que 
eu darei para que o MUNDO tenha vida é a minha CARNE.”

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

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



Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a luz do 
mundo

Ênfase: Plantação de igrejas

Culto 3

Escolar II
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Para este culto, prepare uma pequena 
dinâmica inicial usando os seguintes ma-
teriais – uma vasilha funda transparente 
(Exemplo: um jarro de vidro), água, folha 
branca, canetinha permanente preta, lápis 
de cor ou canetinha, saco plástico transpa-
rente e fita adesiva de boa qualidade (ou 
um saquinho tipo “ziplock”, usado para 
congelar alimentos).

Corte a folha branca no tamanho pou-
co menor que o saquinho que você vai 

usar. Desenhe nela um coração e dentro 
dele escreva com canetinhas coloridas 
as palavras MENTIRA, INVEJA, PREGUIÇA, 
ORGULHO, ÓDIO. Coloque o papel den-
tro do plástico bem vedado. Use caneta 
permanente preta para fazer o contorno 
do coração do lado de fora do plástico. 
Usando a vasilha transparente, mergulhe 
o plástico na água. As palavras escritas irão 
desaparecer. Faça isto antes da chegada 
das crianças.

Tempo de compartilhar

Bom dia, crianças! Hoje eu quero começar 
de um jeito diferente...fazendo uma expe-
riência com vocês! O que vocês acham? Es-
tão vendo esse desenho dentro da água? 
O que é isso? Sim, um coração... E o que 
tem dentro dele? Nada? Vocês têm certeza? 
Olhem bem! (Deixe as crianças olharem 
ao redor do frasco) E se eu disser que esse 
coração tem coisas escondidas dentro dele? 
Vamos tirá-lo desse jarro para descobrir? 
Lentamente, vá tirando o plástico da va-
silha e revelando o quem tem dentro dele. 
Deixe que as crianças leiam. Puxa, quanta 
coisa escondida, não é mesmo? E essas 

coisas, são boas ou ruins? Sim, elas são 
ruins...elas fazem mal pra gente e para as 
outras pessoas... Essas coisas ruins que às 
vezes escondemos em nossos corações tem 
o nome de pecados.

Nessa experiência, a água e o plástico 
atrapalham a entrada da luz, por isso as 
palavras ficam escondidas... Muitas vezes 
nós também queremos esconder a malda-
de do nosso coração... mas será que isso é 
possível? E será que é necessário? Vamos 
descobrir na história de hoje?
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Lição Bíblica – Jesus Cristo, a luz do 
mundo (João 8.1-12)

Certo dia, Jesus estava no templo ensinan-
do quando alguns líderes religiosos che-
garam trazendo uma mulher assustada. 
Ela tinha sido vista traindo seu marido e 
agora aqueles homens queriam apedrejá-
-la, porque era isso que estava escrito na 
lei. Eles queriam saber a opinião de Jesus. 
Mas ele, ao invés de responder, se abaixou e 
começou a escrever alguma coisa no chão. 
Algum tempo se passou e eles insistiam que 
Jesus falasse. Então, ele se levantou e disse: 
“quem não tiver feito nada de errado, pode 
começar a atirar pedras nessa mulher!” 
Sabem o que aconteceu? Todas as pessoas 
que estavam com pedras nas mãos foram 
embora! Jesus mostrou a elas que não es-
tavam enxergando bem a situação! Todos 

eram pecadores também! Jesus perdoou 
a mulher e disse a ela para abandonar o 
pecado. Então, ele disse: “Eu sou a luz do 
mundo. Quem me segue não andará na 
escuridão, mas terá a luz da vida!”

O pecado nos deixa na escuridão. Ele nos 
impede de ver a bondade e o amor de Deus 
e nos leva para longe dele. Mas Jesus ilu-
mina a nossa mente e nosso coração, nos 
fazendo enxergar nossos erros e abando-
ná-los. Ele nos mostra que Deus quer nos 
perdoar e purificar para que possamos ter 
uma vida nova, como aquela mulher que 
foi perdoada e ganhou uma nova chance 
de viver! A Bíblia diz que o pecado leva à 
morte, mas o presente de Deus, através de 
Jesus, é a vida eterna! Só Jesus Cristo salva, 
porque Ele é a luz do mundo!

Tempo de mobilizar

Vire a terceira interrogação para revelar a 
expressão “LUZ DO MUNDO” e a referência 
bíblica.

Jesus é a luz que mostra quem realmente 
somos! Ele nos mostra onde erramos não 
para nos condenar, mas para nos perdoar 
e limpar! A luz de Jesus nos dirige para o 
caminho certo! Que coisa boa a gente saber 
que Jesus é a nossa luz, não é mesmo? Mas 
tem mais uma coisa muito boa! Quando 
Jesus nos salva, ele coloca a sua luz dentro 

de nós para que a gente possa iluminar a 
vida de outras pessoas também! Ele disse, 
em Mateus.5.14, que nós, os que cremos 
nele, também somos a luz do mundo! Puxa, 
eu fico tão feliz sabendo dessas coisas que 
me dá vontade de cantar! Vamos louvar 
ao Senhor?

Canções sugeridas:

• Eu vou brilhar

• Brilha, Jesus

Tempo de orar

Sente-se com sua turma no cantinho da 
oração e leia para elas Mateus 5.14. Como 
vocês acham que podemos ser a luz do 
mundo? O que podemos fazer para espa-
lhar a luz de Jesus em todo lugar? Você já 
está fazendo isso? (Deixe as crianças fala-

rem e contarem suas experiências). Para 
refletir a luz de Jesus precisamos andar 
pertinho dele, através da oração. Precisa-
mos também estar perto uns dos outros, 
porque quando estamos juntos, a luz brilha 
mais forte ainda!

https://bit.ly/37ZdN6O
https://bit.ly/38l4tKl
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Nossos missionários estão brilhando a luz 
de Jesus por onde passam, e formando 
igrejas que também fazem a mesma coisa! 
Vamos conhecer o que eles estão fazendo?

Apresente o testemunho missionário e ore 
com as crianças usando a latinha de ora-

ção. Ore por elas, 
para que possam 
ter oportunidade 
de espalhar a luz de 
Jesus durante essa 
semana.

Tempo de ofertar

Como estará o nosso amigo Zequinha? Será 
que ele está conseguindo subir? O que vo-
cês estão fazendo para ele alcançar o alvo? 
No próximo domingo, vamos trazer nossos 
cofrinhos! Então, nesta semana, faça um 

esforço extra para encher o seu... ajude a 
sua família, faça algo para vender, econo-
mize no lanche... guarde seu dinheirinho 
para investir em missões e espalhar muita 
luz pelo mundo!

Atividade complementar

Hoje aprendemos que Jesus é a luz do mundo e que, através dele, nós também nos 
tornamos luz! Procure em sua Bíblia os versículos abaixo e ligue ao nome de Jesus 
aqueles que falam dele. No espaço em branco, escreva seu nome e ligue os versículos 
que falam de você!

