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Apresentação GERAL
Jesus Cristo olhou, acolheu e abençoou as crianças! Essas fa-

zem parte do alcance da Grande Comissão. O “indo” e o “ensi-
nando” deve alcançar e transformar as crianças!

É com grande alegria que a área de Educação Cristã de Crian-
ças da Convenção Batista Paranaense apresenta o Caderno de 
Orientações para líderes do Ministério com Crianças. Esse mate-
rial foi organizado com muita dedicação e amor. É destinado a 
todos(as) que aceitam o convite de nosso Mestre Jesus para ser-
vi-Lo na formação espiritual cristã de crianças nas igrejas batis-
tas do Paraná. É em especial, para você iniciante! Você que acei-
tou o convite, o chamado de Deus para tão honroso ministério e 
que, provavelmente, de imediato sentiu um “frio na barriga” e se 
perguntou: “E agora? O que faço?”

Nesse material você vai encontrar os registros de experiên-
cias, orientações e dicas de 05 autores, líderes experientes! Líde-
res conhecidos e respeitados pelo tempo dedicado ao Ministério 
com Crianças no Paraná. Pessoas que um dia disseram “Sim” 
para a vocação ao qual Deus as chamou! Isso é muito lindo! 
Somos imensamente gratos ao Pr Francisco (mais conhecido 
como Pr. China!), a Maria Edna Marafigo (tia Edna); a Marinês 
Mendonça; ao Flavio , a Simone Chanan e a Amanda Berg por 
dedicarem tempo em escrever preciosas palavras que brotam 
da singularidade ministerial de cada um.

Aproveito para destacar 02 pontos importantes à leitura des-
se material:

I - Como organizadoras do material, eu e a Simone Chanan es-
colhemos a expressão “Ministério com Crianças” por entendermos 
que a ação ministerial é para e com elas. Entretanto, você verá que 
alguns autores usam a expressão “Ministério Infantil” porque já é 
habitualmente usada. Procuramos respeitar essa identidade na 
fala dos escritores.
II - Os relatos e orientações aqui descritos expressam a experiência 
de cada autor e autora. Em alguns momentos você perceberá ter-
mos ou dicas semelhantes em suas escritas. Nessa hora imagine 
que você está numa grande roda de conversa em que um parece 
ressaltar o que o outro disse! Isso indica o que chamamos didatica-
mente de “reforço pedagógico”. Isso é muito bom, pois, todos nós 
aprendemos também pelo reforço de ideias!

Depois disso, algumas 
pessoas levaram as 
suas crianças para Je-
sus pôr as mãos sobre 
elas e orar, mas os dis-
cípulos repreenderam 
as pessoas que fize-
ram isso. Aí ele disse: 
- Deixem que as crian-
ças venham a mim e 
não proíbam que elas 
façam isso, pois o Rei-
no do Céu é das pesso-
as que são como estas 
crianças. Então Jesus 
pôs as mãos sobre elas 
e foi embora” 
Mt 19:13-15 

Rosane Torquato 
Dir. de Educação Cristã da CBP

Lembre-se: esse Caderno de 
Orientações é para você líder ini-
ciante no Ministério com Crianças! 
Os temas aqui destacados são 
também o início de muitos outros 
que você deverá buscar e se apro-
fundar! Por isso a seção “Mergulhe 
mais fundo!” é o espaço de dicas 
que vão te levar a novas leituras de 
formação em seu ministério!

Temos a convicção de que este 
material será de grande valia à sua 
formação como líder no Ministé-
rio com Crianças e consequente-
mente à sua igreja local.

Que o Espírito Santo de Deus 
complete a obra em sua vida!

Em Cristo nosso Mestre
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Sobre este 
MATERIAL

Graças a Deus, atualmente temos muitos materiais que auxi-
liam aqueles que querem servir no ministério com crianças em 
nossas igrejas, sabemos disso e louvamos a Deus por isso. Mas 
então...por que mais um material? 

O objetivo deste Caderno de Orientações é “segurar a mão” 
daquele que acabou de assumir a liderança do ministério e 
compartilhar nossas experiências e conhecimentos, a fim de 
que possa desenvolver um ministério abençoador para as crian-
ças, suas famílias e a comunidade.

