
 

1 
 

  



 

2 
 

A SELEÇÃO DE JESUS 

Direção Executiva 
Fernando Brandão 
 

Gerência Executiva de 
Evangelismo 
Fabrício Freitas 
 

Editor Geral 
Diogo Carvalho 

 

Coordenação Editorial 
Marcelo Farias 
 

Redação 
Jornalista responsável  
Marize Gomes Garcia 
DRT 41.487/RJ 
 

Lição bíblica e programa 
Rossana F. Refosco 
 
Ilustrações 
Hudson Silva 
 
Letras e Músicas 
Ana Bonfá 
 
Revisão 
Adalberto Alves de Sousa 
 
Atualização do texto  
Jaqueline da Hora Santos 
 
Capa e diagramação 
Ben Rholdan / RM Comunicação 

 

 

SUMÁRIO 

A Seleção de Jesus  

1° Dia - Jesus escala seu time ....................................................................................................... PÁG. 3 

2° Dia - Jesus deu a vida pelo seu time ................................................................................. PÁG. 7 

3° Dia - Com Jesus a vitória é garantida .............................................................................. PÁG. 11 

QR Code com atividades para download .........................................................................  PÁG. 15 

QR Code com figuras para download .................................................................................. PÁG. 15 

  



 

3 
 

Dia 1 - a SELEÇÃO DE JESUS 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” 
(Mateus 11.28) 
 
Todas as crianças juntas (15 minutos) 

Música oficial 

SELEÇÃO 
Não importa, se grande ou pequeno, 
loirinho, moreno, 
Qual seja a cor! 
Seja forte, fraquinho, gordinho, 
magrinho, menino ou menina, quem 
for? 

Nesta seleção, tem lugar para todo 
mundo. Nesta seleção, ninguém 
pode tirar. 
Basta abrir o coração, e deixar Jesus 
entrar. Basta abrir o coração, e deixar 
Jesus entrar. 

 

 

Oração 

LIÇÃO 1 
Recitar o tema do dia: Jesus escala seu time 
Texto Bíblico: Lucas 19.1-10  
Versículo chave: “Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido” (Lc 19.10) 
 
MÚSICA - Time de Jesus 
 
Eu quero fazer parte do time de 
Jesus, pois sei do seu amor que por 
mim morreu na cruz. 
Amor igual não acho não, não, não! 
Só Ele deu-me o seu perdão. 

Eu creio em Jesus! 
Com grande amor Deus me amou 
que deu Jesus por mim. 
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Me perdoou, limpou, deu-me vida 
eterna e agora eu canto: sou, sou do 
time do rei Jesus. 
Agora eu faço parte do time de Jesus, 
pois Ele em vitória sempre me 
conduz. 

Com Ele eu não temo o mal, não, não, 
não! 
Mesmo que venha o temporal sou do 
time de Jesus, 
Sou do time de Jesus, sou do time de 
Jesus!  
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
Mostrar que Jesus não se importa com a aparência, mas com o coração. 
 

OFICINA DE HISTÓRIAS BÍBLICAS 

(Professor, por favor mostre as 
figuras conforme as orientações.) 

Vocês sabiam que de quatro em 
quatro anos tem Copa do Mundo e 
que em 2022, acontecerá no Catar? 
Nós estaremos unidos, torcendo pela 
nossa seleção.  

Por falar em seleção, acredito 
que muitos de nós estamos curiosos 
para saber quais os jogadores que 
farão parte da seleção brasileira, não 
é mesmo? 

Quem vocês acham que entrará 
no time do Brasil? 

Como será que é feita a seleção 
dos jogadores para a Copa 2022? 

Para ser escalado para o time, o 
jogador deve ter tido um bom 
desempenho nos jogos de que 
participou, um bom preparo físico, 

tem que estar no seu peso ideal e não 
pode ter acima de 40 anos de idade. 
Quanta exigência! 

O pior é que muitos jogadores se 
esforçam e mesmo assim não 
conseguem entrar no time. Deve ser 
muito triste não ser escalado. 

Mas qual a razão de falarmos 
sobre este assunto? 

Na verdade, falaremos sobre 
outra seleção, a seleção de Jesus. 

Jesus é o Filho de Deus, que foi 
enviado pelo Pai para mostrar aos 
homens o seu amor e para salvar a 
todos os que o aceitassem. 