EU, ___________________ 
TAMBÉM SOU A LUZ DO 

MUNDO

Mateus 5.14

João 8.12

Mateus 5.16

 João 1.4,5

Mateus 4.16

Efésios 5.8.9

JESUS É A LUZ 
DO MUNDO



Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a videira 
verdadeira

Ênfase: Multiplicação de 

Discípulos

Culto 4

Escolar II
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Tempo de mobilizar

Oi, crianças, hoje é nosso último domingo 
de campanha... vocês gostaram do que 
aprendemos até aqui? Vamos relembrar 
o tema e a divisa? Quem conseguiu me-
morizar?

Muito bem! Só Jesus salva porque... (mos-
tre o painel e leia junto com as crianças) 
Ele é o caminho, a verdade e a vida, o pão 
da vida e a luz do mundo...

Nós precisamos falar isso para todas as 
pessoas! Onde você acha que podemos 
anunciar que só Jesus salva? (Deixe as 
crianças falarem. Se elas disserem logo 
em todos os lugares, peça exemplos... na 
escola, na rua, no campo de futebol, no 

parquinho...) Sim, podemos falar de Jesus 
em todos os lugares... mas principalmente 
podemos demonstrar o seu amor, aman-
do e ajudando as pessoas ao nosso redor. 
Vamos pensar... Como podemos fazer isso 
na escola? Em casa? Em nossa vizinhança? 
(Converse com as crianças sobre atitudes 
de compaixão e graça que demonstrem 
que elas são seguidoras de Jesus).

Cantar também é uma boa maneira de fa-
lar de Jesus! Vamos fazer isso agora?

Canções sugeridas:

• Jesus Cristo mudou meu viver

• Superabundante Graça

Tempo de ofertar

Nós podemos falar de Jesus para as pes-
soas que estão perto de nós. Mas, e aquelas 
pessoas que estão longe? Será que a gente 
tem um jeito de contar do amor de Deus a 
elas também? Sim, nós podemos enviar 
missionários para isso! Orando e contri-
buindo com missões nacionais, ajudamos 
a abençoar pessoas em todo o nosso país!

Hoje vamos entregar nossos cofrinhos mis-
sionários. Durante esse mês nos esforçamos 
para guardar e multiplicar nosso dinheiro, 
e Deus nos ajudou nessa tarefa! Vocês gos-
tariam de contar um pouco do que fizeram 
para encher esses cofrinhos? (Comparti-
lhem suas experiências)

https://bit.ly/3jqbSdH
https://bit.ly/3xhLXx5
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Que coisa boa é ofertar para Missões! Vamos 
cantar a música da campanha e entregar 
nossos cofrinhos? (Não se esqueça de, poste-
riormente, ter um momento de dedicação da 
oferta das crianças juntamente com a igreja 
reunida. As crianças se sentem valorizadas e 
realmente incluídas na comunidade!)

E agora, será que o Zequinha vai conseguir 
subir até o alto da corda? Enquanto a gente 
ouve a história de hoje, nossos ajudantes 
vão contar as ofertas e, no final do culto, a 
gente vai descobrir!!!

Tempo de compartilhar

Mostre novamente o painel com o nome 
de Jesus e a interrogação que falta.

O que será que João, o amigo de Jesus, 
ainda tem para nos contar sobre ele? Va-
mos descobrir?

Lição Bíblica – Jesus Cristo, a videira 
verdadeira (João 15.1-17)

Vocês se lembram de quando aprendemos 
que Jesus era o pão da vida? Nós vimos 
que o pão era um alimento muito comum 
onde ele morava, certo? Jesus gostava de 
se comparar com coisas que eram bem co-
nhecidas das pessoas, porque assim ficava 
mais fácil de entender! Uma outra coisa que 
era muito comum por ali eram as videiras, 
as plantas que produzem uvas. Muitos ju-
deus plantavam uvas e elas eram muito 
usadas para produzir vinho, que os judeus 
usavam em suas festas. O capítulo 15 de 
João nos conta que Jesus disse aos seus 
discípulos que era a videira verdadeira. Ele 
explicou que nós somos como os galhos, 
que quando estão ligados ao tronco, pro-
duzem muitas uvas.

Mas,,, imagine se alguém arrancar o galho 
da videira...o que será que acontece? Será 
que ele continua a produzir uvas? Claro 
que não! Ele vai murchar e morrer. Assim 

também somos nós sem Jesus. Não pode-
mos fazer nada sem ele. Ele é quem nos 
ajuda, quem nos dá forças, nos sustenta, 
nos protege e nos dá coragem para viver 
e para espalhar o seu amor ao nosso re-
dor. Quando estamos ligados com Jesus, 
nossa vida produz paz, alegria, paciência, 
bondade... Quando as pessoas veem o que 
Jesus faz em nós, elas também ficam com 
vontade de segui-lo.

Por isso, quem anda com Jesus está sempre 
abençoando alguém, sempre tendo oportu-
nidade de ser útil e de contar a outros sobre 
ele. Então, como Jesus fez com João, com 
Pedro, Tiago e os outros discípulos dele, 
vamos ensinando a outras pessoas o que 
aprendemos. Assim, o que Jesus ensinou 
vai se multiplicando e se espalhando por 
onde a gente passa! Quando fazemos novos 
discípulos, o nome de Jesus é honrado e 
tudo ao nosso redor fica diferente, porque 
pessoas transformadas por Jesus transfor-
mam o mundo num lugar melhor!

Só Jesus salva, porque ele é videira ver-
dadeira! Como é bom ser um galho dessa 
videira!
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Tempo de orar

Substitua a última interrogação pela ex-
pressão VIDEIRA VERDADEIRA.

Sente-se com as crianças no cantinho da 
oração. Se for possível, providencie uvas 
(ou um suco de uvas com biscoito ou pão-
zinho com geleia de uva...) para que elas 
façam um pequeno lanche enquanto você 
conversa com elas e apresenta o testemu-
nho missionário.

Como é bom saber tudo isso sobre Jesus 
não é mesmo? Então, para ser um missio-
nário, tanto aqui pertinho quanto lá longe, 
a gente precisa estar juntinho de Jesus! Os 
nossos missionários conhecem muito bem 
o Mestre, porque sempre oram e estudam 
a Bíblia e procuram praticar o que ela ensi-
na. Eles são galhos que dão muitos frutos! 
Querem ver um exemplo disso?

Apresente o teste-
munho missioná-
rio.

Vocês acham que 
só os missionários 
podem multiplicar 
discípulos de Jesus? 
Não! Eu e você tam-
bém podemos fazer isso! Que tal se a gente 
começasse hoje? Quem você conhece que 
ainda não é um discípulo de Jesus? Vamos 
começar a orar por elas?

