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Palavra ao Líder de Crianças
Graça e paz amado (a)!
Estamos iniciado mais uma campanha de missões
estaduais do Rio Grande do Norte e compartilhamos
com você o privilegio de proclamar Cristo aos
pequenos, ajudando-os através de histórias bíblicas,
canções inspiradoras, atividades, brincadeiras e muito
mais à descobrir qual sua vocação no Reino de Deus.
Essa revista conta com seis encontros aos quais lhes
auxiliarão a despertar nas crianças, o desejo em servir
em missões, afinal elas são a igreja do Senhor e cada
uma delas têm sua função e partilham da mesma
Graça. Por tanto, junte sua equipe, faça as
adaptações quem forem necessárias a sua realidade
e conte conosco em oração e para lhes tirar
possíveis duvidas que venham surgir.
Deus os(as) abençoe!
Seline Carvalho
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EXPEDIENTE
Revista do Líder do Ministério Infantil
MISSÕESESTADUAIS2021

EUPROCLAMOOSALVADOR

Esta publicação é parte integrante do
material promocional para a divulgação e
mobilização da Campanha de Missões Estaduais
promovida pela Convenção Batista
Norte Riograndense em 2021.
Secretário Executivo
Pr. Eude Cabral Figueiredo
Coordenador da Coordenadoria
de Missões (COMIS)
Pr. Pablo Ramon Barros Pinto
Adaptação e Diagramação
Elizabel Tavares
Seline Carvalho
PROIBIDA A VENDA
Contato
Rua Jundiaí, 513 - Tirol
Natal/RN - CEP: 59020-120
Tel.: 84 3222-5501| 3222-7725
Cel.: 9 9906-9846 (whatsapp)

Ideias Para Alcançar o Alvo

Algumas formas de incentivar os pequenos para alcançar o alvo de missões.

COFRINHOS
Na internet tem uma inﬁnidade deles feitos com
materiais diversos (lata, garrafa de plástico, EVA, etc.)

PESCARIA
Leve brinquedos ou objetos (de pequeno valor) que sejam
do interesse das crianças e cobre uma taxa para elas
poderem participar. É uma brincadeira que atrai muito o
interesse delas.
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30 dias de oração pelo RN

Explique as crianças que teremos 30 dias de oração
por missões! Incentive-as a participarem junto com seus pais!
Ensine-as a usar a própria mão como lembrete de
pedidos especíﬁcos de oração. Olhe o modelo abaixo.

Os que exercem liderança:
pais, governantes,
pastores, professores.
Os que estão longe:
parentes e missionários

Os que estão perto:
eu, família e amigos.

5 Missões Estaduais 2021

Os que estão fracos:
doentes, necessitados.
As crianças: irmãos,
primos e colegas da escola.
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Encontro 1

Irei a povos distantes para cumprir a minha vocação
Momento
de Orar

Ore pedindo a
Deus que nos dê
um coração
apaixonado por
missões e que
estejamos dispos
tos a levar a mensagem de salvação
tanto para terras
distantes como
para pessoas
perto de nós.

Quebra-Gelo
Coloque uma mala no centro da sala,
no chão. Diga às crianças que vocês
vão viajar e que precisam se preparar. Peça que elas imaginem que aquela é a mala delas. Diga que você
trouxe algumas coisas que imaginou
que elas gostariam de levar para a
viagem, e vá colocando ou não na
mala, à medida que elas vão dizendo
se as coisas são ou não necessárias.
Exemplos:roupas,sapatos,ursinho pa
ra dormir, Bíblia, garrafa pet, escova
de dente, caixa de sapato, etc.Veja
que na lista há coisas necessárias e
desnecessárias. Vá perguntando das
crianças e colocando ou não na mala.

Mensagem
(Retome o quebra-gelo da mala e introduza a história)
O Espírito Santo dirigiu os líderes da igreja em Antioquia a separar Barnabé e Paulo para uma missão;
Os líderes da igreja colocaram suas mãos sobre eles e os enviaram; Dirigidos pelo Espírito Santo,
PauloNa
e Barnabé
começaramem
a pregar;
Depois eleslogo
forampensamos
para outra cidade
igrejachegaram
semprea Chipre
que efalamos
comunhão,
emchabrincadeiras,
jantares
e almoços.
Essas programações,
naPaulo;
madafestas,retiros,
Pafos. Nesta cidade
eles encontraram
um judeu
feiticeiro, assistente
do governador Sérgio
verdade,
deveriam
ser
o
resultado
de
uma
comunhão
vivenciada
dia
O governador mandou chamar Barnabé e Paulo porque queria ouvir a Palavra de Deus; mas Elimas,
a diatentou
peladesviar
Igrejao governador
do Senhor,
seja,Paulo
pelo
papai, Elimas,
mamãe,
o feiticeiro,
da fé;ouEntão
repreendeu
que coleguinha,
ﬁcou cego temporatio e tia da salinha, pastor, enﬁm... por todos que participam da Igreja.
riamente; Vendo esse milagre, Sérgio Paulo se tornou cristão; Depois disso, Paulo e Barnabé viajaram
para Aa cidade
de Listra. Quando
lá, um dia
homema paralítico
creu em2.46,47).
Jesus e foi curado;
mas
comunhão
deve chegaram
ser vivida
dia (Atos
Diariaaconteceu
algo. Crendo
que Paulo eaBarnabé
eram deuses,
a multidãodotentou
adorá-los;Partiam
Paulo e
mente,
continuavam
reunir-se
no pátio
templo.
o
pão
em
suas
casas
e
juntos
participavam
das
refeições,
comque
Barnabé ﬁcaram muito preocupados, pois ninguém pode tomar o lugar de Deus. Eles explicaram
alegria
e esinceridade
coração
(v.46),
a Deus
tudode
não eram
deuses
disseram para ademultidão
se voltar
ao Deuslouvando
vivo e verdadeiro;
maspor
os judeus
e
sendo
queridos
por
todo
o
povo.
E
assim,
a
cada
dia
o
Senhor
Antioquia instigaram a multidão e eles apedrejaram Paulo e o deixaram para morrer fora da cidade; Os
juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas (v.47).
discípulos rodearam Paulo e pensaram que ele estivesse morto. Mas Paulo estava vivo. Ele se levantou
do chão
e caminhou
de volta
a cidade.No
dia seguinte,pelo
PauloSenhor,
e Barnabéa partiram
outra cidade,
Esta
comunhão
diapara
a dia
foi estabelecida
Igreja epara
nossos
chamada
Derbe,
onde continuaram
pregaremo evangelho
e a encorajar
os novosnos
cristãos;
eles ao
retornairmãos
viviam
isso dia aa dia
suas casas,
no convívio,
cultos
e n h onde
o rﬁzeram um relatório
e
n oaque Deus tinha
M feito
I SporSmeio
Â O
.
ram aSAntioquia,
detalhado de tudo
deles;
eles ﬁcaram um longo tempo com os discípulos em Antioquia.