A vida de Jesus foi um exemplo. 
Ele era bom, amava muito as pessoas 
e também mostrava amor por 
intermédio de suas atitudes. 
Ensinava, alimentava os famintos e 
curava enfermidades e doenças que 
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nem os médicos conseguiam curar. 
Ele não media esforços para atender 
aos necessitados. Além de tudo, Ele 
não pecou. A sua vida foi sem igual. 
Deus enviou Jesus para que todos 
pudessem fazer parte do seu time. 
Como será que Jesus escala o seu 
time? Será que Ele escolheu somente 
os melhores? 

Quais as exigências de Jesus ao 
escalar seu time? 
(Mostrar Figura 1, Lição 1) 

 
 

A Bíblia relata, em Lucas 19.1-9, a 
história de um homem chamado 
Zaqueu. Ele tinha um desejo: 
conhecer Jesus. Ele ficou sabendo 
que Jesus iria passar perto de sua 
casa e resolveu conhecê-lo, mas tinha 
um problema: várias outras pessoas 
tiveram a mesma ideia. Assim, uma 
multidão rodeava Jesus, e Zaqueu 
não conseguia chegar perto dele. 
(Mostrar Figura 2, Lição 1) 

 

 
Então, Zaqueu teve uma ideia: 

subir em uma árvore que havia no 
caminho por onde Jesus ia passar e 
ver Jesus. Foi realmente uma grande 
ideia e, para alegria de Zaqueu, Jesus, 
ao passar por baixo da árvore, disse-
lhe: “Zaqueu, desce bem rapidinho, 
pois vou para sua casa”. Esta foi uma 
grande surpresa para Zaqueu. 

Jesus não se importou com o 
tamanho de Zaqueu nem com o que 
as pessoas pensavam dele. Jesus 
chamou Zaqueu para fazer parte do 
seu time. Que maravilha! Jesus 
escolheu a casa de Zaqueu para 
repousar. 

As pessoas ficaram criticando 
Jesus por ir a casa daquele homem, 
pois ele trabalhava como cobrador de 
impostos e não era muito bem visto 
pela sua vizinhança. Mas, quando 
Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo 
diferente aconteceu. Ele disse: 
“Senhor, a partir de hoje, eu vou 
dividir minha riqueza com os pobres 
e se, por acaso, cobrei impostos mais 
do que devia, devolverei quatro vezes 
mais”. Jesus ficou feliz com a atitude 
dele. 

A vida de Zaqueu mudou depois 
que ele conheceu Jesus e passou a 
fazer parte do seu time. 

Sabe por que Jesus escalou 
Zaqueu? Havia o desejo no coração 
dele de conhecer Jesus. Zaqueu 
compreendeu que não era uma 
pessoa boa, porque havia feito coisas 
que não agradaram a Deus. Quantas 
vezes fazemos coisas que não 
agradam a Deus, sentimos vergonha 
que as pessoas saibam e que Deus 
também possa saber. 
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Assim como Jesus não teve 
vergonha de escalar Zaqueu, Ele 
também não vai sentir vergonha de 
você, mas a pergunta é se você terá 
vergonha de Jesus e de jogar no seu 
time? 

A exigência que Jesus faz para 
escalar o seu time e um coração 
arrependido e pronto para receber e 
obedecê-lo. Você quer ser escalado 
para o time de Jesus? Então, convide 
Jesus para entrar no seu coração, 
assim como Zaqueu, que o recebeu 
com muita alegria. 

(Mostrar Figura 3, Lição 1) 

OFICINA DE ARTES 

Crianças de 4 a 6 anos 
Para colorir: 

 
• Materiais 
• Lápis de cor 
• Fotocópia do desenho 

  
Crianças de 7 a 11 anos 
Dividir em subgrupos. O professor 
leva o texto de Zaqueu e cada 
subgrupo vai encenar uma peça 
teatral baseada em Lucas 19.1-10 (de 
preferência, cada subgrupo leia o 
texto na própria Bíblia) 
Materiais 

• Bíblia 
• TNT para fazerem as roupas 

para encenação 
  
Faixa etária: 9 a 11 anos 
Debate Bíblico 
O professor deve discutir sobre a 
copa, os melhores jogadores, como é 
feita a seleção destes jogadores, 
quem eles colocariam para jogar – 
abrir um debate. Após a discussão, 
pedir para um deles ler Lucas 19.1-10 
em voz alta e falar sobre a seleção de 
Jesus. Concluir comparando que, na 
seleção de futebol, a aparência é 
importante, mas Jesus vê o coração e 
não a aparência.  
  
OFICINA DE MÚSICA 
Para todas as faixas etárias 
O professor deverá usar a música do 
dia 1, “Time de Jesus” e promover 
uma bandinha com instrumentos de 
sucata. 
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Dia 2 - a SELEÇÃO DE JESUS 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” 
(Mateus 11.28). 
 
