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PALAVRA INTRODUTÓRIA

Graça e paz querido (a)!

Que alegria estar contigo
nessa campanha e que
privilégio trabalhar em um
ministério tão importante,
com coraçõezinhos tão
dispostos a receber e
transmitir o evangelho de
Cristo.
Cada detalhe dessa
campanha foi preparado
com muito carinho e
dedicação de toda a
equipe, pensando em
atingir a realidade da sua
igreja.
Desejamos que faça um
bom aproveitamento dos
recursos, que os pequenos
entendam que enquanto
respiramos precisamos
fazer missões
independente das
circunstâncias e que essa
campanha marque a
história de todos os
envolvidos.
Se precisar pode contar
conosco, será um prazer
atender-lhe.
Deus o abençoe!
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CAMPANHA DE
MISSÕES KIDS  

criança com essa mensagem.
Trazemos como novidade em
2022 a campanha de missões
kids. Então, além do recurso da
revista, teremos um programa
missionário infantil, que foi
gravado com as temáticas das
lições da revista e  a Jornada de
Oração kids em vídeos.  Outra
novidade é  o aniversário do
PEPE. Já são duas décadas que
esse ministério se faz presente
no nosso estado e ao longo das
lições daremos espaço para
fazer uma abordagem rápida
para que as crianças possam
conhecer um pouco mais desse
trabalho missionário.
Para te ajudar, explicaremos a
seguir como cada novidade
funcionará: 

INSTRUÇÕES AO LIDER 
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O programa Eu proclamo kids

Além de reforçar a temática

das lições da revista tem como

objetivo fazer com que a

criança tenha contato com o

conteúdo ao longo da semana

no youtube. Uma outra forma

de aproveitar o programa é

também utilizar cada gravação

no momento do culto infantil

(caso haja em sua igreja).

A Jornada de Oração também

terá esse formato audiovisual

e serão 20 dias. Para cada dia,

exibiremos uma criança 

 diferente orando.  E você pode

escolher uma criança da sua

igreja para fazer a oração ou

convidar as crianças para

acompanhar a oração, além de

incentivar os pais para manter 

Olá Líder! Tudo bem? Mais
uma campanha chegou e
somos gratos a Deus por isso.
Enquanto houver fôlego. Este
é um tema que nos convida ao
estudo e à reflexão. É antes,
uma declaração ao mundo!
Queremos levar a Igreja ao
despertar e  ao entendimento
de que tudo que temos e  tudo
que somos são   ferramentas
de proclamação. Proclamar o
Salvador deve ser uma ação
que flui de forma natural no
nosso cotidiano. Queremos
contar com você como ponte
para ensinar e influenciar cada 
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a prática da oração em casa.
Aniversário do PEPE -  Queremos que
as crianças conheçam esse trabalho e se
tornem um adotante do PEPE por meio
do PAM KIDS, entendendo a importância
de contribuir financeiramente para o
trabalho missionário. A partir de
R$10,00 a criança já se torna um
adotante mensalmente.  Você pode
incentivar essa ação dizendo que a
oferta pode ser feita com a mesada que
ganham dos pais ou  com alguma ação
de captação de recursos. Seja criativo e

apresente algumas idéias de como
as crianças podem fazer isso.
Nosso desejo é que vc explore ao
máximo cada recurso que foi
pensado e preparado com muito
carinho para as crianças. Seja um
incentivador de missões kids em
potencial! Recomendamos que você
se junte ao promotor de missões da
sua igreja.
Quando trabalhamos em equipe
obtemos maiores resultados e
vamos mais longe, para glória de
Deus.

COMIS - Coordenadoria de Missões



Levando esperança
 ao coração da 

criança

PEPE-RN
 Anos



ENQUANTO
HOUVER

JORNADA DE ORAÇÃO

Acompanhe toda a jornada  pelo
 site euproclamo.com/infantil

a partir do dia 20 de Junho
e mobilize o ministério infantil 

da sua igreja.