Em Atos 2:46 tem três palavrinhas muito importantes:
Perseveravam: Quer dizer que eles demonstravam compromisso e
CONCLUSÃO:
Como com
missionários,
vamos passar
muitasde
aventuras,
teremos alegrias
e diﬁculdades,
seriedade
o plano
de por
Deus
ter essa
comunhão.
Bem, crianças,acho que nossa mala está
mas não
precisamos
nos preocupar,
pois oeles
nossotinham
Deus sempre
estaráalegria
conosco, nos
e nos
Alegria:
Quer
dizer que
muita
na guiando
unidade.
pronta. Mas essa é uma viagem diferente.
o que aconteça
conosco. Precisamos
vocaçãoirmãos.
missionária
Nós não vamos sair da sala. Daqui a pou protegendo.Não
É uma importa
escolha
boa estarmos
juntoscumprir
coma nossa
nossos
co vamos viajar com o apóstolo Paulo e
dizer
Temos
deixar
ondeSingeleza:
quer que DeusQuer
nos enviar.
SejaSimplicidade.
em terras longínquas
ou paraque
o nosso
vizinho.de ser tão
seu companheiro de aventuras, o amigo
complicados, cheios de desejos próprios e opiniões egoistas, pois é
Barnabé.
isso que Deus quer que a gente faça.

Texto Biblico
Atos 13.1-12:
Atos 14.8-28

Versiculo
para
Memorizar
I

´

"Vão pelo mundo
todo e preguem o
evangelho a todas
as pessoas"
Marcos 16.15

Brincadeira
Divida as crianças em dois ou mais grupos.Faça perguntas relacionadas
à lição.Se a criança responder corretamente, ela pode pegar um cartão
dentro de uma sacola.Deve haver três tipos de cartões: um com pontos,
outro com a palavra ABENÇOADOS E ENVIADOS,e outro com a palavra
TRISTES.Dizer que quando pregamos aos outros,somos ENVIADOS por
Deus e, através dEle, ABENÇOADOS. Muitas coisam podem acontecer
para nos deixar TRISTES,mas não podemos esmorecer.O grupo cuja criança pegar o cartão com pontos, acumulará aquela quantidade da cartela;
se a criança pegar o cartão ABENÇOADOS E ENVIADOS, a quantidade
de pontos que o grupo já tem dobrará; se pegar o cartão em que está escrita a palavra TRISTES, o grupo perderá todos os pontos daquela rodada;
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Encontro 2

Cumprirei minha vocação mesmo sofrendo preconceito
pedindo a
Momento Ore
Deus que nos
a olhar
de Orar ajude
para as pessoas
com empatia.
Que não deixemos de levar a
mensagem de
salvação por
causa do nosso
preconceito.

Quebra-Gelo
Ofereça um pouco de água para
matar a sede. Providencie copos
e água fresca.
Pergunte: o que vocês fazem
quando tem sede?
Bebem água. Mas logo terão
sede outra vez porque a água
não mata a sede para sempre.
Por isso, toda vez que temos
sede bebemos água novamente.
Enfatize a importância da água.