Para a escrita desse material, foi possível contar com a cola-
boração e dedicação de irmãos e irmãs que têm servido no mi-
nistério com crianças como líderes, professores e discipuladores. 
Eles entendem a importância de se investir tempo e recursos, 
para que as crianças e suas famílias sejam alcançadas e cresçam 
em comunhão com o nosso Senhor.

Para o Início de conversa convidamos o Pr. Francisco José 
Cordeiro Neto, mais conhecido como Pr. China a fim de rela-
tar brevemente seu chamado, vocação e paixão pelo ministério 
com crianças. Na sequência, ele traz uma reflexão sobre a im-
portância e a abrangência deste ministério.

A psicopedagoga Marinês, ajudará a entender as característi-
cas do desenvolvimento infantil, para você e sua equipe acerta-
ram na escolha dos temas, recursos, etc…

A pedagoga Edna Marafigo compartilhou lições importantís-
simas para um ministério relevante. Trouxe reflexões sobre visão 
e investimento no ministério e contribuições quanto à prática 
do ministério, tanto na contação de história quanto recursos di-
dáticos.

O irmão Flávio compartilhou possíveis estruturas que você 
poderá adaptar para a sua realidade, a partir do número de 
crianças, número de salas e tempo que terá disponível.

A psicopedagoga Amanda nos inspira a planejar um ensino 
bíblico, criativo e com aplicação prática.

E a irmã Simone, compartilhou sobre o perfil do líder e algu-
mas atividades que precisam ser desenvolvidas. 

Tudo foi escrito com muito carinho! Que ele possa ser seu 
companheiro de trabalho.

Deus nos abençoe muito!

Simone Martins Ribeiro Chanan
Coord. de Educação Cristã de Crianças



4

SUMÁRIO
Sobre os Autores......................................................................................................................................05

Vocação.........................................................................................................................................................06

Capítulo l 

A importância e abrangência do ministério com crianças.......................................07

Capítulo ll

Reflexões, Práticas e Envolvimento da Igreja......................................................................10

Capítulo lll

Perf il do líder e dos educadores...................................................................................................18

Capítulo IV

Características das faixas etárias..................................................................................................22

Capítulo V

Ensino Bíblico para Crianças...........................................................................................................29

Capítulo VI    

Estruturando o Ministério.................................................................................................................34

Capítulo VII

Atividades do Ministério com Crianças...................................................................................40

Capítulo VIII

A Arte de Contar Histórias................................................................................................................47

Capítulo IX

Recursos Didáticos: Uma boa ideia!..........................................................................................54

Mergulhando mais fundo!................................................................................................................60

Anexos

SUGESTÕES DE HISTÓRIAS.............................................................................................................62

Ficha Técnica do 
CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER DE MINISTÉRIO COM CRIANÇAS

CAPA - Comunicação CBP | DIAGRAMAÇÃO E PROJETO GRÁFICO -  Comunicação CBP

SUPERVISÃO GERAL - Antonio Valdemar Kukul Filho | REVISÃO ORTOGRÁFICA - ?????? 

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO -  Jefferson Dias

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES: www.freepik.com.br

O conteúdo deste livro é de livre uso, não comercial, respeitada a citação do autor.

CONVENÇÃO BATISTA PARANAENSE
Rua Buenos Aires, 746 -  Água Verde - Curitiba/PR - Fone: 41 3362-7878

batistasparana.org.br | comunicacao@batistasparana.org.br



5
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Graduado em Educação pela PUC-PR, Graduado em Teologia pela FABAPAR, Coor-
denador de Amigo de Missões do Paraná, Presidente da Associação dos Educadores 
Batistas do Paraná, Capelão Hospitalar pela FATEBE. Foi Ministro de música infantil 
na IPB Guabirotuba, na IB Jd Esmeralda e Ministro de Crianças na IB Afonso Pena 
em São José dos Pinhais. Foi também, ministro e pastor auxiliar local na PIB de Arau-
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Sobre
VOCAÇÃO
Pr Francisco José Cordeiro Neto 
Pastor de crianças

Desde os 10 anos de idade gostava de ajudar as crianças me-
nores auxiliando em suas dificuldades. Próximo dos 18 anos en-
treguei minha vida a Jesus e três meses depois lá estava eu aju-
dando no pátio da igreja as crianças que chegavam cedo. 