Anote o nome das pessoas citadas pelas 
crianças e coloque dentro da latinha de 
oração. Continuem orando por elas e pe-
los missionários em todos os encontros. A 
campanha acaba, mas missões não para 
nunca!
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Atividade complementar

Cruzadinha – Só Jesus Cristo salva, pois Ele é... (Consulte os versículos no Evangelho 
de João e relembre o que aprendemos)

Encerramento

Vamos descobrir se o Zequinha conseguiu 
subir até o alto da corda? (Atualize o ofer-
tômetro e celebre com as crianças! Caso 
o alvo não tenha sido atingido, incenti-
ve as crianças a se esforçarem um pouco 
mais, dando mais uma ou duas semanas 

de prazo para isso. Combine com elas no-
vas estratégias para que alcancem o alvo.)

Orem juntos agradecendo a Deus por to-
das as vitórias nessa campanha! Encerre 
cantando novamente a música oficial.



Querido Líder, envolva as 
famílias das crianças na 
campanha! Se possível, imprima 
e entregue a cada família o 
programa dos encontros! Você 
também pode salvar e enviar em 
formato digital.

ENCONTROS ENCONTROS 
DA FAMÍLIADA FAMÍLIA
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Encontros da família

Olá Família,

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

O Encontro será desenvolvido em seis partes, com um texto bíblico base, a ênfase a ser 
dada, o momento de contação da história, um cântico, uma atividade em família para 
desenvolver a fixação dos princípios estudados e um versículo para a família memori-
zar. Nesta campanha estaremos dizendo que “Só Jesus Cristo Salva”. Vamos aprender 
e anunciar a mensagem de Salvação em Cristo Jesus em família.

É importante PLANEJAR E ESTUDAR para que, quem for ministrar o encontro possa 
fazê-lo de forma maravilhosa. Este é o momento de deixar a sua criatividade rolar, pois 
duas coisas são essenciais no Encontro da Família, a comunhão e o aprendizado da 
Palavra de Deus. Então, 
mergulhem de cabeça 
nessa oportunidade.

Aproveitem!

Deus os abençoe gran-
demente...

Ah!!! Se possível torne 
este momento familiar 
um hábito!



Encontro 02

Responsável: ________________

Encontro 04

Responsável: ________________

Encontro 01

Responsável: ________________

Encontro 03

Responsável: ________________

Revista Infantil 2022 | 59

Planejando os Encontros
“É importante o envolvimento de todos da família em algum encontro ou em algum 
momento do Encontro. Então, auxiliem aqueles que ainda não são alfabetizados para 
que também possam participar e assim terem encontros maravilhosos cheios de amor 
e da graça de Jesus.”
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1
3.  CONTANDO A HISTÓRIA

(João 13.31-38, 14.1-6)

Jesus havia passado quase três anos com 
seus melhores amigos, os doze discípulos, 
e tinha ensinado muitas coisas a eles. Mas 
agora, estava chegando a hora de Jesus 
cumprir sua principal missão: dar a sua 
vida para nos salvar. Ele sabia que, em 
pouco tempo, seria levado para a morte. 
Durante a sua última refeição com seus 
amigos, ele conversou muitas coisas im-
portantes com eles e disse que estava 
de partida. Os discípulos ficaram tristes 
e preocupados, porque Jesus disse que, 
para onde ele iria, nenhum deles poderia 
segui-lo. Então, Jesus explicou a eles que 
não precisavam ficar com medo e que de-
veriam confiar nele. Disse que estava indo 
para junto de Deus, para a casa do Pai, e 

que prepararia um lugar para que todos 
os seus amigos se reunissem novamente 
com Ele. Então, ele afirmou que eles já 
conheciam o caminho. O discípulo Tomé 
ficou confuso.... e perguntou como po-
deriam saber o caminho se não sabiam 
para onde Jesus estava indo! Ele ainda 
não tinha entendido o que Jesus estava 
falando. Foi então que Jesus disse: “Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida. Nin-
guém vem ao Pai, a não ser por mim.” 
Jesus estava mostrando aos discípulos 
que Ele era o próprio Deus. Quando eles 
andavam com Jesus, andavam com Deus. 
Quando eles ouviam e obedeciam a Jesus, 
estavam obedecendo a Deus. A vida que 
Deus oferece, só Jesus mesmo podia dar a 
eles. Só o próprio Deus poderia fazer tudo 
o que Jesus fez! Só o próprio Deus poderia 

Encontro  
da Família 

“Jesus, o caminho a 

verdade e a vida”

1.  ABRINDO A BÍBLIA EM

Ler João capítulo 13 e 14 – Compreender 
o contexto.

2.  ENFATIZANDO

Enfatizar que a Salvação só existe por 
meio de Cristo Jesus.



Revista Infantil 2022 | 61

vencer a morte para nos dar nova vida! As-
sim, os discípulos e todos nós aprendemos 
que só Jesus Cristo salva. Ele é Deus que 
se tornou homem para nos trazer perdão, 
paz e esperança! Quando somos amigos 
de Jesus, somos amigos de Deus!

ORE PEDINDO AO SENHOR QUE TE FAÇA 
TESTEMUNHAR QUE ELE É O CAMINHO A 

VERDADE E A VIDA.

E você, anda com Jesus? Você é amigo de 
Jesus? Esta é então uma boa oportunidade 
para você Orar e pedir para que Jesus venha 
morar em seu coração. Em Romanos 10.10 
diz, “Pois com o coração se crê para justiça, 
e com a boca se confessa para salvação.” 
Muitas pessoas ainda precisam ouvir falar 
do Caminho da Salvação. Seja essa teste-
munha e essa porta voz das Boas Novas 
que Só Jesus Cristo Salva.

6. DECORANDO O 
VERSÍCULO

Coloque em um lugar bem visível 
na casa para que todos possam 
memorizar.

“E disse Jesus: Eu sou o 
Caminho, a Verdade, e a 

Vida, ninguém vem ao Pai 
a não ser por mim.”

Jo 14.6

5.  FIXANDO NA MEMÓRIA

Atividade em Família 1

Nesta Atividade em Família, vamos usar a 
tecnologia a nosso favor, mas caso você 
não tenha acesso pode enviar uma car-
ta pelos Correios, o que também é uma 
opção bem bacana. Vocês escolherão o 
nome de 5 pessoas, (cada membro pen-
sará em um nome) que ainda não conhe-
cem ou confessaram Jesus como Senhor 
e Salvador de suas vidas, e vai enviar por 
mensagem de texto ou carta, ou e-mail, 
ou até mesmo fazendo uma ligação. Onde 
você mandará (ou falará) o versículo de 
João 14.6, e uma mensagem breve que 
“Só Jesus Cristo Salva”.

Vamos lá!?

4.  LOUVANDO EM FAMÍLIA

Sugestão - “Jesus, caminho, verdade e 
vida”

Escolham o nome de 5 pessoas que ainda 
não conhecem a Jesus e mande o Versículo 
de Jo 14.06 e uma mensagem de salvação!