EU PROCLAMO O SALVADOR



E U P R O C L A M O O S A L V A D O R

com meus dons e talentos na missão

Edificarei



1º ENCONTRO

Mostrar a criança que ela é e faz
parte da Igreja. Fazer com que as
crianças entendam a importância
de ter um lugar de adoração. 

A importância do templo seria para
reunirmos como corpo para
celebrar a comunhão. Porque a
adoração ela acontece em
qualquer lugar e não
necessariamente no Templo.

Comunhão com Deus e irmãos em
Cristo.

Fico feliz- Aline Barros 

Orar pela vida dos missionários
que estão espalhados pelo estado
do RN         construindo novas
igrejas.

Em uma folha resistente dobrada
ao meio (imitando um livro) onde
na capa contenha a seguinte frase:
“Veja a Igreja de Cristo”. Dentro
cole um espelho (atenção para que
o mesmo não cause riscos).

Passe o “livro” de mão em mão
pedindo aos pequenos que abra 
 com cuidado. Eles verão que
também são igreja.

Objetivo: 

 Princípio:

Sugestão de música: 

Momento de Oração:

Quebra gelo/Dinâmica:

1 Reis cap. 5-7          
Salmos 122:1
Hebreus 10:25

 Recursos Visuais:
Confeccionar uma caixa surpresa
contendo alguns elementos que
aparecerão no decorrer da história:
Fantoche do rei salomão que pode ser
colado em rolo de papel higiênico,
palito de picolé ou algo de sua
preferência, pedaço de madeira,
retalhos de tecido, bijuterias (Prata e
ouro) e painel do templo.  

Base bíblica:

 

Mensagem:

Quem se lembra do Rei Salomão?
E quem se lembra do pedido que
Salomão fez a Deus? (Espere as
respostas e continue) ...
O rei Salomão fez um pedido
diferente. Ele não pediu coisas
materiais, como dinheiro, jóias.
Salomão pediu sabedoria para poder
ser um bom rei. Deus ficou contente
com o pedido desse rei e lhe deu
muitas riquezas e glória.
O rei Salomão amava a Deus e decidiu
construir um lugar para o seu povo
adorá-lo. Por isso chamou muitos
trabalhadores e pediu:
_ Eu quero construir um templo para a
glória de Deus. O templo vai ser muito
grande e eu preciso de trabalhadores
que saibam fazer coisas lindas de
prata e de ouro. Eu também preciso de
pessoas que trabalhem com madeira,
outras para fazer cortinas com tecidos
de várias cores, e algumas que saibam
enfeitar o templo com joias.

A IGREJA DO
 SENHOR
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O rei Salomão e os ajudantes
trabalharam na construção do templo
durante muitos e muitos anos (7 anos).
Eles fizerem tudo como o rei Salomão
tinha mandado.
Quando o templo ficou pronto, o rei
Salomão ficou muito feliz. Ele mandou
trazer a arca de Deus e a colocou
dentro do templo. Dentro da arca
estava guardada as pedras com os Dez
mandamentos.
O rei Salomão e o povo foram ao
templo para adorar juntos, a Deus.
Todos admiravam a beleza do templo
porque agora eles tinham um lugar
especial para adorar a Deus juntos.
O rei Salomão reinou durante 40 anos
e foi um tempo de paz e riqueza para o
povo.
Nós também temos um lugar especial
para adorar a Deus. Na igreja
aprendemos a amar e obedecer a
Deus.
Na igreja também aprendemos lições e
cânticos que falam do amor de Deus
que enviou Jesus, que morreu para nos
salvar.
Nós (adultos e crianças) somos a igreja
de Cristo e olha que interessante o que
a bíblia nos diz: “Pois onde dois ou três
estiverem reunidos em meu nome, eu
estarei ali, no meio deles.” (Mt 18,15-
20), isso quer dizer que Deus está em
nosso meio.

Anexo

Leve para a sala prendedores de
roupas e palitos de picolé e
proponha que as crianças
construam uma igreja. Deixe que
soltem a imaginação!