Texto Biblico
João 4.5-30,39-42

Versiculo
para
Memorizar
"...a água que eu lhe
der se fará nele uma
fonte da água que
jorre para a vida
eterna"
João 4.14b
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Mensagem
A Biblia nos conta, no Evangelho de João, que em certa ocasião, quando Jesus andava com Seus discípulos, Ele fez uma viagem da Judéia
para a Galiléia. Naquele tempo não havia ônibus, carro ou avião. Os que tinham melhores condições viajavam montados em algum animal,
porém muitos viajavam a pé. Nessa viagem, eles precisavam atravessar uma região chamada Samaria, e as pessoas que moravam nessa
região eram chamadas samaritanas. Já era meio-dia. O sol estava muito quente! Fazia bastante calor. Jesus e Seus discípulos começaram a
quepararfalamos
ﬁcar comNafomeigreja
e com sede.sempre
Então, resolveram
perto de uma ciem
dadezincomunhão,
ha chamada Sicar, ondelogo
havia umpensamos
poço de água muiem
to fresquinha.
festas,retiros,
brincadeiras,
jantares
e
almoços.
Essas
programações,
Jesus assentou-Se ali bem pertinho do poço, já que havia pregado e curado muitas pessoas naquela manhã, enquanto Seus amina
gos foram
verdade, deveriam ser o resultado de uma comunhão vivenciada dia
até a cidaadedia
comprar
algum alimento. Enquanto Ele descansava ali, de repente apareceu alguém. Era uma mulher que saíra da cidade e vinha
pela Igreja do Senhor, ou seja, pelo papai, mamãe, coleguinha,
ao poçotiobuscar
água.da
Naquelsalinha,
e tempo, as casas
não tinham
torneiras como
e, nem umque
modernoparticipam
ﬁltro de água gelada
dinha.Igreja.
Eles tinham que
e tia
pastor,
enﬁm...
porhojtodos
caminhar para buscar água em algum poço. E aquele era muito especial para eles, porque fora cavado há muito tempo atrás, nas terras que
Jacó dera
seu ﬁlho José, e era deve
chamado o ser
poço de vivida
Jacó. Aquele dia
era o melahor dia
horário para
ela não 2.46,47).
ser vista por ninguém.
Quando aquela
A acomunhão
(Atos
Diariacontinuavam
a elreunir-se
no a pátio
templo.
mulhermente,
chegou bem perto
Jesus, Ele conversou com
a. Ele disse - Você poderi
dar-Me águado
para beber,
por favor? ElPartiam
a se assustou muito,
o epão
casascomeas mul
juntos
participavam
pois naquel
tempo osem
homenssuas
não conversavam
heres, se não
as conhecessem; muidas
to menosrefeições,
os judeus falavam com
com os samarialegria e sinceridade de coração (v.46), louvando a Deus por tudo
tanos, porque
eles eram inimigos. Mas Jesus começou a conversar com ela e lhe falou algumas coisas sobre sua vida; e mais assustada ainda
e sendo queridos por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor
ela ﬁcou.
Ela pensou:àSerácomunidade
que Este homem é um as
profeta?pessoas
Como Ele sabe que
tudo sobreiam
a minhasendo
vida? mulhersalvas
estava surpresa!
- O Senhor é
juntava
(v.47).
um judeu - disse ela. - Por que está pedindo água a uma mulher samaritana? Jesus respondeu: - Se você soubesse quem sou, Me pediria e
Eu lheEsta
daria a água
viva. Jesus nãodia
estavaafaldia
andofoi
sobreestabelecida
água de verdade, maspelo
sobre como
o Seu amora eIgreja
a Sua maneie rnossos
a de viver poderiam
comunhão
Senhor,
irmãos
viviam
isso
dia
a
dia
em
suas
casas,
no
convívio,
nos
cultos
aonão tem
mudar a mulher para sempre. As palavras de Jesus não pareceram fazer sentido. A mulher fez mais algumas perguntas: - O senhor
S cavou
S Âeste O
nada Spara etirarnáguahe oopoçor é fundo. Como vaie me dar a água viva? O senhorné, pora acaso, maior queMJacó,I que
poço?. Jesus
explicouEummpouco
mais. Ele queria que ela entendesse que Alguém muito mais poderoso que Jacó estava falando com ela e oferecendo-lhe
Atos 2:46 tem três palavrinhas muito importantes:
ajuda.Perseveravam:
- Todo aquele que bebe a água
deste poço
terá sede
novamente.
a pessoa que bebe a água compromisso
que Eu dou nunca mais teráe sede.
Quer
dizer
que
elesMasdemonstravam
Minha água
dará vida eterna àcom
pessoa queobeberplano
dela - falou de
Jesus. ADeus
mulher aindade
não sabiter
a ao certo
sobre o que
Jesus estava falando, mas
seriedade
essa
comunhão.
gostouAlegria:
do que estava ouvi
ndo. - Dê-me
um pouco
de Suaeles
água - distinham
se ela - e nuncamuita
mais terei alegria
sede de novo. Em
de dar à mulher o novo
Quer
dizer
que
navez unidade.
estilo deÉvidauma
sobre o qualescolha
estava falando, boa
Jesus a ajuestarmos
dou a mudar seu antijuntos
go modo de vidcom
a. Ele disse:nossos
- Vá, chame seuirmãos.
marido e volte. - Não
Singeleza:
Quer
dizer
Simplicidade.
Temos
que
deixar
de
ser
tenho marido - respondeu ela. - Está certo - falou Jesus. - Você não tem marido. Você teve cinco maridos e agora está morandotão
com um hocomplicados, cheios de desejos próprios e opiniões egoistas, pois é
memiques nãos éoseu mari
do. A mulher não podia acreditar no que estava ouvindo! Como Ele sabia disso? - O senhor deve ser um profeta que Deus quer que a gente faça.
disse ela. Jesus contou-lhe que Ele era mais que um profeta, era o Messias. A mulher estava tão emocionada que correu de volta a Sicar e
disse a todos com quem encontrou: - Venham ver um homem que disse tudo que já ﬁz, e não O conheço. Você acha que Ele pode ser o Cristo?
Os discípulos ﬁcaram surpresos em encontrar Jesus conversando com uma mulher samaritana, mas não Lhe ﬁzeram qualquer pergunta.
Apenas disseram: - Mestre, coma alguma coisa. Em vez de pegar a comida, Jesus comentou: - Olhem através dos campos - Ele provavelmente estava vendo o povo de Sicar se apressando para encontrá-Lo depois do que a mulher samaritana contara: - Os campos já estão maduros,
prontos para a colheita. Não era tempo de colher grãos, mas era tempo de "colher pessoas", ou falar-lhes sobre Deus. Jesus esperava que
Seus discípulos entendessem que Deus queria que eles falassem a todos a verdade sobre Ele. Isso signiﬁcava falar aos samaritanos também.
Jesus permaneceu em Sicar por dois dias. Após ouvi-Lo, muitas pessoas de lá acreditaram que Ele era o Salvador do mundo.

Brincadeira
Coloque vários copos descartáveis dentro de um bambolê no chão (se estiver
brincando do lado de fora, encher com água). Em seguida, coloque alguém de
costas para aro e para os outros jogadores.
A partir de uma distância justa, os jogadores devem tentar se esgueirar e
coletar água do ‘poço’ sem serem pegos em movimento. A pessoa ao lado do
poço pode se virar a qualquer momento. Qualquer jogador encontrado em
movimento deve retornar à linha de partida.
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Encontro 3

Serei obediente para cumprir minha vocação
Ore pedindo a

que nos
Momento Deus
dê coragem para
a sua
de Orar obedecer
voz quando Ele
nos mandar
anunciar a sua
palavra a todas
as pessoas, em
todos os lugares
e a qualquer hora.