1.  ______________________________

2.  ______________________________

3.  ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

https://bit.ly/3J8kbVY
https://bit.ly/3J8kbVY
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3.  CONTANDO A HISTÓRIA

(João 6.35-58)

Jesus fez muitos milagres enquanto esta-
va na Terra. Ele curou doentes, ressuscitou 
mortos, multiplicou pães e peixes. Por isso, 
muitas pessoas seguiam a Jesus para se-
rem abençoadas por ele. Mas muitas dessas 
pessoas não queriam seguir Jesus. Queriam 
apenas receber as coisas boas que Jesus 
podia dar. Um dia, depois de Jesus ter mul-
tiplicado os pães e alimentado muita gente, 
as pessoas foram procurá-lo novamente. 
Mas Jesus, ao invés de fazer outro milagre, 
ensinou a eles o que era realmente impor-
tante. Então, Jesus disse: “Eu sou o Pão da 
vida. Aquele que vem a mim nunca terá 
fome;” Sabe porque Jesus disse isso? O pão 
era um alimento muito conhecido daque-
le povo. Era como se fosse o nosso “arroz 
com feijão” para quem vive no Sudeste, ou 
o “cuscuz” para o nordestino. Não podia 
faltar! Jesus se comparou ao pão porque 
ele sabia como ele era importante no dia a 
dia daquelas pessoas. Ter pão significava 

ter sustento, não passar fome, ter saúde. O 
pão era um alimento simples e que estava 
disponível para todos... assim também era 
Jesus. Qualquer pessoa podia se aproximar 
dele. Ele não fazia diferença entre as pes-
soas, ele gostava de estar no meio do povo. 
Contudo, muitas pessoas o desprezavam 
por isso mesmo. Achavam que Jesus não 
podia ser Deus porque se parecia demais 
com uma pessoa comum. Quem duvidava, 
não conseguia ver como Jesus era especial. 
Mas quem entendia a mensagem que Jesus 
veio trazer, compreendeu que Jesus é nossa 
companhia mais importante! Com ele, nós 
temos tudo o que precisamos! Ele traz paz, 
alegria, consolo e, principalmente, salvação! 
Jesus também sabia como os judeus faziam 
o pão. O trigo precisava ser colhido, moído e 
depois bem amassado... e ele sabia o que iria 
acontecer com ele... Jesus também precisou 
ser moído, machucado e morto para nos tra-
zer salvação. Mas, diferente do pão comum, 
que a gente precisa comer todo dia pra ma-
tar a fome, Jesus prometeu que quem cresse 

2Encontro  
da Família 

“Jesus, o pão da vida”
1.  ABRINDO A BÍBLIA EM

Ler João capítulo 6 – Compreender 
o contexto.

2.  ENFATIZANDO

Enfatizar que Jesus é o nosso sustento para vi-
vermos uma vida cheia de energia, alegria. Assim 
como o pão representa o alimento para sustentar 
o ser humano, Jesus nos sustenta por inteiro.
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nele estaria satisfeito para sempre. Quem crê 
em Jesus tem sua vida transformada de uma 
vez por todas, e recebe a garantia de estar 
com Deus agora e por toda a eternidade. 
Que alegria é saber que com Jesus temos 
satisfação plena.

OREM AGRADECENDO A DEUS PELA 
SALVAÇÃO QUE TEMOS EM CRISTO 
JESUS E QUE ELE NOS SUSTENTA.

5.  FIXANDO NA MEMÓRIA

Atividade em Família 2

Para esta atividade usaremos a cozinha 
como nosso laboratório de fixação de me-
mória! Providenciem com antecedência 
todos os ingredientes e convide toda a 
família para participar desse momento 
juntos, trazendo sempre em mente que 
Jesus, o Pão da Vida, nos deu a Salvação.

Receita: “Pãezinhos de Vida”

Ingredientes:
• 1 ¾ xícaras (chá) de Farinha de Trigo;
• ¼ xícara (chá) de Açúcar;
• 2 ½ colher (sobremesa) de Fermento 

Químico (aquele para bolos);
• ¾ colher (sobremesa) de sal;
• ¾ xícara (chá) de leite;
• 1 ovo;
• 1/3 xícara (chá) de óleo ou margarina 

derretida;

Modo de Preparo:
Peneire todos os ingredientes secos e faça 
um buraco no meio dessa mistura;
Em uma tigela pequena e funda, misture 
o leite, o ovo e o óleo (ou margarina der-
retida). Bata bem e despeje no buraco da 
mistura dos secos. Misturar somente até 
que todos os ingredientes estejam úmidos. 
Sem bater a massa. Apenas misturar.
A massa deve ficar grossa e empelotada. 
Encher 2/3 das forminhas de empadas (7cm 
de diâmetro) ou cupcakes, untadas e levar 

ao forno quente (200°) por aproximada-
mente de 20 a 25 minutos. Tirar das formas 
imediatamente após retirar do forno.
Rende cerca de 12 pãezinhos.
Pode colocar pedacinhos de queijo e pre-
sunto para rechear a massa; ou pedaci-
nhos de goiabada, ou gotas de chocolate.
Use sua criatividade no recheio, que pode 
ser colocado depois que retirar do forno 
também.
Sua família pode presentear alguém com 
uma cesta dos “Pãezinhos de Vida” com 
um versículo para uma família que ainda 
não confessaram a Jesus como Senhor e 
Salvador de suas vidas. Ou podem vender 
na cantina da Igreja para levantar recursos 
para a Obra Missionária, e mais vidas serem 
alcançadas porque Só Jesus Cristo Salva.

6. DECORANDO O 
VERSÍCULO

Coloque em um lugar bem visível na 
casa para que todos possam memorizar.

“Então Jesus declarou: ‘Eu 
sou o Pão da Vida. Aquele 
que vem a mim nunca terá 
fome; aquele que crê em 

mim nunca terá sede.”

Jo 6.35

4.  LOUVANDO EM FAMÍLIA

Sugestão: “Eu tenho um amigo que me ama” 

https://bit.ly/3KtcaMN


“Jesus, a luz do mundo”

1.  ABRINDO A BÍBLIA EM

Ler João capítulo 8.1-30 – Compreen-
der o contexto

2.  ENFATIZANDO

Enfatizar que somos pecadores, mas nossos 
pecados são perdoados quando confessamos a 
Jesus que é a Luz do mundo, e por isso devemos 
procurar não pecar; que a Luz de Cristo sempre 
brilhe em nós e através de nós pessoas possam 
conhecer que Só Jesus Cristo Salva.
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3.  CONTANDO A HISTÓRIA

(João 8.1-12)