Nós também temos um lugar especial
para adorar a Deus. Na igreja
aprendemos a amar e obedecer a
Deus.
Na igreja também aprendemos lições e
cânticos que falam do amor de Deus
que enviou Jesus, que morreu para nos
salvar.
Nós (adultos e crianças) somos a igreja
de Cristo e olha que interessante o que
a bíblia nos diz: “Pois onde dois ou três
estiverem reunidos em meu nome, eu
estarei ali, no meio deles.” (Mt 18,15-
20), isso quer dizer que Deus está em
nosso meio.
Você sabia que neste momento
existem pessoas que estão construindo
outros templos para que mais gente
possa ouvir de Deus?
Que tal agradecermos a Deus pela
nossa igreja e pedir para que Ele ajude
os missionários nas construções que
estão sendo feitas?

Atividades: Infantil/Junior

Brincadeira para fixação:

 
 

 

Momento PEPE:

O que é o PEPE? 
O PEPE - Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho - é um programa
evangelístico destinado a igreja local que deseja causar impacto com o evangelho a
partir do atendimento sócio, educacional e espiritual de crianças de 4 a 6 anos (kids),
de 7 a 11 anos (Crescer) e suas famílias.
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Orarei

E U  P R O C L A M O  O  S A L V A D O R

 agradecendo e intercedendo pela missão

ENQUANTO
HOUVER



2º ENCONTRO

Compreender quais os meios que
podemos usar para louvar e adorar
a Deus;
Entender que somente Deus é
digno de nossa adoração e deseja
se relacionar conosco.

Louvor e adoração.

Para adorar ao Senhor (Crianças
Diante do Trono)

Colocar o louvor sugerido e pedir
para que no momento que a
canção falar sobre os membros do
nosso corpo eles acompanhem
levando as mãos em cada membro
que a música faz referência (pés,
mãos, cabeça e ombro, joelho..)

Em uma folha resistente dobrada
ao meio (imitando um livro) onde
na capa contenha a seguinte frase:
“Veja a Igreja de Cristo”. Dentro
cole um espelho (atenção para que
o mesmo não cause riscos).

Passe o “livro” de mão em mão
pedindo aos pequenos que abra 
 com cuidado. Eles verão que
também são igreja.

Objetivo: 

 Princípio:

Sugestão de música: 

Momento de Oração:

Quebra gelo/Dinâmica:

Levar instrumentos diversos para a
sala;
Imprimir imagens de instrumentos
e/ou meios de adorar a Deus
(louvando, encenando,
estudando...), fica a seu critério

Salmos 104:33 
 Mateus 14:29-30

Recursos Visuais:

                
Base bíblica:

 Mensagem:

Inicie pedindo para as crianças falarem
três coisas que gostam muito, coisas
que são muito importantes para elas!
Após dizerem, peça que escolham a
mais importante das três. Logo em
seguida, explique que hoje aprenderão
sobre o que deve ser mais importante
em nossa vida acima de tudo. 
Certa vez Jesus estava conversando
com seus discípulos, quando alguns
mestres da Lei se aproximaram e
perguntaram a ele: QUAL ERA O MAIOR
MANDAMENTO?
Alguém sabe o que é um mandamento?
(aguarde a resposta delas) Um
mandamento é uma ordem dada por
Deus para obedecermos.
Jesus, então, respondeu aos mestres da
Lei que o maior mandamento era
amarmos a Deus com todo nosso
coração, com toda nossa alma, com
todo nosso entendimento e com todas
as nossas forças.
Peça para que elas repitam:
Com todo nosso coração (leva uma mão
até o coração);
Com toda nossa alma (leva a outra mão
até o coração);
Com todo nosso entendimento (aponta
os dedos indicadores para a própria
cabeça);