Todas as crianças juntas (15 minutos) 
 

Música oficial 

SELEÇÃO 
Não importa, se grande ou pequeno, 
loirinho, moreno, 
Qual seja a cor! 
Seja forte, fraquinho, gordinho, 
magrinho, menino ou menina, quem 
for? 

Nesta seleção, tem lugar para todo 
mundo. Nesta seleção, ninguém 
pode tirar. 
Basta abrir o coração, e deixar Jesus 
entrar. Basta abrir o coração, e deixar 
Jesus entrar. 

 

 

Oração 

LIÇÃO 2 
Recitar o tema do dia: Jesus deu a vida pelo seu time 
Texto Bíblico: Lucas 22.14-20  
Versículo chave: “Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo 
morreu por nós ainda pecadores” (Rm 5.8). 
 
MÚSICA - Time de Jesus 
 
Eu quero fazer parte do time de 
Jesus, pois sei do seu amor que por 
mim morreu na cruz. 

Amor igual não acho não, não, não! 
Só Ele deu-me o seu perdão. 
Eu creio em Jesus! 
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Com grande amor Deus me amou 
que deu Jesus por mim. 
Me perdoou, limpou, deu-me vida 
eterna e agora eu canto: sou, sou do 
time do rei Jesus. 
Agora eu faço parte do time de Jesus, 
pois Ele em vitória sempre me 
conduz. 

Com Ele eu não temo o mal, não, não, 
não! 
Mesmo que venha o temporal sou do 
time de Jesus, 
Sou do time de Jesus, sou do time de 
Jesus! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
Mostrar o amor de Deus para ter uma intimidade com Ele. 
 
 

OFICINA DE HISTÓRIA BÍBLICA 

(Professor, por favor mostre as 
figuras conforme as orientações. 
Haverá um rodízio com as crianças. 
Enquanto a primeira faixa etária, 
de 4 a 6 anos, estará na oficina de 
lição bíblica, a faixa etária de 7 e 8 
anos, estará na oficina de artes, e a 
de 9 a 11 anos fará a de música.  
As oficinas terão a duração de 40 
minutos e depois acontecerá uma 
troca das salas. Caso não haja três 
salas para a realização das 
oficinas, você poderá realizar o 
encontro em um mesmo espaço. 
Mas você precisará de um número 
maior de monitores para dar 
atenção a todas as faixas etárias.) 

Por mais que amemos o nosso 
time e torçamos bastante por ele, 
nunca teríamos coragem de morrer 
por ele.  

Você já ouviu falar de alguém 
que deu a sua vida pelo seu time? 
Pois é, Jesus deu a vida por nós para 
que pudéssemos fazer parte do seu 
time. Deus enviou Jesus para que Ele 
morresse em nosso lugar. 

Como assim? 
Na Bíblia, a Palavra de Deus, está 

escrito que todos pecaram (Rm 3.23), 
e que todos que pecam merecem a 
morte (Rm 6.23). Isso significa que 
nós somos pecadores e merecemos 
morrer. Foi exatamente por isso que 
Deus enviou Jesus, para que, ao invés 
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de morrermos, Ele morresse em 
nosso lugar. 
 
Pecado: É tudo aquilo que 
pensamos, falamos ou fazemos que 
não agrada ao Senhor. 
(Faça os gestos:) 
 
Pensamos: coloque os dois dedos 
indicadores na cabeça. 

 
Falamos: coloque as duas mãos em 
forma de concha na boca (como se 
estivesse cochichando). 

 
 
Fazemos: movimente as duas 
mãos. 

 
 

Que não agrada ao Senhor: faça 
o sinal de não com o indicador e 
depois aponte para o céu. 

O texto de hoje é sobre este 
assunto. 

Jesus pediu a duas pessoas do 
seu time para irem preparar uma 
refeição, para eles estarem juntos.  
 
(Mostrar Figura 1, Lição 2) 

 
 
Quando estavam todos juntos à 
mesa, Ele disse que a sua morte 
estava próxima. Ele fez daquele 
momento algo muito especial. Era 
uma profunda intimidade que eles 
estavam experimentando com o 
time. 
(Mostrar Figura 2, Lição 2) 

 
 

Quem gostaria de estar em um 
momento de profunda intimidade 
com Deus? 

Jesus nos ama e quer ter um 
relacionamento íntimo conosco. 