Certo dia, Jesus estava no templo ensinan-
do quando alguns líderes religiosos che-
garam trazendo uma mulher assustada. 
Ela tinha sido vista traindo seu marido e 
agora aqueles homens queriam apedrejá-
-la, porque era isso que estava escrito na 
lei naquela época. Eles queriam saber a 
opinião de Jesus. Mas Jesus, ao invés de 
responder, se abaixou e começou a escre-
ver alguma coisa no chão. Algum tempo se 
passou e eles insistiam que Jesus falasse. 
Então, ele se levantou e disse: “quem não 
tiver feito nada de errado, pode começar 
a atirar pedras nessa mulher!” Sabem o 
que aconteceu? Todas as pessoas que es-
tavam com pedras nas mãos largaram as 
pedras e foram embora! Jesus mostrou a 
elas que não estavam enxergando bem 
a situação! Todos eram pecadores tam-

bém! Jesus perdoou a mulher e disse a 
ela para abandonar aquela vida de peca-
do. Então, Jesus disse: “Eu sou a luz do 
mundo. Quem me segue, nunca andará 
em trevas, mas terá a luz da vida!”. O 
pecado nos deixa na escuridão. Ele nos 
impede de nos relacionarmos com Deus, 
de ver sua bondade, e o amor de Deus, e 
isso nos leva para longe dele. Mas Jesus 
ilumina a nossa mente e nosso coração, 
nos fazendo enxergar nossos erros, nos 
arrependermos e abandoná-los para sem-
pre. Ele nos mostra que Deus quer nos 
perdoar e purificar para que possamos ter 
uma vida nova, como aquela mulher que 
foi perdoada e ganhou uma nova chance 
de viver! A Bíblia diz em Romanos 6.23 
“pois o salário do pecado é a morte, mas 
o dom gratuito de Deus é a vida eterna 
em Cristo Jesus, nosso Senhor.” Por isso 

3Encontro  
da Família 
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podemos dizer em alta voz que Jesus, é a 
luz do mundo, pois Só Jesus Cristo Salva.

ORE CLAMANDO AO SENHOR QUE 
PERDOE OS SEUS PECADOS, E SE 

ARREPENDA DOS SEUS ERROS. E QUE 
ASSIM VOCÊ POSSA BRILHAR A LUZ DE 
CRISTO JESUS ATRAVÉS DE SUA VIDA.

6. DECORANDO O 
VERSÍCULO

Coloque em um lugar bem visível na 
casa para que todos possam memo-
rizar.

“Falando novamente ao povo, 
Jesus disse: Eu sou a luz do 
mundo. Quem me segue, 

nunca andará em trevas, mas 
terá a luz da vida!.”

Jo 8.12

5.  FIXANDO NA MEMÓRIA

Atividade em Família 3

Às vezes ficamos com muito medo do es-
curo e queremos ir para um lugar de refú-
gio e segurança, lugar onde tem luz. Então 
nossa atividade de fixação na memória de 
hoje vem com uma experiência fantástica, 
onde vamos aprender a como fazer uma 
luminária caseira. (Nesta atividade é ex-
tremamente necessário a presença de um 
adulto e/ou responsável.)

Enquanto fazem o experimento, lembre-se 
que Jesus é a verdadeira Luz do Mundo, e 
que só Ele tira o pecado do mundo.

Mãos à Obra...!!!

Fazendo uma Luminária Caseira

Para referência de como fazer veja em: 
https://bit.ly/3KhTcYz

“Luminária de Vagalumes”

Materiais:

• Pote de vidro
• Luvas de borracha
• Pulseiras de neon
• Tesoura
• Glitter branco

Modo de Preparo:

• Lave e enxugue o pote de vidro.

4.  LOUVANDO EM FAMÍLIA

Sugestão - Brilhando

• Use as luvas para manusear os resí-
duos do neon.

• Corte a ponta das pulseiras e despeje 
pelas paredes do pote.

• Adicione o glitter, tampe e chacoalhe. 
Deixe secar com a tampa aberta.

E está pronta nossa Luminária de Vagalu-
mes!

Com o tempo o líquido do neon se apa-
gará. Mas lembre-se que Jesus é a Luz do 
Mundo e essa jamais se apagará.

https://bit.ly/3KhTcYz
https://bit.ly/3x4oAXD


“Jesus, a videira verdadeira”

1.  ABRINDO A BÍBLIA EM

Ler João capitulo 15.1-17

2.  ENFATIZANDO

Enfatizar que sem Jesus Cristo não somos nada 
e nem podemos fazer nada. Só damos frutos 
porque estamos em Cristo Jesus.
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3.  CONTANDO A HISTÓRIA

(João 15.1-17)

Vocês se lembram que no Encontro da Fa-
mília 2 aprendemos que Jesus era o pão da 
vida? Nós vimos que o pão era um alimento 
muito comum onde ele morava, certo? Je-
sus gostava de se comparar com coisas que 
eram bem conhecidas das pessoas, porque 
assim ficava mais fácil das pessoas enten-
derem o que Ele estava falando. Outra coisa 
que era muito comum por ali naquela épo-
ca, eram as videiras, as plantas que produ-
zem uvas. Muitos judeus plantavam uvas e 
elas eram muito usadas para produzir vinho 
e suco de uva, que os judeus usavam em 
suas festas. O capítulo 15 de João nos conta 
que Jesus disse aos seus discípulos que era 
a videira verdadeira. Ele explicou que nós 
somos como os galhos, que quando estão 
ligados ao tronco, produzem muitos frutos. 
Mas, imagine se alguém arrancar o galho 
da videira...o que será que acontece? Será 
que ele continua a produzir uvas? Claro que 

não! Ele vai murchar e morrer. Assim tam-
bém somos nós sem Jesus. Não podemos 
fazer nada sem ele. Por isso em João 15.5 
Jesus diz: “Eu sou a videira; vocês são os 
ramos. Se alguém permanece em mim e 
eu nele, esse dará muito fruto; pois sem 
mim vocês não podem fazer coisa algu-
ma.” Ele é quem nos ajuda, quem nos dá 
forças, nos sustenta, nos protege e nos dá 
coragem para viver e para espalhar o seu 
amor ao nosso redor. Quando estamos liga-
dos com Jesus, nossa vida produz paz, ale-
gria, paciência, bondade...Que são o fruto 
do Espírito Santo (Gálatas 5.22,23 diz: “Mas 
o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, pa-
ciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra es-
sas coisas não há lei”). Quando as pessoas 
veem o que Jesus faz em nós, elas também 
ficam com vontade de segui-lo. Portanto, 
quem anda com Jesus está sempre aben-
çoando alguém, sempre tendo oportuni-

4Encontro  
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dade de ser útil e de contar a outros sobre 
ele. Então, como Jesus fez com João, com 
Pedro, Tiago e os outros discípulos dele vão 
ensinando as outras pessoas o que apren-
demos. Assim, o que Jesus ensinou vai se 
multiplicando e se espalhando por onde a 
gente passar! Quando fazemos novos discí-
pulos, o nome de Jesus é honrado e tudo ao 
nosso redor fica diferente, porque pessoas 
transformadas por Jesus transformam o 
mundo num lugar melhor! Porque Jesus 
é videira verdadeira! Como é bom ser um 

galho dessa videira! E sempre possamos 
anunciar que Só Jesus Cristo Salva.