DEUS ME CRIOU 
PARA ADORÁ-LO 
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Com todas as nossas forças (pedir para
que elas simbolizem força com os
braços flexionados).
Quando finalizarem, apresente
situações práticas de amarmos a Deus
em cada área acima:
Com todo nosso coração: Guardando a
Palavra de Deus para não pecar contra
ele (Sl 119:11)
Com toda nossa alma: Louvando a
Deus e lembrando do seu cuidado por
nós (Sl 103:1-2)
Com nosso entendimento: Lendo a
Bíblia para conhecer cada vez mais a
Deus; usar nossa inteligência para
abençoar/ajudar/auxiliar as pessoas.
Com todas nossas forças: Deus nos
formou desde que estávamos na
barriga de nossas mães (Sl 139:13), por
isso Ele é digno de que usemos todo
nosso corpo para adorá-lo: Dançando,
cantando, encenando, brincando,
jogando bola (1Co 10:31).

Anexo

Mix de Comandos - Disponha as
crianças em uma fila única e peça
para que elas fiquem atentas a sua
voz de comando, pois elas precisam
fazer tudo o que for pedido. Os
comandos serão - cantar, dançar,
pular e dizer o seu nome. Durante a
brincadeira, você irá dizer "agora,
quando eu falar o comando dançar
vocês irão pular" e segue dessa
maneira. No fim, lembrá-los de que
não importa o que estejam
fazendo, precisam lembrar que
Deus os criou para adorá-lo.

 Atividades: Infantil/Junior:

Brincadeira para fixação:

 
 

 

 Momento PEPE:
Qual é o propósito PEPE? 
 Tem como propósito ser um programa de apoio ao desenvolvimento da criança
em família na comunidade, auxiliando no processo de preparação da criança para
ingresso no ensino na escola formal e ao período introdutório de uma nova etapa
na vida da criança, ou seja, a fase da escolarização.
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Contribuirei

E U  P R O C L A M O  O  S A L V A D O R

com parte da minha mesada para a  missão



3º ENCONTRO

SONHAMOS E
VIVEMOS PARA A
GLÓRIA DE DEUS

Entender que independentemente
dos nossos sonhos profissionais
podemos ajudar na missão;
Sonhar e viver como dádiva servir a
Deus; 
Orientar a criança a sempre pedir a
Deus que seu desejo seja o que o
Ele quer;

Fazer  tudo para a Glória de Deus.

Eu quero ser como José - Cristina
Mel

De joelhos, peça para as crianças
juntarem as mãos e falarem com o
Deus que realiza mais do que
imaginamos, pedindo para que Ele
as ajude a conquistar seus sonhos
profissionais e que a nossa
caminhada com Jesus, sejam
agradáveis a Ele e eu entenda.
Orar pelos vocacionados que estão
se preparando e para os que já
estão atuando no RN.

Coloque músicas de ninar, peça
para as crianças deitarem e em
dupla, imite seu colega dormindo.
Peça que se mexam, ronquem, etc.

 Objetivo:

  Princípio:

Sugestão de louvor:

 Momento de Orar:

Quebra gelo/Dinâmica:

          

Um travesseiro com uma fronha
bem bonita e imagens de diversas
profissões que ficarão escondidas
dentro da fronha;

Gênesis 39: 2 

Recursos Visuais: 

Base bíblica:

 Mensagem:
Mostrando o travesseiro e
questionando aos pequenos: o que
fazemos com esse objeto? Certamente
irão dizer que dormimos, continue... E
quando dormimos o que acontece?
Sonhamos.Apenas sonhamos quando
dormimos ou acordados também? O
personagem da nossa história é muito
sonhador.
Hoje aprenderemos sobre José. Ele era
bisneto de Abraão, neto de Isaque e
filho de Jacó. José vivia em Canaã, a
terra que Deus deu ao bisavô para
morar. 
José tinha onze irmãos e muitas irmãs.
Mas ele era um dos filhos mais novos, e
seu pai passava mais tempo com José
do que com os irmãos dele. Certo dia, o
pai de José deu uma túnica especial
para ele, era muito colorida. Naquela
época era muito especial ter uma túnica
colorida, a túnica de quase todas as
pessoas era sem cor ou de uma única
cor (branca ou bege). 
José tinha muitos sonhos e um dia ele
sonhou que seria uma pessoa muito
importante e que seus irmãos iriam se
curvar diante dele. Os irmãos de José
ficaram com muita raiva por causa
desse sonho e eles também tinham
ficado com inveja de José porque eles 
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não ganharam uma túnica colorida de
seu pai. Os sentimentos de raiva e
inveja dos irmãos eram tão grandes
que quando eles tiveram
oportunidade, venderam José como
escravo e mentiram para seu pai,
dizendo que José havia morrido. 