Não basta saber de Jesus. Não 
basta estar perto dele. É preciso ter 
um relacionamento de intimidade 
com Jesus.  
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Você sabia que nem todos que 
estavam com Jesus tinham essa 
relação de intimidade com Ele? 
(Mostrar Figura 3, Lição 2) 

 
 

Você já convidou Jesus para 
entrar em sua vida? 

Muitas pessoas rejeitaram Jesus, 
até mesmo as que Ele curou, 
alimentou e ensinou, mas nós 
precisamos amá-lo de todo nosso 
coração, pois Ele foi o único que se 
entregou por nós. 

Cada decisão tem uma 
consequência: se aceitarmos Jesus, 
iremos passar a vida eterna com Ele, 
mas se o rejeitarmos, então 
morreremos em nossos pecados.  

Você crê que Jesus morreu em 
seu lugar? Então ore, agradecendo a 
Deus por tão grande amor. Peça 
perdão por seus erros e convide Jesus 
para entrar em seu coração. 
 
Roda de discussão 

Após a leitura do texto de Lucas 
22.14-20: 

Elaborar 10 a 15 perguntas sobre 
a lição, recortar e colocá-las cada 
uma em uma bexiga de ar. 

Para discussão, estourar as 
bexigas e tentar responder cada 
pergunta junto com as crianças, 
assim a história será mais dinâmica e 
facilitará a aprendizagem da turma, 
além de ser divertido. 

  

OFICINA DE ARTES 

Crianças de 4 a 6 anos 
Cobrir o desenho e pintar com giz de 
cera 

 
 
Materiais 

• Lápis grafite 

• Borracha 
• Apontador 
• Giz de cera colorido 
• Fotocópia do desenho 

  
Crianças de 7 a 11 anos 
Em pequenos grupos, crie falas e 
pensamentos sobre a lição bíblica e 
escreva nas nuvens, como nas 
histórias em quadrinhos. Discuta 
com seu professor e turma sobre a 
história que montaram. Depois o 
professor concluirá. 
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Materiais 
• Papel 
• Lápis grafite 
• Borracha 
• Apontador 

 
OFICINA DE MÚSICA 

Para todas as faixas etárias 
O professor deverá usar a música do 
dia 2 “Time de Jesus” para que as 
crianças produzam cartazes 
ilustrando o cântico e depois cantem 
juntas. 

 

Dia 3 - a SELEÇÃO DE JESUS 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” 
(Mateus 11.28). 
 
Todas as crianças juntas (15 minutos) 
 

Música oficial 

SELEÇÃO 
Não importa, se grande ou pequeno, 
loirinho, moreno, 
Qual seja a cor! 
Seja forte, fraquinho, gordinho, 
magrinho, menino ou menina, quem 
for? 

Nesta seleção, tem lugar para todo 
mundo. Nesta seleção, ninguém 
pode tirar. 
Basta abrir o coração, e deixar Jesus 
entrar. Basta abrir o coração, e deixar 
Jesus entrar. 

 

 

Oração 

LIÇÃO 3 
Recitar o tema do dia: Com Jesus a vitória é garantida 
Texto Bíblico: João 20.1-20 
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Versículo chave: “Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está 
vivo?” (Lc 24.5b). 
 
MÚSICA - Campeão 
Com Jesus a vitória é garantida. 
Sei que o prêmio dele eu vou ganhar 
e se alguém me disser que é mentira, 
pela fé no céu irei morar. 
Se perco o jogo da vida Ele me ajuda 
a lutar. 

Pois esse time não perde. Juntos 
vamos ganhar. 
Jesus dá vida eterna, paz e alegria. 
Canto noite e dia. 
Jesus, meu melhor amigo. Ele é meu 
campeão. 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
OBJETIVO 
Levar as crianças a entenderem que, por mais que as coisas fiquem difíceis, 
Jesus garante a vitória ao seu time. 
  

OFICINA DE HISTÓRIA BÍBLICA 

(Professor, por favor mostre as 
figuras conforme as orientações.) 

Como você se sente ao perder 
um jogo?  

Muitas vezes nos sentimos 
tristes e derrotados. Claro que nós 
precisamos aprender que na vida 
temos momentos bons, mas 
também passamos por situações 
difíceis e temos que saber lidar com 
estas circunstâncias. 

Realmente é difícil lidar com 
perdas. Para os discípulos não foi 
diferente; eles sofreram muito com a 
morte de Jesus. 

A história de hoje tem o começo 
muito doloroso, pois os discípulos 
estavam com os corações cheios de 
tristeza e chorando bastante pela 
ausência do Senhor. 