ORE AGRADECENDO AO SENHOR POR 
ESTAR COMO RAMO NA VIDEIRA, E 
POR JESUS DÊ MUITO FRUTO QUE 

PERMANEÇA.

6. DECORANDO O VERSÍCULO

Coloque em um lugar bem visível na casa para que todos possam memorizar.

“Eu sou a Videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer 
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês 

não podem fazer coisa alguma.”

Jo 15.5

5.  FIXANDO NA MEMÓRIA

Atividade em Família 4

Nessa Atividade em Família vamos montar 
nossa Oferta Missionária. Como aprendemos 
que Jesus é a Videira verdadeira, e que o fruto 
da Videira é a uva, vamos montar um cacho 
de uva bem valoroso. Recolha moedas de 1 
real e cole como se cada moeda fosse uma 
uva no cacho de uvas Missionárias. Ao final 
quando estiver completo entreguem no Culto 
de Encerramento da Campanha de Missões 
Nacionais em sua Igreja. Se quiser pode fazer 
a impressão de um cacho de uva missionário 
para membro da família, assim os recursos 
serão enviados para que os missionários que 
estão espalhados pelo nosso Brasil possam 
anunciar que Só Jesus Cristo Salva.

4.  LOUVANDO EM FAMÍLIA

Sugestão - Pare

https://bit.ly/3rCaFVt
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Base bíblica: João 13.31-38, 14.1-6

Objetivo: Entender que Jesus é o cami-
nho que nos leva ao céu, só Nele encon-
tramos verdade e vida.

Quebra-gelo (10 min.): 
Amarelinha

• Desenhe no chão a brincadeira ama-
relinha, ou reproduza o desenho em 
EVA, TNT ou papéis.

• Usar uma caixa de pasta de dente ou 
remédio com peso 
dentro (papeis amas-
sados) para ser a “pe-
drinha” escreva do 
lado de fora da caixa 
a palavra PECADO

• Não pode apoiar a 
mão ou o outro pé 
no chão para pegar 
a pedrinha.

• Não pode pisar na li-
nha ou fora do qua-
drado.

• Não pode pisar no 
quadrado em que 
estiver a pedrinha 
com a palavra pe-
cado.

• Não pode jogar a pedrinha no quadra-
do errado.

• Quem errar passa a vez para o jogador 
seguinte.

• Sempre que o jogador que errar, deve 
voltar e começar de onde estava.

Converse com as crianças que o pecado 
nos impede de chegar ao céu, Jesus é a 
ponte que nos liga novamente ao céu.

Conversa com Deus (5 min.):

Jesus é nosso amigo, e como amigo Ele 
quer nos ouvir. Leia com as crianças Je-
remias 33:3 NTLH “E Deus continuou: — 
Jeremias, se você me chamar, eu respon-
derei e lhe contarei coisas misteriosas e 
maravilhosas que você não conhece. ”

Ore pelo encontro e por cada criança pre-
sente.

Louvar e adorar  
(5 min.):

Escolha cânticos sobre Jesus e seu amor

Sugestão:

• Só Jesus

• Ele É Meu Jesus 

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o caminho, a 
verdade e a vida
Ênfase: Nova Geração

RO
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Céu

Terra

https://bit.ly/3kc5ZkY
https://bit.ly/3qYMr7q
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Tempo de multiplicar  
(15 min.):

No Brasil ainda tem muitas crianças e ado-
lescentes que não tem Jesus como Salva-
dor. Nesse momento você vai parar e orar 
pedindo ao Senhor para que você lembre 
de seus amigos e colegas que precisam co-
nhecer e seguir a Jesus. Pegue uma folha 
de papel e um lápis e escreva os nomes 
que você lembrar, quando chegar em casa, 
cole em um lugar visível para você, durante 
a semana ore por essas pessoas.

Tempo da palavra (25 min.)

Forme um círculo com as crianças, e peça 
para fazerem a leitura bíblica em João 
13.31-38, 14.1-6, cada um lendo um ver-
sículo.

Compartilhar a Palavra

Jesus havia passado quase três anos com 
seus melhores amigos, os doze discípulos, 
e tinha ensinado muitas coisas a eles. Mas 
agora, estava chegando a hora de Jesus 
cumprir sua principal missão: dar a sua 
vida para nos salvar. Ele sabia que, em pou-
co tempo, seria levado para a morte. Duran-
te a sua última refeição com seus amigos, 
ele conversou muitas coisas importantes 
com eles e disse que estava de partida. Os 
discípulos ficaram tristes e preocupados, 
porque Jesus disse que, para onde ele iria, 
nenhum deles poderia segui-lo. Então, Je-
sus explicou a eles que não precisavam fi-
car com medo e que deveriam confiar nele. 
Disse que estava indo para junto de Deus, 
para a casa do Pai, e que prepararia um 
lugar para que todos os seus amigos se 
reunissem novamente com Ele. Então, ele 
afirmou que eles já conheciam o caminho. 
O discípulo Tomé ficou confuso.... e pergun-

tou como poderiam saber o caminho se 
não sabiam para onde Jesus estava indo! 
Ele ainda não tinha entendido o que Jesus 
estava falando. Foi então que Jesus disse: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.” 
Jesus estava mostrando aos discípulos 
que Ele era o próprio Deus. Quando eles 
andavam com Jesus, andavam com Deus. 
Quando eles ouviam e obedeciam a Jesus, 
estavam obedecendo a Deus. A vida que 
Deus oferece, só Jesus mesmo podia dar a 
eles. Só o próprio Deus poderia fazer tudo 
o que Jesus fez! Só o próprio Deus poderia 
vencer a morte para nos dar nova vida! As-
sim, os discípulos e todos nós aprendemos 
que só Jesus Cristo salva. Ele é Deus que 
se tornou homem para nos trazer perdão, 
paz e esperança! Quando somos amigos de 
Jesus, somos amigos de Deus!

Jesus é o caminho que nos une novamen-
te a Deus, você já tomou uma decisão de 
segui-lo?

Jesus é seu amigo, o que você tem feito 
para que os outros saibam disso?

Você já falou do amor de Jesus por você a 
um amiguinho?

Orar uns pelos outros (5 min.)

Formando duplas de oração, cada criança 
irá orar pelos pedidos e agradecimentos 
da sua dupla.

Providencie uma caixa e alguns papeis 
para as crianças escreverem seus pedidos 
de oração e colocá-los dentro da caixa, 
pode ser uma lata decorada ou até mes-
mo um caderno. O importante é o líder do 
PGMI e seus auxiliares lerem os pedidos 
durante a semana e orarem por cada um 
deles.
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Base bíblica: João 6.35-58

Objetivo: Entender que a salvação em 
Jesus sobre a nossa vida nos transforma, 
nos abençoa, nos traz alegria.

Quebra-gelo (10 min.): Você 
sabia que existe tipos de fome? Deixe as 
crianças falarem.

Depois explique que existe fome física, 
fome emocional (fome de amor por exem-
plo) e fome espiritual (Fome de Deus).

