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1. Clamando ao Jesus Salvador
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 1

BASE BÍBLICA: 2 Crônicas 7.14 - “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então 
eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.”

RECURSOS: Bandeiras de pelo menos 1 estado de cada região ou menos algumas ban-
deiras dos estados brasileiros. Podem ser feitas na cartolina, impressas ou em tecidos 
mesmo.

OBJETIVO: Mostrar para igreja a importância da oração. E o quanto o nosso país precisa 
de Deus.

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 minutos

DESENVOLVIMENTO: A ideia principal é que a igreja junta faça um clamor pelo nosso 
país. Mostrando para a igreja que quando todos juntos clamando a Deus, Ele ouve seu 
povo. Então, você, promotor, fale da importância da oração, depois mostre para igreja 
as bandeiras espalhadas, nessa hora você pode apagar algumas luzes na igreja e ter uma 
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música de fundo. As bandeiras espalhadas simbolizam cada região do nosso país, cada 
canto, então você vai pedir para os irmãos estenderem as mãos para alguma bandeira. 
Primeiro, cada um faz uma oração e depois você finaliza com uma oração em voz alta. Para 
encerrar, cantem algum hino de oração, uma sugestão seria o coro da música “Pra cima, 
Brasil” de João Alexandre, que diz assim: “Brasil, olha pra cima existe uma chance de ser 
novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança! Volta teus olhos pra Deus, justo juiz!”.

2. Cristo vive em mim
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 2: Monólogo

BASE BÍBLICA: O promotor recitará o versículo: “Oro também para que os olhos do 
coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a ESPERANÇA para 
a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos.” Efésios 1.18

OBJETIVO: Orientar a igreja a viver de acordo com a vontade de Deus

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 minutos

DESENVOLVIMENTO:

MONÓLOGO: CRISTO VIVE EM MIM!

Fui crucificado com Cristo. Já, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim (Gl 2:20).

É necessário que Cristo cresça e eu diminua.

Muito prazer, sou a igreja de Jesus Cristo. O corpo de Cristo, a noiva de Jesus, Santuário do 
Deus vivo, justiça de Deus, embaixador de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa.

Cristo vive em mim!

Tenho uma grande missão a cumprir: ir pelo mundo pregar o evangelho a todas as pes-
soas e fazer discipulos. Posso ir para o Amazonas, Sertão... Na verdade, eu preciso estar 
onde Deus quer que eu esteja. Hoje, o meu “Sertão” é aqui e tenho a responsabilidade 
de falar do amor de Cristo.

Ir também é ofertar, orar, jejuar, interceder, enviar missionários convocados e sus-
tentá-los, para que todos sejam alcançados pelo evangelho que salva, liberta, cura e 
transforma.Eu posso fazer isso, porque Cristo vive em mim!

Não é mais o meu querer que me domina, mas a vontade de Deus que prevalece.

O Espirito Santo que habita em mim testifica no meu coração a boa, agradavel e perfeita 
vontade de Deus. Não preciso me preocupar e nem ter medo, pois Ele me conduzirá no 
falar, no agir, ou seja, em tudo. Gloria a Deus! Por onde eu for à luz de Cristo brilhará. 
Isso é maravilhoso... Grandioso demais!

(Pausa) Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo?
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Ouçam! O grito por socorro (Eu quero viveeer!)

Ouçam! O choro de uma perda e o lamento de uma nação que ainda não se rendeu a 
Jesus (Por que isso aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? Que Deus é este que 
permite tantas mortes?)

Como igreja do Senhor apresso-me em socorrer, oferecer o alimento fisico e espiritual.