Quebra-Gelo
Faça as perguntas abaixo e
vá interagindo com as crianças
e explicando que não devemos
ter medo porque o nosso Deus
está conosco e que sempre
devemos lhe obedecer, mesmo
que tenhamos medo.
1.Do que você mais tem medo?
2.O que você faz para não ter
mais medo?

Mensagem
Um anjo do Senhor disse a Filipe: — Apronte-se e vá para o Sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza.(Pouca gente passava por
aquele caminho.) Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da
Etiópia, que estava voltando para o seu país.Esse homem era um importante
funcionário:tesoureiro e administrador das ﬁnanças da rainha da Etiópia. Ele
tinha
a Jerusalém
Na volta, sentado
na sua carruaNaidoigreja
sempre para
que adorar
falamosa Deus.
em comunhão,
logo pensamos
em
gem,
ele
estava
lendo
o
livro
do
profeta
Isaías.
Então
o
Espírito
Santo
disse
festas,retiros, brincadeiras, jantares e almoços. Essas programações, na
a Filipe:
—
Chegue
perto
dessa
carruagem
e
acompanhe-a.
Filipe
correu
verdade, deveriam ser o resultado de uma comunhão vivenciada dia para perto
carruagem
ouviu oou
funcionário
do profeta
Isaías.Aí
a diada
pela
Igreja doeSenhor,
seja, pelolendo
papai,o livro
mamãe,
coleguinha,
perguntou: — O senhor entende o que está lendo? — Como posso entender
tio e tia da salinha, pastor, enﬁm... por todos que participam da Igreja.
se ninguém me explica? — respondeu o funcionário. Então convidou Filipe
para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escrituras Sagracomunhão
deveestava
ser vivida
dia esta:“Ele
a dia (Atos
2.46,47).
Diaria-que
dasAque
o funcionário
lendo era
era como
um cordeiro
mente,
continuavam
a
reunir-se
no
pátio
do
templo.
Partiam
é levado para ser morto; era como uma ovelha que ﬁca muda quando cortam
o lã.
pãoEleemnãosuas
juntos
participavam
refeições,
comNina sua
dissecasas
nada.eFoi
humilhado,
e foramdas
injustos
com ele.
alegria
e sinceridade
de coração
(v.46), louvando
Deus
porvida
tudo
guém
poderá
falar a respeito
de descendentes
dele, já aque
a sua
na terra chegou
ﬁm.” Ofuncionário
Filipe:a—cada
Por favor,
explique
e sendoaoqueridos
por todo operguntou
povo. E aassim,
dia o me
Senhor
umajuntava
coisa! De
quem é que oasprofeta
estáque
falando
mesmo
à comunidade
pessoas
iam isso?
sendoÉ dele
salvas
(v.47).ou de
outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou
ao funcionário
a boa
a respeito
de Jesus.
Enquanto
estavam
viajando,
Esta comunhão
dianotícia
a dia foi
estabelecida
pelo Senhor,
a Igreja
e nossos
chegaram
a
um
lugar
onde
havia
água.
Então
o
funcionário
disse:
—
irmãos viviam isso dia a dia em suas casas, no convívio, nos cultos Veja!
ao
Aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: —
S e n h o r
e
n a
M I S S Â O .
Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse:
— Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.Ele mandou parar a carE m Aost odois
s 2 entraram
: 4 6 t e m nat r água,
ê s p ael aFilipe
v r i n hoabatizou
s m u i ali.
t o Quando
i m p o r t aeles
n t e sesta:
ruagem,
Quer
dizer que
eles demonstravam
compromisso
e
vamPerseveravam:
saindo da água,
o Espírito
do Senhor
levou Filipe embora.O
funcionário
seriedade
com
o
plano
de
Deus
de
ter
essa
comunhão.
não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De reAlegria:
dizer que
eles tinham
muita
alegria
na unidade.
pente,
Filipe Quer
se encontrou
na cidade
de Azoto
e seguiu
viagem,
anunciando
o evangelho
por todas boa
as cidades
até chegar
É uma escolha
estarmos
juntosa Cesarea.
com nossos irmãos.

Singeleza: Quer dizer Simplicidade. Temos que deixar de ser tão

Texto Biblico
João 4.5-30,39-42

Versiculo
para
Memorizar
"...a água que eu lhe
der se fará nele uma
fonte da água que
jorre para a vida
eterna"
João 4.14b

Aplicação:
Quando
o anjo
Senhor
disse ae Filipe
apronte-se
complicados,
cheios
de do
desejos
próprios
opiniões
egoistas,e vá
poispara
é o
Sul iem
um
caminho
que
pouca
gente
passava,
ele
não
ﬁcou
questionado
s s o q u e D e u s q u e r q u e a g e n t e f a ç a . as
ordens de Deus, ele simplesmente se aprontou e foi obedecer à ordem dada
por Deus através do Anjo, ele foi e ajudou o Etíope a entender a história do
amor de Jesus, nós também temos que obedecer ao ide de Deus para falarmos das boas novas de Jesus a todas as pessoas.Às vezes pensamos:“mas
lá na escola ninguém vai querer ouvir” isso é uma mentira de Satanás,temos
que falar do amor de Jesus a todas as pessoas em qualquer lugar ou hora
que tivermos uma oportunidade. Devemos estar sempre prontos a anunciar
a palavra de Deus.

Brincadeira
Líder, dê um pedaço de massa de modelar para cada criança e peça para que ela
faça um personagem da história (a criança não deve falar pra ninguém qual personagem está fazendo). Pergunte depois qual personagem cada um fez e o que ele fazia
na história (deixe eles responderem). Pergunte se foi difícil contar sobre o personagem e diga que eles acabaram de falar de Jesus. Não foi fácil? (Para eles entenderem que não é difícil falar sobre Jesus para outra pessoa).
Revista do Líder do Ministério Infantil 12
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Pinte as ﬁguras. Recorte. Cole um palito de picolé ou de churrasco atrás. Depois conte a
história movimentando os personagens. (ATENÇÃO LÍDER: Imprima essa atividade
em folha A4 peso 40 ou 60)
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Encontro 4

Cuidar é a minha vocação
Momento
de Orar
Ore agradecendo
a Deus por sua
família e peça para
que Ele te ajude a
tomar as decisões
corretas em
sua vocação.