Certo dia, a coordenadora da escola bíblica dominical pediu 
para ficar com elas na sala até a professora chegar e nunca mais 
sai de lá. Me envolvi por necessidade, porém, no meu coração 
nasceu o desejo de ser pastor de crianças, isso em 1981 na Pri-
meira Igreja Batista em Dois Rios na cidade de Recife. 

Meu CHAMADO aconteceu quando estava no meio das crian-
ças, tinha uma inclinação e gostava de estar com as crianças.

A palavra vocação vem do latim VOCARE, que significa CHA-
MAR, INCLINAÇÃO, TENDÊNCIA ou HABILIDADE que leva o in-
divíduo mostrar paixão por algo.

Entendo que minha alegria é servir no Reino de Deus jun-
to às crianças para que elas cresçam à estatura de Cristo e se-
jam servos segundo o coração de Deus. Caminhar ao lado dos 
pequeninos revigora as energias e é perceptível na vida delas a 
grandeza do amor de Deus sem segundas intenções.

Minha convicção de CHAMADO tornou-se clara pelos desa-
fios vencidos diariamente exercendo o ministério, pois entendo 
que os desafios geram lutas, que possibilitam as vitórias.

Exerça sua VOCAÇÃO com alegria, amor e oração sabendo 
que quando o Senhor vocaciona (chama), Ele concede as condi-
ções para exercer a missão. Precisamos permanecer debaixo da 
sombra da cruz, lugar de esperança, libertação e vitória.

Viva o seu CHAMADO para glória do Senhor!

Entendo que minha 
alegria é servir no 
Reino de Deus junto às 
crianças para que elas 
cresçam à estatura de 
Cristo e sejam servos 
segundo o coração de 
Deus.
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CAPÍTULO I
A importância e abrangência do 
ministério com crianças
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Gosto muito do texto bíblico: “Deixai vir a mim as crianci-
nhas e não as impeçais porque dos tais é o reino dos céus” 
(Mateus 19:14). Texto importantíssimo, pois nos direciona a valo-
rizarmos as crianças na vida da igreja. Mas antes algumas ques-
tões precisam ser trazidas para falarmos deste importantíssimo 
assunto.  

Você já parou para observar como as crianças são tratadas no 
meio cristão? Você parou para olhar qual a participação delas na 
vida igreja? Você já parou para ver como as pessoas maiores se 
relacionam com as crianças? Você já parou e observou como as 
crianças são recepcionadas na igreja?

Entendo que para falar da importância e abrangência do mi-
nistério com crianças, estas perguntas necessitam ser respon-
didas. Vivemos atualmente num contexto social, onde você É 
se você TEM e  como consequência dessa busca de TER para 
SER, coisas se tornaram mais importantes do que pessoas e as 
necessidades da criança  como SER ficaram à deriva.

As crianças têm sido esquecidas nas relações interpessoais 
em suas famílias. Não há espaço para diálogo ou convivência 
familiar. Claro, existem exceções. Quando adentramos no mi-
nistério com crianças nas igrejas, vemos que esta realidade não 
é diferente. Já parou para observar que as crianças têm o seu 
momento quando são apresentadas ainda bebês, nas come-
morações do dia das mães e dos pais, musicais de outubro e 
natal? Fora estas situações, estão sempre à margem, para não 
atrapalhar o culto. Na maioria das vezes quando chegam à igre-
ja, não são ao menos recepcionadas. Logo, deste ponto de vista, 
concluímos que precisa haver uma mudança de cultura. Preci-

A importância 
e abrangência 
do Ministério 
com Crianças

Logo, deste ponto de 
vista, concluímos que 
precisa haver uma 
mudança de cultura. 
Precisamos reeducar 
a comunidade de 
fé, partindo das 
famílias, para que as 
criancinhas possam 
se achegar para o 
convívio do reino 
integradas na vida da 
igreja como um todo.