Era o terceiro dia após a 
crucificação. Maria Madalena, que era 
uma das seguidoras e que amava 
muito Jesus, acordou cedo para ir ao 
sepulcro ver o corpo de Jesus. 
Naquele tempo, os sepulcros tinham 
pedras enormes que guardavam os 
túmulos onde ficavam os corpos. 

Vocês não imaginam o que 
aconteceu! 
(Mostrar Figura 1, Lição 3) 
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Maria ficou assustada quando 
viu que a pedra do sepulcro estava 
aberta, e foi correndo chamar Pedro 
e João para verem. Ela disse: 
"Levaram o corpo do nosso Senhor!" 
E, quando eles entraram, viram que o 
túmulo estava vazio; 

O que será que aconteceu? 
Para onde levaram o corpo de 

Jesus? Os discípulos voltaram para 
onde estavam reunidos e Maria ficou 
do lado de fora do sepulcro, 
chorando. Enquanto ela chorava, 
apareceram dois anjos, vestidos de 
branco, que lhe perguntaram: 
“Mulher, por que choras?” (v. 13). 
Então, ela relatou que era porque 
tinham levado o corpo do Senhor e 
ela não sabia onde estava. 

 
(Mostrar Figura 2, Lição 3) 

 
 

De repente, sabe quem 
apareceu? Jesus. Mas ela estava tão 
aflita que pensava que era o 
jardineiro. 

Então, Ele perguntou: “Mulher, 
por que você está chorando? A quem 
você está procurando?”. Ao que ela 
respondeu: “Por que levaram o corpo 
do meu Senhor? Se foi você quem 
levou, me diga onde está”. 

E Jesus disse: “Maria!”. Ao ouvir 
seu nome sendo pronunciado pelo 
Senhor, ela reconheceu que era a 
doce voz de Jesus, e respondeu: 
“Mestre!”. 

Assim, Jesus pediu a ela que 
avisasse aos discípulos que Ele estava 
vivo.   

E ela foi correndo, anunciou o 
que tinha visto e deu o recado que 
Jesus pediu. 

 
(Mostrar Figura 3, Lição 3) 

 
 
No mesmo dia, no fim da tarde, 

Jesus apareceu para os discípulos, 
dizendo: “Paz seja com vocês!”. 
Naquele instante, os corações dos 
discípulos se maravilharam de tanta 
alegria que sentiram ao saber que 
Jesus estava vivo. 

Pois é, crianças, Jesus está vivo 
até hoje. Ele venceu a morte e 
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promete a vida eterna a todos os que 
o receberem. 

Assim como Ele morreu e viveu 
outra vez indo para o céu, para junto 
de Deus, da mesma forma 
acontecerá com todos os que fazem 
parte deste time. Todos que recebem 
Jesus vão para o céu. 

Ganhamos um grande prêmio, 
que é a vida eterna ao lado de Deus. 

Você quer receber este prêmio? 
Então venha fazer parte deste time. 
Com Jesus a vitória é garantida. 

 
(Escrever com letra grande o tema: 
Com Jesus a vitória é garantida. 
Separar palavra por palavra e colar 
embaixo das cadeiras sem que as 
crianças vejam. Isso deve ser 
preparado com antecedência. Iniciar a 
dinâmica, pedindo que procurem e 
juntem as palavras, que estarão 
recortadas separadamente. Após 
juntarem, pedir que comentem sobre 
a frase.) 

  

OFICINA DE ARTES 

Crianças de 4 a 6 anos 
As crianças irão receber a figura de 
um túmulo aberto e desenhar Jesus 
vivo dentro dele. 
 
Materiais  

• Lápis grafite 
• Borracha 
• Apontador 
• Lápis de cor 
• Fotocópia do desenho  

 
Crianças de 7 a 11 anos 
As crianças irão desenhar o encontro 
de Jesus com Maria Madalena. 

 
Materiais  

• Lápis grafite 
• Borracha 
• Apontador 
• Papel 
• Lápis de cor  

 
 
OFICINA DE MÚSICA 
Para todas as faixas etárias 
O professor deverá disponibilizar a 
música do dia 3 “Campeão”. Juntos, 
podem montar uma coreografia em 
que todos participem.   
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Atividades / FIGURAS  

Clique na figura abaixo para baixar todas as figuras e atividades ou aponte a 
câmera do seu celular para o QR Code. 

          

                                                     ATIVIDADES                                   FIGURAS 

https://drive.google.com/drive/folders/17ktZxsMjY4UWYBKQLX4uBFYDqHu46U8D?usp=sharing
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