Então, José começou a viver como
escravo no Egito, mas ele não ficou
com raiva, pois sabia que existia um
grande propósito em sua vida. Sabia
que Deus estava com ele. No Egito,
José passou por muitos momentos
difíceis, mas sempre agiu
corretamente. Por ele ser um jovem de
caráter bom, ou seja, não aceitava
fazer o que ele acreditava ser errado,
ele foi enviado para a prisão. 
Certo dia, o Faraó perguntou a José se
ele sabia interpretar sonhos e José
respondeu: “Eu não posso, mas Deus
me ajuda”. Depois que o Faraó contou
o sonho, Deus lhe deu o significado,
avisando que haveria grande fome na
terra e o que eles precisavam fazer
para não passarem por isso. 
O Faraó ficou muito agradecido e como
forma de agradecimento, tornou José o
governador do Egito. José governou
com muita sabedoria e mandou
plantar e 
 estocar muitos alimentos, os quais não
era possível nem contar. Ele tornou-se
muito poderoso. E o Senhor estava
com ele! Quando o período de fome
chegou, aquele que Deus havia
avisado, muitas pessoas vinham de
outros países para comprar grãos de
José. 

Anexo

O que eu quero ser quando
crescer?

E tudo aconteceu conforme ele havia
sonhado quando era mais jovem. José
olhou para seus irmãos e disse: “Eu sou
José, meu pai está vivo?” Mas os irmãos
ficaram com medo e não responderam. 
Então José disse: “Venham aqui, eu sou
seu irmão, aquele que vocês venderam,
não se preocupem, eu os perdoo por
me venderem, pois Deus me colocou
aqui para salvar o nosso povo e as
pessoas da fome.” E eles se abraçaram
emocionados. 
Depois desse dia, os irmãos e suas
famílias vieram morar no Egito com
José, e todos eles tinham todo o
alimento de que necessitavam.
Viram aí crianças? Mesmo com tantas
mudanças, José permaneceu servindo a
Deus e obediente a Ele.
Não importa qual seja sua profissão ou
lugar em que esteja, você sempre
poderá ser um missionário.

Atividades: Infantil/Junior:

 Brincadeira para fixação:

Uma imagem por vez, retire as
gravuras e/ou nomes de profissionais e
pergunte se tem alguém que deseja ter
aquela profissão (acrescente as mais
diversas profissões como astronauta,
presidente, cientista, etc) a
gravura/palavra do missionário deve
ser a última fazendo alusão de que
com todas as profissões podemos
servir no Reino de Deus. Dê exemplos.
Lembrando que pode ter crianças que
queiram mais de uma profissão e/ou
outras que não queiram nenhuma,
deixe-as à vontade.
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  Momento PEPE:
O que as crianças aprendem  no PEPE? 
O currículo do PEPE baseia-se no Currículo Nacional do país em que está sendo
inserido. Todas as atividades são estudadas de forma interdisciplinar abrangendo as
seguintes áreas: Linguagem, Natureza e sociedade, Música, Arte visual, Educação
religiosa e valores da vida, Movimento e Matemática.
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Irei

E U  P R O C L A M O  O  S A L V A D O R

vivendo  minha vocação 



4º ENCONTRO

Entender a importância de ser
missionário em todos os lugares em
que estiver;
Aproveitar as oportunidades do dia a
dia para falar de Jesus.

Evangelizar

Missionariozinho - Diante do Trono
para Crianças

Orar por coragem, a fim de que
possamos aproveitar todas as
oportunidades do em que estejamos
com pessoas para falar de Jesus.
Orar pelo missionários que estão
espalhados pelo RN falando do amor
de Deus.