Pr Francisco José Cordeiro Neto
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samos reeducar a comunidade de fé, partindo das famílias, para 
que as criancinhas possam se achegar para o convívio do reino 
integradas na vida da igreja como um todo. 

Entendo que o caminho do ministério com crianças é des-
pertar a família e a igreja, para a valorização dos pequeninos in-
vestindo tempo de qualidade. Ou seja, incentivá-los e ensiná-los 
a participar da vida diária delas: levando a escola e buscando; 
sentados à mesa em alguma refeição pelo menos; envolvendo-
-se nas atividades escolares; participando do ministério infantil, 
ministrando aulas, sendo monitor, caminhando juntos; levando 
a criança a participar das celebrações em  momentos de louvor, 
ofertório; construir momentos em que a adoração aconteça em 
família transcendendo a sala de aula, pois as crianças também 
são  parte do Corpo de Cristo. 

Temos com todo esse cenário, que o ministério infantil na 
atualidade, requer uma maior dedicação e envolvimento da-
queles que fazem o ministério acontecer. Essa dedicação preci-
sa estar presente além do trabalho feito em sala. Envolve visitas, 
ligações, mensagens e tudo que conecta você a criança, família 
e igreja.

Resgatar este conceito esquecido, requer que você, ore, me-
dite na Palavra, construa um planejamento para sua liderança 
e busque pessoas que sejam comprometidas com a obra junto 
às crianças.

Hoje é o tempo de construir homens e mulheres segundo o 
coração de Deus.

Temos com todo 
esse cenário, que o 
ministério infantil na 
atualidade, requer 
uma maior dedicação 
e envolvimento 
daqueles que fazem o 
ministério acontecer. 
Essa dedicação precisa 
estar presente além 
do trabalho feito em 
sala. Envolve visitas, 
ligações, mensagens e 
tudo que conecta você 
a criança, família e 
igreja.
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CAPÍTULO II
Reflexões, Práticas e 
Envolvimento da Igreja
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Reflexões, Práticas e 
Envolvimento da Igreja
Maria Edna da Silva Ribeiro Marafigo

Era uma vez... Um país muito distante chama-
do Egito. Lá habitava um povo chamado Hebreu. 
Esse povo era escravo do malvado rei Faraó.

O malvado rei viu que o povo Hebreu estava 
crescendo muito e que isso podia trazer-lhe gran-
des problemas. Então resolveu interromper o pro-
blema do crescimento ordenando uma brutal e 
cruel sentença para todos os bebês do sexo mas-
culino que viessem a nascer. Ele ordenou que ma-
tassem todos os meninos que nascessem na famí-
lia dos Hebreus. 

Na casa de uma das famílias escravas de Faraó 
algo emocionante iria acontecer. A dona Joquebe-
de iria ter um bebê! Todos estavam felizes com a 
notícia. Mas esperem... e se for um menino? O que 
vai acontecer? Será que ele escapará da terrível 
sentença de Faraó?

 A criança nasceu! A Bíblia conta que era de 
fato um menino. A mãe “vendo que ele era sau-
dável, forte e bonito, escondeu-o por três meses”. O 

menino estava crescendo. Cada dia ficava mais 
gracioso e muito alegre. Escondê-lo estava se tor-
nando difícil e perigoso. 

Dona Joquebede então teve uma ideia: fazer 
um cesto, por o menino dentro do cesto e colocá-
-lo no rio Nilo. Ela o fez com muita dedicação: ve-
dando todas as frestas para impedir que entras-
sem bichos e água e ferissem o seu filho. A mãe 
pôs o cesto (com o bebê dentro!) no rio e sua irmã 
ficou observando. De repente surge a princesa 
(filha de Faraó) e encontra o cestinho. Ela o abre, 
vê que é um menino e resolve cuidar dele. Miriam, 
a irmã do bebê, se aproxima e sugere à prince-
sa que chame uma das mulheres hebreias para 
cuidar dele. A princesa concorda. Miriam chama 
a Dona Joquebede, a sua mãe, que vem corren-
do atender ao pedido da princesa. A mãe voltou 
para casa com o seu filho e um salário. Mais tarde 
aquele bebê se tornou o líder do povo hebreu e os 
libertou da escravidão egípcia.