Quebra-Gelo
Formiga imaginária
Os participantes devem
formar um círculo -o fa
cilita dor explica para
o grupo que devem
passar a formiga ao
seu companheiro de
forma bem suave,sem
machucá-la ou matá-la.
Ele inicia da seguinte
forma:coloca a formiga
imaginária em qualquer
parte do corpo do seu
companheiro e este por
sua vez deve passá-la
para a pessoa que está
ao seu lado(um a um)
até que todos do círculo
tenham recebido a formi
ga e ela retorne à pessoa que começou.Depois disso,o facilitador
dará a seguinte ordem:
Esta formiga é do bem,
então um a um deverá
(com as mãos devidamente higienizadas) fa
zer um carinho no lugar
onde colocou a formiga
no seu colega.Esse é
um momento de descon
tração,de constrangimento porque muitos
colocam a formiguinha
no lugar mais esquisito
possível e agora terá
que acarinhar o local.

Texto Biblico
Rute 1-4

Versiculo
para
Memorizar
"...O teu povo será
o meu povo e o teu
Deus será o meu
Deus!" Rute 1.16b

Mensagem
Há muitos anos, no tempo que os juízes governavam Israel, houve grande fome na região. Naquela época,
não havia rei ainda sobre Israel e alguns juízes ajudavam a governar o país, junto com os sacerdotes. Na cidade de Belém houve grande fome e muitas pessoas até começaram a mudar de lugar para irem morar em
alguma região que tivesse o que comer. Um homem chamado Elimeleque era casado com uma mulher chamada Noemi. Eles tinham dois ﬁlhos, Malom e Quiliom, que eram casados. Eles também decidiram sair daquela terra,e se mudaram para um lugar chamado Moabe.Em Belém, eles louvavam a Deus, mas os moradores de Moabe adoravam outros deuses, mas a família de Elimeleque continuou servindo a Deus ali. Mas uma
coisa terrível aconteceu. Elimeleque, o marido de Noemi morreu.Só ﬁcou Noemi, seus dois ﬁlhos e suas noras (as mulheres de seus ﬁlhos): Orfa e Rute.Depois de um tempo, vocês não sabem o que aconteceu?Os dois
ﬁlhos de Noemi também morreram!Agora só ﬁcaram:Noemi,e suas noras Orfa e Rute. Noemi chamou as es
posas de seus ﬁlhos e lhes disse: "Eu vou voltar para onde eu morava, onde esta meu povo, e eu gostaria que
vocês também voltassem para as suas famílias.”As mulheres choravam e se abraçavam,porque elas eram bo
as amigas.Orfa não quis deixar de Noemi, mas Noemi lhe disse que não se preocupasse, pois ela ﬁcaria bem.
Então Orfa voltou para sua família.Porém, não importava o que Noemi dissesse a Rute, Rute não a deixaria.
Rute falou a Noemi:"Não me peça para sair.Aonde você for eu irei, e onde você ﬁcar, eu vou ﬁcar. Seus ami
gos serão meus amigos e teu Deus será meu Deus"Então, Rute e Noemi retornaram juntos para Belém. Foi
uma coisa boa Rute ter ido com Noemi, pois Belém era muito longe e Noemi já não podia viajar sozinha,
pois já era de idade, e o caminho era longo. Mas Rute não se queixava, pois amava sua sogra Noemi. Ela não
esperava nada em troca,ela só queria ajudar. Quando elas chegaram lá Rute decidiu que ela deveria fazer al
gum tipo de trabalho. Era época da colheita, e ela trabalhou atrás dos colhedores e pegava a cevada que tinham caído, o que sobrava. O proprietário do campo apareceu para saudar os colhedores e notou Rute no
campo. Ele perguntou a um dos colhedores quem ela era. "Ela voltou de Moabe com Noemi, isso é tudo que
eu sei, ela pediu-me para recolher o que caísse e está a colher desde a manhã". O bom para Rute é que o dono do campo,Boaz, era um homem amável,que acreditava em Deus. Ele também era parente do marido de
Noemi,que morreu. Boaz foi falar com Rute, ele disse a ela: "Não vá trabalhar em qualquer outro campo, ﬁ
que aqui; porém aqui ﬁcarás com as minhas moças.” “Os teus olhos estarão atentos no campo que segarem,
e irás após elas; não dei ordem aos moços, que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que
os moços tirarem.”Quando Rute ouviu isso, ela inclinou-se para Boaz e perguntou: "Por que você está sendo
tão bom para mim,você não me conhece." Boaz respondeu: "Eu sei o que você fez por Noemi, deixou sua fa
mília e se mudou para um lugar onde nunca esteve. Que o Senhor recompense você por sua bondade." Rute
agradeceu a Boaz, e continuou com seu trabalho no sol quente. Boaz ordenou aos seus trabalhadores que dei
xasse cair alguns punhados, e deixai-os ﬁcar, para que os colha, e não a repreendais. E Rute colheu por toda
a tarde, e voltou a cidade e encontrou-se com sua sogra Noemi e tiveram o que comer ate fartar-se. Noemi
ﬁcou admirada e perguntou-lhe onde tinha trabalhado, e ela lhe contou sobre Boaz. E Noemi alegrou-se e
disse que eles eram parentes, e gostou do que Boaz propôs dela trabalhar junto às moças. Assim, Rute ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a sega das cevadas e dos trigos se acabou; e ﬁcou com a
sua sogra. E Deus cuidou de Noemi e de Rute, e Boaz comprou as terras que era de Elimeleque e Boaz casou-se com Rute. E tiveram um ﬁlho e chamou de Obede. E Este é o pai de Jessé, pai de Davi. CONCLUSÃO:Esta história Bíblica nos mostra que Rute foi boa para com Noemi, preocupou-se com ela como uma
boa amiga/nora e Deus a recompensou, deu-lhe um bom marido e ela continuou a cuidar de Noemi. Deus
honrou a Rute pois de sua origem veio o Rei Davi. Na história do povo de Israel ﬁcou o registro da temente
mulher, Rute, que honrou sua sogra e amou a seu povo, tornou-se participante do centro da história de Israel.
Você também, criança pode estar no Centro da História, marcar a sua geração, amando a sua família e torna
do-se uma exemplo para a sua geração, assim como Rute foi para seu povo.