Leve uma garrafa de 2l com água e
copos descartáveis para distribuir.
Pergunte as crianças quem está com
sede naquele momento, distribua os
copos descartáveis e coloque água
logo após. Pergunte a elas se já
beberam alguma água diferente
daquela... (aguarde elas
responderem). Hoje descobriremos
uma água diferente, que Jesus
ofereceu para uma pessoa. Vamos
nessa?

Objetivo: 

 Princípio:

 Sugestão de louvor:

   Momento de Orar:

                 
Quebra gelo/Dinâmica:

     

Sugestão 1: Organize objetos que
fazem parte da história da mulher
samaritana para simbolizar
situações da história: uma panela
comum funda ou de barro (poço) e
um copo (cântaro). Confeccione
fantoches de palito de
picolé/churrasco da mulher
samaritana e de Jesus (caso não
tenha acesso a impressora, pode
confeccionar os personagens com
EVA ou com outro recurso que já
use).
Sugestão 2: Recrutar crianças para
encenar os personagens da história
enquanto você a conta. Recrutar a
samaritana, Jesus e algumas
crianças para serem os samaritanos
que ouviram falar de Cristo por
meio da mulher

l João 4:1-30
Romanos 1:16a

Recursos Visuais:

Base bíblica:

Mensagem:
Certa vez, Jesus estava com seus
discípulos a caminho da Galileia, mas
para chegar até lá, era necessário que
eles passassem por Samaria…
Vocês sabiam que lá as pessoas eram
chamadas de samaritanas? (aguarde a
resposta das crianças) Assim como
quem é de Natal é Natalense, quem é
de São Paulo é Paulista... Pois bem,
quem era de Samaria era chamado de
Samaritano!
Era por volta do meio dia e estava
muito calor e Jesus e os seus discípulos
começaram a sentir fome e sede, então
decidiram fazer uma parada 

MISSÕES: EU TAMBÉM
FAÇO PARTE
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numa cidadezinha de Samaria
chamada Sicar, onde havia ali o poço
de Jacó; Jesus, já cansado, decidiu
sentar-se à beira desse poço. De
repente, apareceu uma mulher para
buscar água...
Crianças, vocês acham que naquele
tempo havia bebedouro, torneira, filtro
de água? (aguarde elas pensarem
sobre). Depois conclua juntamente
com elas que não, por isso era
necessário que as pessoas da cidade
pegassem água em um poço.
Voltando para a nossa história... Assim
que aquela mulher samaritana
aparece, Jesus a pede um pouco de
água e ela se assusta, pois naquele
tempo os homens não falavam com as
mulheres que não conheciam e mais:
ela era samaritana e Jesus era judeu.
E os judeus e samaritanos não se
davam bem, eles eram como inimigos.
Jesus manteve o diálogo com ela e lhe
disse que a água que ela buscava no
poço para beber a faria ter sede de
novo, mas a água que Ele tinha para
ela era uma ÁGUA viva e a faria nunca
mais sentir sede de novo! Jesus estava
falando da vida eterna que ele mesmo
poderia dá-la! 
E não parou por aí... Jesus ainda disse a
Samaritana tudo que ela estava
fazendo na vida dela e isso a fez
entender que ELE ERA O CRISTO,  pois
ninguém poderia saber tanto da vida
dela daquele jeito, só podia ser ELE, O
MESSIAS! Depois desse maravilhoso
encontro, a SAMARITANA SE TORNOU
UMA MISSIONÁRIA! Pois assim que
termina de falar com Jesus, 