Não posso deixar de ir, de ajudar, nasci para pregar o evangelho, levar as pessoas ate 
Jesus, mesmo que...Vejam! Estou sendo perseguida, agredida, machucada e ferida. Ah, 
Jesus como doi... Por um instante, o desânimo e o cansaço tentam vir sobre mim. Então, 
vejo a cruz e lembro-me de tudo que Jesus fez e que Ele vive em mim! E de repente ouço 
um sussurro, o Espirito Santo, dizendo: descanse, a obra é minha, eu que realizo em ti. 
Levanto-me e começo a dançar e Ele continua falando ao som de uma linda canção: é 
meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho e descansar em mim... Isso me trans-
borda de alegria, me faz sorrir. A paz tomou conta do meu ser. Sei que nao estou sozinha.

Neste exato, momento muitos estão precisando de uma palavra que traga esperança e 
outros sendo perseguido por levar a Esperança. Em meio aos fatos continuo olhando 
para cruz, sendo obediente a palavra de Deus. Não poderia ser de outra maneira porque 
Cristo vive em mim!

3. O sacrifício maior
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 3: Dinâmica da Cruz

BASE BÍBLICA: João 3.16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

OBJETIVO: Fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre o sacrifício de Cristo 
por nós.

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 - 15 minutos

DESENVOLVIMENTO:

O promotor inicia a sua palavra com o versículo que está sendo a base da atividade, 
logo após peça para as pessoas ficarem em posição de cruz, com os braços esticados 
por um tempo. Nesse tempo, o promotor vai falar sobre o sacrifício que Cristo fez por 
nós e que Ele fez tudo isso para que nós possamos ser salvos. Durante a sua fala, você 
vai perceber que algumas pessoas já abaixaram os braços, muitas não aguentaram nem 
15 segundos. Então você mostra que nós nem aguentamos 1 minuto e Cristo ficou de 
9h da manhã até 15h da tarde pendurado numa cruz para que nossos pecados fossem 
perdoados e para que tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Você, promotor, termine 
orando, agradecendo por este sacrifício.
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4. Jesus Cristo é a Salva,ção da nova gera,ção
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 4: Teatro com as crianças.

BASE BÍBLICA: Mateus 19.14 - “Então disse Jesus: ‘Deixem vir a mim as crianças e não 
as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas’.”

OBJETIVO: Mostrar que devemos dar atenção as nossas crianças, elas precisam ser 
salvas.

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 a 15 minutos

DESENVOLVIMENTO:

O teatro precisa de quatro crianças e uma pessoa adulta que vai representar um mis-
sionário ou missionária. Começa com as crianças na frente da igreja gritando por ajuda, 
porém não saem vozes, elas podem fazer umas 4 ou 5 vezes, logo após o missionário 
vem no meio da igreja chamando a igreja a olhar e ouvir a nossa geração, dizendo para 
crianças que conhece alguém que pode sempre ajudar elas e nunca abandonará elas, 
Jesus Cristo, só Ele é capaz de nos salvar. Depois dessa palavra, as crianças falam e 
as vozes saem, nesse momento também o missionário traz comida, roupas, abraços, 
Bíblia, mostrando carinho com as crianças. E, para finalizar, as crianças junto com o 
missionário fazem uma oração de entrega da vida delas.

5. Levar a Salva,ção a todos
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 5: MELHOR PRESENTE

BASE BÍBLICA: Marcos 16.15 - “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura.”

OBJETIVO: Fazer o convite para alguém não crente.

DESENVOLVIMENTO:

Essa sugestão vai um pouco além de um momento missionário, aqui seria um culto ou 
uma programação de evangelismo. Porém, o convite não será apenas um cartão ou um 
convite normal. O convite para esse culto seria uma visita para levar o convite, nessa 
visita você levaria algum presente; exemplos: uma Bíblia, um Evangelho de João, uma 
pulseira da salvação, alguma coisa que fizesse a pessoa não esquecer daquele convite 
para o culto. Nesse culto então, terá um momento de oração por essas pessoas que 
aceitaram o convite. Não precisa pedir para levantar ou ir na frente, faça com que ele 
sinta à vontade no meio dos irmãos. E o objetivo principal é mostrar a eles que só Jesus 
Cristo Salva.