Brincadeira
Determine um lugar da sala para que seja Belém. As crianças andarão pela sala e só irão para
Belém quando você disser. Enquanto elas estiverem andando pela sala faça perguntas como por
exemplo: * Quantos ﬁlhos tinha Noemi? * O que aconteceu com seu marido? * Seus ﬁlhos casa
ram? * Onde eles moravam? *O que aconteceu com os ﬁlhos de Noemi? *O que Orfa fez?
*O que Noemi fez?.... E elas foram para Belém! (momento em que correrão para o lugar deter
minado pelo professor). Repita a brincadeira quantas vezes for interessante e divertido.
Se estiver com uma turma maior crie perguntas mais elaboradas!
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Encontro 5

Minha vocação é anunciar a Cristo!
agradecendo
Momento Ore
a Deus pelos
que
de Orar missionários
pregam Sua
palavra no Rio
Grande do Norte
e peça ao Senhor
que desperte em
cada um de nós
a vocação de
servi-lo.

Quebra-Gelo
Material: Gafanhotos de plástico
e/ou outros animais; Caixa ; Mel.
Procedimento:
Para trabalhar com os sentidos de
seus alunos, levem um gafanhoto e
outros animais de plástico, um pedaço
de pelo de animal, e coloquem dentro
de uma caixa para que de olhos vendados eles possam sentir.e tentarem
descobrir o que é. Pode ser usado as
mãos ou os pés para essa descoberta.
Você pode também propor descobertas através do paladar, dando para as
crianças a chance de experimentarem,
alguns alimentos em especial o mel,
com os olhos vendados.Diga as crianças que Na história de hoje estarão alguns dos elementos da nossa brincadeira no ﬁnal quero que me digam
quais são...

Texto Biblico

Mensagem
João Batista foi o último dos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. Ele era primo de Jesus e preparou o caminho para seu ministério.
O nascimento de João Batista. Na Judeia morava um casal muito especial, eles eram Zacarias e Isabel, eles tinham um problema, já estavam mais
velhos e ainda não tinham a alegria de ter ﬁlhos. Isabel era estéril, por isso não podia ter ﬁlhos. Mas o casal sempre pedia ao Senhor para que ﬁzesse um
milagreNae que igreja
Isabel pudessesempre
gerar um ﬁlho.Oque
tempo foifalamos
passando, passando,
nada acontecia. Até quelogo
um dia, quando
Zacarias, que eraemsacerdote do
em mascomunhão,
pensamos
Senhorfestas,retiros,
entrou no templo, para desempenhar
suas funções,jantares
recebeu a visitaesurpreendente,
sabe quem
visitou aprogramações,
Zacarias? Era um anjo comna
um recado
brincadeiras,
almoços.
Essas
deveriam
sermedo.Então
o resultado
diaterá um ﬁmuitoverdade,
importante, mas Zacarias
ﬁcou com muito
o Anjo lhe disse:deNãouma
tenha medo,comunhão
pois sua oração foivivenciada
ouvida. Isabel sua esposa
dia sepela
Igreja
dovaiSenhor,
ou eleseja,
coleguinha,
lho, quea deverá
chamar João,
e esse ﬁlho
trazer muita alegria,
será grandepelo
aos olhospapai,
de Deus emamãe,
será um homem muito
usado e cheio do Espírito
tio e tia da salinha, pastor, enﬁm... por todos que participam da Igreja.
Santo.Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada". O anjo respondeu: "Sou Gabriel, o
que estáA sempre
na presença de Deus.deve
Fui enviadoser
para lhevivida
dar essa boa dia
notícia. Agora
você ﬁcará(Atos
mudo, não2.46,47).
poderá falar até o diaDiariaem que isso acontecer,
comunhão
a dia
porquemente,
não acreditou emcontinuavam
minhas palavras, que se cumprirão
no tempo certo. A partir
momentodoZacarias
ﬁcou mudo, atéPartiam
seu ﬁlho nascer. Então
a reunir-se
no daquele
pátio
templo.
o apão
ematravés
suas
participavam
das refeições,
com
ele passou
se comunicar
de gestoscasas
e acenava parae asjuntos
pessoas, mas não
conseguia falar uma só palavra.Passado
alguns dias, Isabel
percebeu que
e sinceridade
coração
(v.46),
louvando
Deus
tudo tinha
estavaalegria
grávida. Imaginem
que felicidade e alegria de
sentia Isabel!
Ela havia orado
tanto tempo
para ﬁcar grávidaae Deus
atendeupor
a sua oração.Isabel
e
sendo
queridos
por
todo
o
povo.
E
assim,
a
cada
dia
o
Senhor
uma prima que também recebeu uma visita muito especial, vocês sabem qual o nome dessa prima e quem a visitou?O anjo Gabriel apareceu a Maria na
juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas (v.47).
Galileia, ela era noiva de um bom rapaz chamado José. Ela também recebeu uma boa notícia … também teria um ﬁlho e deveria se chamar JESUS, que
seria oEsta
SALVADOR
DO MUNDO. Assim
foi até a casa de Isabel parapelo
contarSenhor,
a grande notíciaadeIgreja
sua gravidez.e Quando
chegou lá e
comunhão
dia que
a soube,
dia Maria
foi estabelecida
nossos
cumprimentou
Isabel,viviam
o bebê de Isabel
da barriga
Em alta vozcasas,
Isabel falou:no
“Bendita
é você entre asnos
mulheres,
e benditoao
é o ﬁlho que
irmãos
issose mexeu
dia dentro
a dia
eme suas
convívio,
cultos
S àeluz”!Quando
n h João
o rnasceu, os amigos dee Isabel e seus vizinhos ﬁcaram admirados
n a e felizes. Assim que
M Zacarias
I S e Isabel
S ÂderamOo nome
. à
você dará
criança. Zacarias voltou a falar. Passado algum tempo, Jesus também nasceu; então a alegria foi completa.
Em Atos 2:46 tem três palavrinhas muito importantes:
Perseveravam: Quer dizer que eles demonstravam compromisso e
O ministério
de João Batista.com
João Batistaoandavaplano
pela região doderio Jordão
e pregava de
que as pessoas
de seus pecados para
seriedade
Deus
ter precisavam
essase arrepender
comunhão.
seremAlegria:
perdoadas. Ele avisava
que Deusdizer
pune o pecado
ninguém iriatinham
escapar só pormuita
ser judeu de alegria
nascimento. Erana
precisounidade.
se arrepender e viver de
Quer
quee queeles
escolha
boa
estarmos
comJoãonossos
maneiraÉqueuma
agrada a Deus.
A pregação de João
atraiu muitas
pessoas e ele ﬁcoujuntos
com vários discípulos.
batizava quem se irmãos.
arrependia no rio Jordão,
Singeleza:
Quer
dizer
Simplicidade.
Temos
que
deixar
de
tãochegando,
como sinal de sua puriﬁcação do pecado. Algumas pessoas pensavam que ele era Messias mas ele explicava que alguém maior queser
ele estava
cheios
dechegou
desejos
próprios
e porque
opiniões
egoistas,
pois
é insistiu.
que iriacomplicados,
batizar com o Espírito Santo
.Um dia Jesus
para ser batizado.
João não quis,
sabia que Jesus
era superior a ele,
mas Jesus
isso que Deus quer que a gente faça.