ela larga o seu cântaro (objeto que
usava para pegar a água) e corre em
direção a sua cidade para falar ao povo
que havia encontrado o Cristo!Pois
ninguém poderia saber tanto da vida
dela daquele jeito, só podia ser ELE, O
MESSIAS! Depois desse maravilhoso
encontro, a SAMARITANA SE TORNOU
UMA MISSIONÁRIA! Pois assim que
termina de falar com Jesus, ela larga o
seu cântaro (objeto que usava para
pegar a água) e corre em direção a sua
cidade para falar ao povo que havia
encontrado o Cristo!
Que lição maravilhosa podemos
aprender com a Samaritana! Ela
conheceu Jesus e não conseguiu ficar
calada depois disso, precisava falar
dele! Outra coisa: ela não sentiu
vergonha de falar de Jesus, ela foi
corajosa e seguiu em frente com essa
missão!
Crianças, a Samaritana assim que
conheceu a Jesus foi em direção a sua
cidade para falar Dele... E eu tenho
uma pergunta: e a gente? Para quem
podemos falar de Jesus depois de ouvir
essa história? (aguarde elas dizerem)
Outra coisa... Existe um lugar para falar
de Jesus? É somente na Igreja que isso
é feito? (aguarde elas dizerem).
Estimulá-las a falar de Jesus para a
família, para os vizinhos e para os
colegas na escola. 
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 Momento PEPE:
Qual é a rotina do PEPE? 
O programa PEPE Kids (4 a 6 anos) funciona cinco dias por semana, já o PEPE Crescer
(7 a 11 anos) possui uma flexibilidade de dias e rotina que se adapta com a realidade
da igreja local.
- Rotina Kids: • chegada • hora da conversa • hora com Deus • atividade individual •
atividade coletiva • lavar as mãos • lanche • escovar os dentes • centros de interesse •
arrumar a sala • hora da avaliação • saída.
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5º ENCONTRO

Levar as crianças a entender que
existem outros pequenos
precisando de carinho, atenção e
orações.                        
Mostrar que o evangelho de Jesus
deve ser pregado para toda a
criatura, inclusive para as crianças.
Levá-los a entender que a
obediência, humildade e coragem
agradam o coração de Deus

O poder do amor de Deus

Soldadinho de Jesus - 3Palavrinhas
O coração da menina e do menino

Orar pelas crianças, famílias,
missionárias facilitadores e igrejas
onde o PEPE está inserido

Vamos brincar de soldadinhos? Faça
chapeuzinhos de dobradura (leve-os
pronto) e peça para as crianças
decorarem como queiram e
assinem com seus nomes. Em
seguida marchem pela sala, podem
dar até alguns comandos.

Visuais da turma do Pepito (apenas
a cabeça dos mesmos colados em
chapeuzinhos) e os chapeuzinhos
usados na dinâmica.

Objetivo:

Princípio:

Sugestão de louvor:

Momento de Orar:

 Quebra gelo/Dinâmica                  

Recursos Visuais:

     

Atos 5:29       
Marcos 16:15

Base bíblica:

Mensagem:
Em uma roda de conversa, explique
para suas crianças o que é o PEPE
(Informações no “Momento PEPE”), fale
também que todas as crianças que
participam do programa são chamadas
de “Pepitos”, apresente os mascotes
“Pepito e sua turma” use-os para contar
a história de hoje.
Antes de iniciar a contação da história
recolha os chapeuzinhos
confeccionados anteriormente, diga
que cada um representa um
soldadinho de um exército muito
especial, o exército onde Cristo é o
general.

Atenção pelotão! Direita volver!
Um, dois, três, quatro! Qual é a
 ordem do dia?
Ufa! Não é nada fácil a vida de um
soldadinho!
São tantas tarefas importantes,
missões arriscadas, aventuras,
treinamentos, exercícios, manobras e
táticas para vencer as batalhas.
Sem falar quando é necessário fazer
acampamentos e usar técnicas de
sobrevivência na mata. Contudo, um
bom soldado deve reunir várias
qualidades para cumprir bem suas
tarefas e desempenhar seu papel de
forma segura para si e para toda a
tropa.
Pepito respeitava sempre os seus
comandantes e admirava muito a
capacidade do seu general.