Nós temos fome e sede de Deus, algo que 
nenhum alimento pode suprir, Jesus é o 
pão da vida, somente quando Ele vive em 
nosso coração e nos alimentamos da sua 
palavra, buscarmos ao Senhor indo ao 
templo e orando em todo tempo.

Conversa com Deus  
(5 min.):

A bíblia diz que o Senhor está conosco 
em todo o tempo e que em sua presença 
seremos alegres e abençoados, “Ali, na 
presença do SENHOR, o seu Deus, vocês e 
suas famílias comerão e se alegrarão com 
tudo o que tiverem feito, pois o SENHOR, 
o seu Deus, os terá abençoado.” Deutero-
nômio 12:7 NVI

Vamos orar por nosso encontro e por cada 
uma de nossas famílias, e agradecer pelas 
bênçãos de Deus sobre nós.

Louvar e adorar (5 min.):

Escolha cânticos sobre Jesus e seu amor 
por nós.

Sugestão:

• Plano de salvação

• Restaurados

Tempo de multiplicar  
(15 min.):

Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos 
transforma, é tão bom viver essa mudan-
ça! Vamos agir? Nossos amigos da lista 
de oração também precisam viver essa 
mudança. Hoje nós vamos confeccionar 
um cartão convite para o nosso PGMI para 
a próxima semana, convidando os amigos 
da nossa lista. (Líder, leve para o encon-
tro folhas coloridas, adesivos, canetas, 
tesouras de corte criativo e um modelo 
de convite com data, horário, endereço 
do encontro de PGMI para as crianças co-
piarem.)

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é o pão da vida
Ênfase:  Transformação socialRO

TE
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 2

https://bit.ly/3LlS6fU
https://bit.ly/3xNzKk1
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Tempo da palavra (25 min.)

Jesus, o pão da vida (João 6.35-58)

Jesus fez muitos milagres enquanto estava 
na Terra. Ele curou doentes, ressuscitou 
mortos, multiplicou pães e peixes. Por isso, 
muitas pessoas seguiam a Jesus para se-
rem abençoadas por ele. Mas muitas dessas 
pessoas não queriam seguir Jesus. Que-
riam apenas receber as coisas boas que 
Jesus podia dar. Um dia, depois de Jesus ter 
multiplicado os pães e alimentado muita 
gente, as pessoas foram procurá-lo nova-
mente. Mas Jesus, ao invés de fazer outro 
milagre, ensinou a eles o que era realmente 
importante. Então, ele disse: “Eu sou o Pão 
da vida; o que vem a mim jamais terá fome”. 
Porque Jesus disse isso?

Bem, o pão era um alimento muito conheci-
do daquele povo. Era como se fosse o nosso 
“arroz com feijão” no Brasil. Não podia fal-
tar! Jesus se comparou ao pão porque ele 
sabia como ele era importante no dia a dia 
daquelas pessoas. Ter pão significava ter 
sustento, não passar fome, ter saúde. Assim 
também Jesus é nossa companhia mais 
importante! Com ele, nós temos tudo o que 
precisamos! Ele traz paz, alegria, consolo 
e, principalmente, salvação!

Além disso, o pão era também um alimento 
simples e que estava disponível para to-
dos... assim também era Jesus. Qualquer 
pessoa podia se aproximar dele. Ele não 
fazia diferença entre as pessoas e gostava 
de estar no meio do povo. Contudo, muitas 
pessoas o desprezavam por isso mesmo. 
Achavam que Jesus não podia ser Deus por-
que se parecia demais com uma pessoa 
comum. Quem duvidava, não conseguia 
ver como Jesus era especial.

Jesus também sabia como os judeus faziam 
o pão. O trigo precisava ser colhido, moído 
e depois bem amassado... e ele sabia o que 
iria acontecer com ele... Jesus também pre-
cisou ser moído, machucado e morto para 
nos trazer salvação.

Mas, diferente do pão comum, que a gente 
precisa comer todo dia pra matar a fome, 
Jesus prometeu que quem cresse nele es-
taria satisfeito para sempre. Quem crê em 
Jesus tem sua vida transformada de uma 
vez por todas, e recebe a garantia de estar 
com Deus agora e por toda a eternidade. 
Só Jesus pode fazer isso por nós, por isso 
dizemos que “Só Jesus Cristo salva”! Vamos 
dizer juntos?

Compartilhar a Palavra

Você conhece alguns milagres de Jesus?

Você já ouviu ou conhece pessoas que que-
rem somente os presentes que Jesus pode 
dar?

Você já teve a sua vida transformada por 
Jesus?

Orar uns pelos outros  
(5 min.)

Não esqueça de falar que está orando 
pelos pedidos da caixa, e se alguém tem 
algum pedido para acrescentar ou uma 
gratidão para compartilhar sobre o pedido 
colocado na semana anterior.

Hoje nós iremos trocar de duplas de ora-
ção para que possamos orar com crianças 
diferentes da última semana.
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Base bíblica: João 8.1-12

Objetivo: Entender que Jesus nos sal-
vou, nos livrando da escuridão e devo ser 
luz aos que me rodeiam.

Quebra-gelo (10 min.):

Separe duas cadeiras, uma venda para 
amarrar em uma criança, doces.

Convide duas crianças por vez para par-
ticipar, uma será vendada e a outra não.

Coloque alguns doces no assento de cada 
cadeira, e após um sinal as duas crianças 
deverão ir até as cadeiras pegar os doces.

A criança sem venda conseguirá fácil en-
contrar os doces, mas a vendada terá di-
ficuldade para encontrar.

O pecado nos deixa na escuridão e nos 
impede de viver uma vida doce, mas Jesus 
Cristo nos traz a luz, e onde a luz a escuri-
dão não resiste.

Faça a dinâmica até todas as crianças 
tenham participado, lembrando de dar 
doces a todos.

Conversa com Deus  
(5 min.):

“Tu, SENHOR, manténs acesa a minha lâm-
pada; o meu Deus transforma em luz as 
minhas trevas.” Salmos 18:28 NVI

Vamos pedir ao Senhor para cuidar de nós 
e abençoar nosso encontro?

Peça uma criança para orar por cada um 
presente e uma segunda criança para orar 
pelo encontro.

Louvar e adorar (5 min.):

Escolha cânticos sobre Jesus ser luz do 
mundo ou sermos luz

Sugestão:

• Acenda A Luz

• A Luz do Mundo - Turma do Barulho

Tempo de multiplicar  
(15 min.):

“Vocês são a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade construída sobre um 
monte. E, também, ninguém acende uma 
candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. 
Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, 
e assim ilumina a todos os que estão na 

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a luz do mundo
Ênfase:  Plantação de igrejasRO
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Revista Infantil 2022 | 75

casa. Assim brilhe a luz de vocês diante 
dos homens, para que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que 
está nos céus. Mateus 5:14-16

Hoje os nossos amigos estão aqui depois 
do convite entregue, prepare uma lem-
brancinha de boas-vindas para cada um. 
Pergunte aos amigos presentes se tem pe-
didos de oração e ore por cada um.