Quando João batizou Jesus, ele viu uma pomba descer e uma voz proclamar que Jesus era o Filho de Deus. A partir de então, João passou a anunciar
Jesus como o Messias.

CONCLUSÃO:
Lucas 1.18-20

Versiculo
para
Memorizar
I

´

"Eu os batizo com
água, mas Ele os
batizará com o
Espírito Santo"
Marcos 1.8

Como os moradores da região da Judeia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João e confessavam os seus pecados, e João os batizava, nós também precisa
mos confessar nossos pecados, nos arrepender de tudo que pensamos, falamos e fazemos, pois Jesus deseja nos perdoar, transformar a nossa forma de vi
ver e nos tornar seus discípulos.

Brincadeira
1- Escolha algumas crianças para fazerem mímica representando algumas partes da história.
2- Divida as crianças em dois ou mais grupos, de acordo com o número, leve para a classe
peças de roupa que têm referencia com a história, Cada grupo terá um menino para representar
João Batista, o grupo que caracterizar melhor e mais rápido O João, será o vencedor, para diﬁcultar as roupas poderão estar misturadas a outras coisas e distantes de João para que o grupo
possa correr para buscar e escolher o que melhor caracteriza o personagem. É importante pedir
ajuda a todos os monitores na decisão da melhor caracterização. Pode trocar o João e brincar
enquanto houver interesse.
Revista do Líder do Ministério Infantil 18
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Encontro 6

Serei corajosa para aceitar minha vocação!
a Deus
por sempre
Momento Agradeça
cuidar de nós e
planos para
de Orar fazer
as nossas vidas.