Reflexões

Em um ministério com crianças se faz necessário que primeiramente, sua liderança reflita e 
responda para si mesmo algumas questões:

Por que ter um Ministério com crianças na igreja?
O que pretendemos?
Quais os valores que atribuímos ao ministério com crianças?
É esse o meu ou o seu lugar?

É fundamental que antes de querer o envolvimento da igreja como um todo no ministério 
com criança, sua liderança responda com sinceridade, segurança as perguntas acima. Conscien-
tizar e envolver os outros vem depois da conscientização e envolvimento da própria liderança. 

Na história do nascimento de Moisés, Joquebede, sua mãe, aponta algumas lições práticas 
que podem ajudar no futuro desenvolvimento desta reflexão.
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A mãe do pequeno Moisés, o olhou, o viu e 
imediatamente agiu. Deus criou o ser humano 
para glorificá-lo e desfrutar dele para sempre. 
Para isso faz-se necessário que as crianças se-
jam alcançadas pela salvação de Cristo Jesus, 
logo a visão da liderança deve estar embasada 
num alvo tríplice: salvação, crescimento espiri-
tual e serviço cristão. A resposta à pergunta: por 
que ter um ministério com crianças na igreja? 
Para cumprir o “ide de Jesus”.

Tenha a visão de Deus e compartilhe com 
clareza aos outros.

Vendo a necessidade de salvar o filho, a mãe 
age com cautela sem perder tempo com os pro-
blemas sociais oriundos de um governo impla-
cável e desumano. A liderança precisa ter um 
sentimento de urgência na tarefa de alcançar 
crianças com a mensagem da salvação. Tendo 
a visão é hora de partir para planejar, executar e 
avaliar. É hora de agir, fazer o que precisa ser feito.

Esse é o momento de toda a liderança se reu-
nir, para elaborar as estratégias necessárias no 
alcance das crianças de modo efetivo e significa-
tivo. Planejar permite saber aonde ir e traz credi-
bilidade a liderança da igreja.

Tenha a visão de Deus 
e compartilhe com 
clareza aos outros.

Tendo a visão é hora 
de partir para planejar, 
executar e avaliar. É 
hora de agir, fazer o 
que precisa ser feito

Planejar permite 
saber aonde ir e 
traz credibilidade a 
liderança da igreja.

1ª lição

VISÃO

2ª lição

PRÓ
ATIVIDADE

3ª lição

ESTRA-
TÉGIA

“... e, vendo que era formoso, escondeu-o por três meses.” Êxodo 2.2. 

“... escondeu-o por três meses... não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou 
um cesto de junco, tapou as brechas com piche e betume, colocou o menino no 
cesto e o deixou entre os juncos, na beira do rio.” Êxodo 2.3

“...pegou um cesto de junco, tapou as brechas com piche e betume...” Êxodo 2.3
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Para proteger e livrar o seu filho da maldade 
de Faraó, Joquebede investiu tempo e recursos 
materiais (que de alguma forma tinha um valor 
monetário). Ela investiu, com responsabilidade 
e qualidade, na preparação do cesto que colo-
caria seu filho, tapou todas as possíveis brechas 
para que o menino ficasse em segurança. 

Servir a Deus no ministério com crianças 
exige tempo para planejar, executar e avaliar.  
Um sério investimento de tempo e de recursos 
financeiros com a máxima responsabilidade e 
qualidade para o desenvolvimento de um mi-
nistério eficaz, onde crianças são alcançadas 
com a mensagem de salvação.

Joquebede tinha um alvo, salvar o seu filho! 
Como mulher, mãe, esposa e dona de casa, ela 
tinha muitos afazeres, no entanto ela se orga-
niza e mantém o foco naquilo que lhe era mais 
importante – salvar seu filho.