Caso o amigo convidado não tenha ido, 
converse com ele durante a semana e per-
gunte se tem algo que possa orar.

Tempo da palavra (25 min.)

Leia com as crianças o texto em João 8.1-
12, cada um pode ler um versículo.

Compartilhar a Palavra

Jesus Cristo, a luz do mundo

Certo dia, Jesus estava no templo ensinan-
do quando alguns líderes religiosos che-
garam trazendo uma mulher assustada. 
Ela tinha sido vista traindo seu marido e 
agora aqueles homens queriam apedrejá-
-la, porque era isso que estava escrito na 
lei. Eles queriam saber a opinião de Jesus. 
Mas ele, ao invés de responder, se abaixou e 
começou a escrever alguma coisa no chão. 
Algum tempo se passou e eles insistiam que 
Jesus falasse. Então, ele se levantou e disse: 
“quem não tiver feito nada de errado, pode 
começar a atirar pedras nessa mulher! ” 
Sabem o que aconteceu? Todas as pessoas 
que estavam com pedras nas mãos foram 
embora! Jesus mostrou a elas que não es-
tavam enxergando bem a situação! Todos 
eram pecadores também! Jesus perdoou 
a mulher e disse a ela para abandonar o 

pecado. Então, ele disse: “Eu sou a luz do 
mundo. Quem me segue não andará na 
escuridão, mas terá a luz da vida! ”

O pecado nos deixa na escuridão. Ele nos 
impede de ver a bondade e o amor de Deus 
e nos leva para longe dele. Mas Jesus ilu-
mina a nossa mente e nosso coração, nos 
fazendo enxergar nossos erros e abando-
ná-los. Ele nos mostra que Deus quer nos 
perdoar e purificar para que possamos ter 
uma vida nova, como aquela mulher que 
foi perdoada e ganhou uma nova chance 
de viver! A Bíblia diz que o pecado leva à 
morte, mas o presente de Deus, através de 
Jesus, é a vida eterna! Só Jesus Cristo salva, 
porque Ele é a luz do mundo!

Crianças pecam? Quais os pecados que 
crianças podem cometer?

O que você faz quando peca?

Existe alguém que nunca pecou?

O que devemos fazer para não continuar 
no pecado?

O que você pode fazer para ser luz ao seu 
redor?

Orar uns pelos outros  
(5 min.)

Anote novos pedidos e coloque na caixa se 
for necessário. Divida as crianças hoje em 
trios, colocando os visitantes junto com os 
que participam sempre do PGMI.
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Base bíblica: João 15.1-17

Objetivo: Entender que Jesus Cristo 
nos amou, nos transformou e precisamos 
ser seus discípulos, levando outros a se-
gui-lo.

Quebra-gelo (10 min.):

Leve para o encontro uma foto de uma 
videira, e pequenos cachos de uvas para 
as crianças verem e comerem.

Mostre a figura do pé de uva, explique se 
algo acontecer nos galhos eles irão parar 
de produzir uvas, eles precisam estar li-
gados para terem vida e produzir novas 
uvas. Deixe que as crianças experimentem 
as uvas.

Conversa com Deus  
(5 min.):

Ore pelo encontro e por cada criança pre-
sente.

Louvar e adorar (5 min.):

Escolha cânticos sobre Jesus e seu amor

Sugestão:

• João 3:16

• Um Deus Grandão

Tempo de multiplicar  
(15 min.):

Trabalhe com as crianças sobre a impor-
tância de eles produzirem frutos (seus 
discípulos). Ensine as crianças o plano de 
salvação através das cores. Prepare com 
antecedência um chaveiro nas cores, ou 
um minilivro sem palavras, ou a pulsei-
ra com as bolinhas nas cores, escolha o 
que for melhor para sua realidade. Depois 
incentivem as crianças a compartilhar a 
história das cores da salvação para seus 
amigos da lista de oração.

Tempo da palavra (25 min.)

Peça que uma menina e um menino leiam 
juntos João 5.1-17

Compartilhar a Palavra

Jesus Cristo, a videira verdadeira

Vocês se lembram de quando aprendemos 
que Jesus era o pão da vida? Nós vimos 
que o pão era um alimento muito comum 
onde ele morava, certo? Jesus gostava de 
se comparar com coisas que eram bem co-
nhecidas das pessoas, porque assim ficava 
mais fácil de entender! Uma outra coisa que 
era muito comum por ali eram as videiras, 
as plantas que produzem uvas. Muitos ju-

Só Jesus Cristo salva, pois...

Ele é a videira verdadeira
Ênfase:  Multiplicação de DiscípulosRO
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deus plantavam uvas e elas eram muito 
usadas para produzir vinho, que os judeus 
usavam em suas festas. O capítulo 15 de 
João nos conta que Jesus disse aos seus 
discípulos que era a videira verdadeira. Ele 
explicou que nós somos como os galhos, 
que quando estão ligados ao tronco, pro-
duzem muitas uvas.

Mas,,, imagine se alguém arrancar o galho 
da videira...o que será que acontece? Será 
que ele continua a produzir uvas? Claro 
que não! Ele vai murchar e morrer. Assim 
também somos nós sem Jesus. Não pode-
mos fazer nada sem ele. Ele é quem nos 
ajuda, quem nos dá forças, nos sustenta, 
nos protege e nos dá coragem para viver 
e para espalhar o seu amor ao nosso re-
dor. Quando estamos ligados com Jesus, 
nossa vida produz paz, alegria, paciência, 
bondade... Quando as pessoas veem o que 
Jesus faz em nós, elas também ficam com 
vontade de segui-lo.

Por isso, quem anda com Jesus está sempre 
abençoando alguém, sempre tendo oportu-
nidade de ser útil e de contar a outros sobre 
ele. Então, como Jesus fez com João, com 
Pedro, Tiago e os outros discípulos dele, 

vamos ensinando a outras pessoas o que 
aprendemos. Assim, o que Jesus ensinou 
vai se multiplicando e se espalhando por 
onde a gente passa! Quando fazemos novos 
discípulos, o nome de Jesus é honrado e 
tudo ao nosso redor fica diferente, porque 
pessoas transformadas por Jesus transfor-
mam o mundo num lugar melhor!

Só Jesus salva, porque ele é videira ver-
dadeira! Como é bom ser um galho dessa 
videira!

Você é um galho da videira?

Se sim, você já produziu frutos?

O que podemos fazer para produzir?

Orar uns pelos outros  
(5 min.)

Nesse momento verifique com as crianças 
se há algo dos pedidos que Deus já respon-
deu, faça nesse momento uma oração de 
gratidão.

Depois, sente com as crianças em círculo, e 
cada um irá orar pelo pedido do amigo que 
está a direita, até que todos tenham orado.
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Rótulo do cofre



Baixe 
individualmente o rótulo no site da Campanha 2022
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Zequinha para 
usar no cofre
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Para colorir
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