Mensagem

A história que aprenderemos ocorreu no período em que os israelitas eram dominados
pelo Império Persa.O império tinha um rei chamado Xerxes. Certo dia, o rei
Peça a ajuda de
planejou uma grande festa que duraria seis meses.Ele convidou príncipes e princesas
Deus para sermos
obedientes, corae muitas outras pessoas importantes para essa celebração. Enquanto os homens estajosos e conﬁar
vam reunidos num local, as mulheres estavam reunidas com a rainha Vasti, conhecida
nas promessas
por sua
O rei
decidiu em
chamar
a Rainha elogo
mostrar
para todos
Na beleza
igreja inigualável.
sempre que
falamos
comunhão,
pensamos
emos
dEle.
seus convidados como ela era bela. Mas a rainha não obedeceu ao chamado do rei,
festas,retiros, brincadeiras, jantares e almoços. Essas programações, na
deixando-o com muita raiva. Furioso, o rei decidiu que Vasti não seria mais rainha e
verdade,
deveriam
ser o de
resultado
depara
umaescolher
comunhão
dia
decidiu
promover
um concurso
princesas,
a novavivenciada
rainha.
a dia
pelabelas
Igreja
do Senhor,
ou seja,
mamãe,
coleguinha,
Muitas
jovens
vieram,
mas somente
umapelo
seriapapai,
escolhida.
Ele anunciou:“Tratio
e
tia
da
salinha,
pastor,
enﬁm...
por
todos
que
participam
dafoi
Igreja.
gam-me as mulheres mais bonitas de toda parte do meu reino”. Ester
uma das
Material: Decoração de festa
mulheres levadas para o palácio. Ester era judia, ela era uma israelita. Ela vivia na
Procedimento (PREVIAMENTE):
A comunhão
deve
ser vivida
dia achamado
dia (Atos
2.46,47).EleDiariaPérsia,
em Susã, com
seu primo
mais velho,
Mardoqueu.
tinha sido
Festa de Purim: O objetivo da festa de
mente,
continuavam
a reunir-se
no pátio do
templo.
Partiam
levado
de Jerusalém
para o exílio
por Nabucodonosor,
rei da
Babilônia,
entre os
Purim é compartilhar a alegria.Muitos
o pãolevados
em suas
casas eOsjuntos
dase refeições,
que foram
prisioneiros.
pais departicipavam
Ester morreram
seu primo acom
criou
judeus, em particular, as crianças, fantasi
alegria
e sinceridade
de coração
louvandopara
a Deus
tudo
como
ﬁlha.Quando
o rei encontrou
Ester,(v.46),
ele a escolheu
ser suapor
rainha.
am-se e participam de desﬁles e concurUm ehomem
chamado
Hamã
era o oprincipal
ajudante
do
rei.
Eledia
odiava
o povo ju
sendo
queridos
por
todo
povo.
E
assim,
a
cada
o
Senhor
sos. As fantasias mais populares costudeu.juntava
Os judeus
o povo escolhido
de Deus.
queria que
todos(v.47).
se curvas
à eram
comunidade
as pessoas
que Hamã
iam sendo
salvas
mam ser as de Mardoqueu e da Rainha
sem
a
ele,
pois
era
muito
orgulhoso.
Um
dia,
Mardoqueu
se
recusou
a
se
curvar
Ester. Peças teatrais são encenadas para
para
Hamã.Mardoqueu
se
curvaria
apenas
para
Deus.
Hamã,
muito
nervoso,
Esta comunhão dia a dia foi estabelecida pelo Senhor, a Igreja e nossosfoi
recontar a milenar história. Nesta festa,
rei e disse:
“Os
judeus
ruins”.
O no
rei convívio,
deveria assinar
uma lei
viviam
isso
dia asão
diapessoas
em suas
casas,
nos cultos
ao que
adultos e crianças comem e bebem alegre até oirmãos
ajudasse
a
nos
livrar
desse
povo.
Então
o
rei
assinou
a
nova
lei,
mas
não
sabia
mente. Nesta festa também trazem alimen
S e n h o r
e
n a
M I S S Â O . que
sua
rainha
era
judia.O
povo
de
Deus
estava
em
grande
perigo
e a nova rainha tamtos e roupas para serem doados a pessoas
bém!Mardoqueu
ouviu
a
respeito
da
nova
lei.
Ele
correu
para
avisar
carentes.
Em Atos 2:46 tem três palavrinhas muito im
p o r tEster:“Você
antes:
precisa
se
salvar
e
também
salvar
todo
o
povo
de
Deus”.
Talvez
Deus tenha feito
Peça as crianças que ajudem a decorar o
Perseveravam: Quer dizer que eles demonstravam compromisso e
você ser rainha por esta razão. Então Ester teve um plano que seria muito arriscaambiente para uma festa muito especial
seriedade com o plano de Deus de ter essa comunhão.
do para ela. Ester não poderia ir até a presença do rei sem ser chamada por ele.
enchendo balões,passando ﬁtas, etc. As
Alegria:
Quer Mesmo
dizer que
tinham
alegria
na unidade.
mesmas já devem estar vestidas a carater. Então,
como faria?
assim,eles
arriscou
a suamuita
vida. Ela
só ﬁcaria
viva se assim
É uma
estarmos
com nossos
irmãos.
Aproveite o momento para fazer o encer- que fosse
falarescolha
com o rei boa
sem ser
chamada, juntos
o rei estendesse
o cetro para
ela. E asSingeleza: Querconvidou
dizer Simplicidade.
de Então
ser tão
ramento da CAMPANHA DE MISSÕES sim aconteceu.Ester
o rei e Hamã Temos
para umque
jantardeixar
especial.
ela percomplicados,
de desejos
próprios
e opiniões
pois éEla
ESTADUAIS 2021 (Ver tópico: Brincaguntou
ao rei: “Porcheios
que Hamã
quer se livrar
de mim?”
O rei egoistas,
ﬁcou surpreso.
i s“Eu
s osouqjudia.
u e Hamã
D e uo senganou
q u epara
r qfazê-lo
u e assinar
a g ea nnova
t e leif que
a ç pode
a . ma
deira)
disse:
tar todos os judeus”.Então o rei mandou que Hamã fosse enforcado na mesma forca
que havia preparado para Mardoqueu e que fosse revogada a ordem de matar os juTexto Biblico
deus. O rei fez um decreto que todos os judeus podiam se reunir para lutar com quem
tentasse matá-los. Deus estava com seu povo. Eles foram vitoriosos. Depois, eles ﬁze
ram uma festa especial para honrar a Deus por livrá-los da morte, chamada Festa de
Ester 1-10
Purim.

Quebra-Gelo

CONCLUSÃO:
Deus escolheu Ester para ser rainha e executar uma tarefa especial. Deus escolhe
cada um de nós para cumprir a Sua missão e você faz parte dessa história.
Versiculo
para
Memorizar
"Reuna os judeus
e jejuem em meu
favor. Depois
disso irei ao rei"
Ester 4.15

Brincadeira
:

Prepare com as crianças uma festa de Purim, com lanches, doces, sucos, e muito louvor, para
celebrar a nossa salvação em Cristo. Peça que nessa festa tragam algo para ser doado: roupas,
brinquedos, alimentos (fechados). Incentive todas a trazerem algo, mesmo as mais carentes,
elas encontrarão algo para trazerem, com certeza, é importante não tirar esse privilégio de
nenhuma criança que é o de doar algo para alguém.
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Sugestão de Músicas
CHEIOS DE AMOR E PAIXÃO (Turma do Printy)
https://www.youtube.com/watch?v=I6IeWA12dwk
EU VOU (Aline Nascimento)
https://www.youtube.com/watch?v=QnYpbVAUbP4
EU VOU EM MISSÃO DE AMOR (APEC)
https://www.youtube.com/watch?v=rjEBUZjSztc
MISSIONARIOZINHO (3 Palavrinhas)
https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
MISSÕES ESTÁ EM MEU CORAÇÃO (Tia Jô e Cia)
https://www.youtube.com/watch?v=gUzHm_7xsB0
NO MUNDO INTEIRO (Crianças Diante do Trono)
https://www.youtube.com/watch?v=8ugBahg36UQ
VAMOS PROCLAMAR (Turma do Printy)
https://www.youtube.com/watch?v=Ri8Fm9aGu3Y
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