4ª lição
INVESTI-

MENTO

5ª lição

FOCO

“... um cesto.... piche e betume...” Êxodo 2.3. 

investir tempo e 
recursos financeiros 
com responsabilidade 
e qualidade 
desenvolve um 
ministério eficaz, 
onde crianças são 
alcançadas com 
a mensagem de 
salvação.

O Ministério com Crianças precisa de uma liderança focada, 
concentrada naquilo que é o mais importante: salvação, 
crescimento espiritual e serviço cristão das crianças.

Em alguns momentos 
a lideraNCA do minis-
terio com criancas..

e Aprisionada por pensa-
mentos e, as vezes, dis-
cursos, que desviam...

daquilo que real-
mente e importante.

Tais como: 
“a igreja nao investe”; 

“ninguem apoia”; 
“NAO ha lideres” etc. 

Tais pensamentos 

devem fazer parte 

de momentos reflexivos 

e avaliativos a fim de 

serem resolvidos 

e NAo para distracao 

daquilo que e importante, 

como por exemplo: 

a salvacao dos pequeninos
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Imagine Joquebede preparando aquele ces-
to, que ela colocaria as margens do rio com o seu 
filho bebezinho dentro, sendo o único tripulan-
te. Foi preciso muita coragem mesmo! Coragem 
essa, firmada na fé e confiança em seu Deus. 
O Ministério com Crianças se torna desafiador 
quando se pensa num trabalho realmente rele-
vante para a vida da criança e para a igreja. Si-
tuações adversas podem ocorrer e até provocar 
desânimo levando alguns a desistir. É preciso ter 
coragem para enfrentar as dificuldades, encon-
trar a solução e fazer o que é preciso!

Embora o texto bíblico não relate, é fácil acre-
ditar que a mãe por vezes tenha dobrado os 
seus joelhos em oração. Joquebede colocou sua 
confiança em Deus sabendo que, apesar das cir-
cunstâncias Deus estava no controle e por isso 
tudo daria certo. É papel da liderança confiar e 
entregar tudo a Deus, sabendo que ele conduzi-
rá todo o processo, levando o ministério a desen-
volver um trabalho efetivo e relevante. 

Situações adversas 
podem ocorrer 
e até provocar 
desânimo levando 
alguns a desistir. É 
preciso ter coragem 
para enfrentar as 
dificuldades, encontrar 
a solução e fazer o que 
é preciso!

É papel da liderança 
confiar e entregar 
tudo a Deus, sabendo 
que ele conduzirá 
todo o processo, 
levando o ministério 
a desenvolver um 
trabalho efetivo e 
relevante. 

6ª lição

CORA-
GEM

7ª lição

CONFIANÇA 

EM DEUS

8ª lição

ESPE-
RANÇA 

Joquebede não sabia o que realmente acon-
teceria a seu filho, mas uma coisa ela sabia: 
Deus era poderoso o suficiente para cuidar do 
seu bem mais precioso. A esperança é acredi-
tar que o trabalho não é em vão no Senhor. No 
final da história do nascimento de Moisés, a Bí-
blia revela que a filha de Faraó o encontrou, cui-
dou dele como se fosse seu filho e contratou a 
mãe do bebê para criá-lo até que ficasse maior.

“... e, pondo nele o menino, deixou-o à beira do rio.” Êxodo 2.3. 

A esperança é 
acreditar que o 
trabalho não é em vão 
no Senhor.

Após esse momento de reflexão bíblica, 
vejamos a seguir algumas questões práticas 
a partir da visão e do envolvimento da igreja.
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Práticas

Entendo que a igreja deva ter a visão de Isaías 54.2 “Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem 
as cortinas de sua tenda, não o impeça; estique suas cordas, firme suas estacas.”

Com o regresso do povo à Jerusalém, era necessário mais espaço para abrigar a todos que che-
gavam. Quando a igreja tem a visão clara de que ela é uma agência do Reino de Deus aqui na terra, 
para alcançar e trazer pessoas a Cristo, a igreja entende que isso exige mais espaço, “ampliar o lugar 
da sua tenda”.