PEPE - LEVANDO ESPERANÇA
AO CORAÇÃO DA CRIANÇA
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 Um dia, o capitão de sua tropinha
precisou cumprir uma tarefa
importante e teve que escolher alguns
soldadinhos para reconhecer a área
onde a missão seria executada.
Era uma tarefa essencial para o
sucesso de todos os envolvidos.
O capitão pensou: vou chamar os
soldadinhos mais corajosos, pois com a
ousadia que têm, certamente chegarão
ao lugar certo.
Depois, considerou que os soldados
corajosos nem sempre eram os mais
obedientes.
Resolveu, então, fazer um teste: reuniu
toda a tropinha, explicou qual era
incumbência e perguntou: - Quem
deseja ir?
Alguns soldadinhos correram para
chegar na frente, empurrando os
outros, fazendo o maior tumulto.
Queriam chegar primeiro para ocupar
a vaga.
Outros abaixaram a cabeça e ficaram
bem quietinhos para não correrem o
risco de serem apontados por alguém,
porque não queriam fazer parte da
missão.
Acreditem, houve os que saíram
correndo, deram um passo atrás e
escaparam rapidinho.
Pepito e seus dois amiguinhos, porém,
ficaram em seus lugares, com as mãos
levantadas, calados, mas olhando
firmemente para o seu capitão,
aguardando que fossem reconhecidos
como bons voluntários para o serviço.
O comandante observou a reação de 

cada um e tirou uma proveitosa
conclusão:
Os que correram na frente, empurrando
seus colegas, estavam pensando na
glória de uma medalha, ignorando seus
companheiros, e isso não resultaria em
um trabalho de equipe.
Os que abaixaram a cabeça, certamente
não se sentiram preparados, ou não se
importavam em arriscar. Abandonaram
a causa.
Os que fugiram, dando um passo atrás,
não tinham coragem de enfrentar a
situação, nem defender os interesses do
seu comandante; talvez nem quisessem
fazer parte da tropa.
Os que ficaram de mãos levantadas
olhavam para o seu comandante; com
confiança, sem fazer tumulto, nem
empurrar os outros. Sabiam que podiam
vencer os obstáculos se ficassem firmes
e cumprissem as orientações recebidas.
Quem será que foi escolhido?
Um bom comandante sabe reconhecer
os que são prontos, fiéis, solidários e
obedientes.
Agora, eu lhe pergunto: - Que tipo de
soldado você é?
Aquele que faz tumulto e gosta de
aparecer para tirar vantagens, o que
disfarça e não se compromete com
nada, nem liga para os outros; o que
foge porque não se enquadra ou o que é
fiel, obediente, sincero, gosta de ajudar e
respeita as ordens necessárias para um
bom desempenho?
Se você não conseguiu se sentir e se ver
como Pepito e sua turma, ainda é tempo
de pensar a respeito e mudar de atitude,
para que seja vitorioso em todas as
batalhas.

Nilse Bernal de Souza Fragoso
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ANEXOS

E U P R O C L A M O O S A L V A D O R

M I S S Õ E S  E S T A D U A I S  

Arte visuais, material para colorir



ENCONTRO I

E U P R O C L A M O O S A L V A D O R

M I S S Õ E S  E S T A D U A I S  

ENQUANTO
HOUVER
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ENCONTRO II

E U P R O C L A M O O S A L V A D O R

M I S S Õ E S  E S T A D U A I S  

2 8 |  M i s s õ e s  E s t a d u a i s  2 0 2 2







ENCONTRO III

E U P R O C L A M O O S A L V A D O R

M I S S Õ E S  E S T A D U A I S  

ENQUANTO
HOUVER
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ENCONTRO 3





ENCONTRO IV

E U P R O C L A M O O S A L V A D O R

M I S S Õ E S  E S T A D U A I S  

3 4 |  M i s s õ e s  E s t a d u a i s  2 0 2 2











ENCONTRO V

E U P R O C L A M O O S A L V A D O R

M I S S Õ E S  E S T A D U A I S  

ENQUANTO
HOUVER
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euproclamo.com/pamkids

PAM KIDS
criança adotando criança

Ensinando as crianças
a amarem a missão

por meio do princípio
da  cooperação



eupro
clamo
.com