A relação do Ministério com Crianças com a liderança da igreja deve estar em perfeita harmonia, 
para que juntos, ao tocar os acordes o som seja divino. A liderança espiritual da igreja, na pessoa 
do(a) pastor(a) local, precisa ter a visão, compreensão e consciência de que é preciso investir em: 

1º - TEMPO
Tempo para ouvir as necessidades do trabalho desenvolvido com as crianças! Tempo para 
estudar e analisar os processos que envolvem o ensino da Bíblia para os pequeninos! Tempo 
o suficiente para conhecer e saber o que acontece no Ministério.

2º - ESPAÇO FÍSICO
Na construção de um imóvel, os alicerces são as partes mais reforçadas da obra em anda-
mento, isso aponta que a base é fundamental para as outras partes que compõem o edi-
fício. Logo conclui-se que, o ministério com crianças é a base para o crescimento de uma 
igreja forte e saudável, não foi em vão que Jesus deu a devida atenção aos pequeninos, 
quando esses o procuraram. 
O espaço separado para as crianças deve ser o mais adequado possível para elas. Precisa 
ser bonito, aconchegante, arejado e para além disso, um lugar seguro onde os pais possam 
deixá-las com tranquilidade.

3º - LIDERANÇA
O trabalho com crianças requer uma liderança preparada e qualificada, para exercer o pas-
toreio intencional. É preciso ter critérios de escolha:  os líderes devem ser pessoas salvas em 
Jesus Cristo, comprometidas com a Palavra de Deus e assíduas à casa do Senhor. Ofereça 
e promova sempre que possível, cursos que visem o aprimoramento de toda a equipe do 
ministério. 

4º - RECURSOS MATERIAIS
A proposta de um trabalho efetivo com as crianças, é de que seja criativo, dinâmico, diverti-
do e relevante. Isso exige um material de qualidade que ofereça um programa que preen-
cha esses requisitos. 
O mercado possui uma boa variedade de materiais didáticos, porém, se faz necessário uma 
análise curricular criteriosa para saber se de fato o recurso escolhido atende às necessidades 
e demandas do ministério com crianças. 

5º RECURSOS FINANCEIROS
Criança custa dinheiro e é cara! Os pais que o digam! Não se faz um trabalho com crianças 
sem esse recurso! No orçamento da igreja isso deve estar previsto. 
Além disso, muitas ações podem ser planejadas e executadas com o objetivo de arrecadar 
fundos para esse fim, no entanto, é responsabilidade da igreja investir financeiramente na 
Educação Cristã das crianças que frequentam a igreja.
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Como envolver a Igreja no Ministério com Crianças?

Servir ao Senhor Jesus em um ministério com crianças, é acima de tudo uma honra, pois, dife-
rentemente de outros ministérios, nesse ganhando-se as crianças para Jesus:

• Possibilita um trabalho de prevenção, 

• A igreja terá um maior número de voluntários que servirão a Deus na igreja local

• Fornece liderança atuante para a igreja do amanhã

As atividades que envolvem o programa das crianças são intensas e trabalhosas, requerem do 
líder de crianças desprendimento do seu tempo, para desenvolver com excelência o ensino às 
crianças e disposição para servir a Deus com seus dons e talentos. 

O apoio da igreja como um todo a essa liderança é fundamental, porém, são os líderes deste 
ministério que envolverão os demais nessa missão honrosa. Como fazer isso acontecer?

1º Passe a Visão
Reúna a diretoria da igreja, o pastor e líderes dos outros ministérios e compartilhe os planos, os 

sonhos, as necessidades para se ter um ministério ativo e atuante. Tendo o apoio desses, é hora 
de apresentar esses planos e sonhos para toda a igreja, contagiando-os, atraindo as famílias que 
têm crianças e pessoas para servir.

2º Converse com as famílias
Faça reuniões periódicas com os pais e fale do desenvolvimento dos seus filhos por meio de 

imagens e entrevistas. Deixe as famílias saberem do que está acontecendo e o que vai acontecer 
no ministério.

3º Converse com os Voluntários
Reúna-se periodicamente com os voluntários, analise tudo o que está sendo feito, identifique 

o que precisa ser mudado e deixado de fazer. Na sequência informe a igreja dos avanços nas ati-
vidades do Ministério com Crianças.

4º Planeje Ações
Faça um plano com algumas ações, que além de divertidas, podem auxiliar a arrecadar fundos 

monetários e assim ajudar também no orçamento da igreja, caso necessário. Ações como: bazar 
beneficente, venda de pastéis, cantinas, almoços, tiragem de fotos com a família, lava car, festas, 
dentre outras, promovem a interação das famílias e uma boa arrecadação financeira.. É preciso 
despertar em toda a igreja um sentimento de pertença, levando-os a entenderem e a percebe-
rem que o trabalho do Senhor se faz na união de forças.

5º Marketing
Há um ditado popular que diz: “quem não é visto, não é lembrado”. Trace, junto com a lide-

rança maneiras de promover as atividades desenvolvidas. Use as redes sociais, banners, folders e 
boletins informativos. Promova uma feira com stands que explicam as atividades. Faça o Minis-
tério com Crianças de sua igreja presente na vida dos irmãos, no trabalho do Senhor não existe 
carreira solo. Compartilhar é fundamental!
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CONCLUSÃO

Qual o seu olhar para o trabalho com as crianças? Você acre-
dita que pode melhorar? Quer fazer mais neste UNIVERSO DO 
MINISTÉRIO COM CRIANÇAS?

Então, mãos à obra! Liderança da Igreja e a liderança do Mi-
nistério com Crianças repensando e reavaliando suas ações, 
“alargando suas tendas, firmando suas estacas” no desenvolvi-
mento de um ensino efetivo que seja criativo, dinâmico, diverti-
do e relevante. 

Tenha em mente que o líder é o recurso mais importante 
no ensino. Pode-se ter muitas técnicas ou recursos, porém, se o 
professor não buscar uma vida de íntima comunhão com o Pai, 
dependência total do Espírito Santo e realizar na prática as mu-
danças necessárias, qualquer esforço será em vão. 

Ao contrário disso, permitirá ao mundo ver o que Deus pode 
fazer com líderes postos em suas mãos! Sua tarefa é uma res-
ponsabilidade, um chamado de Deus para desempenhar um 
papel fundamental e decisivo na vida de cada criança colocada 
em suas mãos. 

Dica Extra!
Não fique preocupado 
com coisas que 
somente Deus pode 
fazer, apenas faça seu 
“cestinho” da melhor 
maneira que você 
puder. Deus é fiel para 
realizar o milagre. 
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CAPÍTULO III
Perfil do Líder e dos Educadores
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Perfil do Líder e 
dos Educadores
Simone Martins Ribeiro Chanan

Para auxiliá-lo nessa jornada como líder, neste capítulo, vamos conversar sobre o perfil do líder 
de ministério com crianças. Você vai perceber que alguns requisitos são fundamentais na vida de 
qualquer cristão e principalmente ao líder.

Antes, vou compartilhar com você a citação de John Haggai sobre o que é liderança:

“A liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de 
um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendas as 
necessidades reais do grupo1”.

Veja que ele usou a palavra “esforço” para indicar que uma pessoa não nasce líder, torna-se 
líder. Uns, intuitivamente, exercem algumas das características de um líder, 

“mas a verdadeira capacidade de liderança é obtida pelo exercitamento2”.

Aqui talvez você fique aliviado, pois vai perceber que já possui algumas das características ne-
cessárias à liderança. Sendo necessário desenvolvê-las e aprender novas.

No livro organizado a partir do Seminário de Treinamento de Líderes da Convenção Batista 
Pioneira3, encontramos os requisitos que espera-se que qualquer cristão tenha. Vejamos: 

•  Ser salvo
• Conhecer as doutrinas cristãs;
• Ter um relacionamento de amor com Deus;
• Conhecer a Palavra de Deus;
• Ser obediente; 
• Ser vigilante; 
• Ser intercessor;
• Ser perseverante;
• Ser responsável;
• Precisa ter visão da obra de Deus.

Como líderes na igreja, somos vistos como exemplo a sermos seguidos. Sei que a pressão exis-
tente nesses cargos é enorme, mas não podemos esquecer que mesmo que aqueles que não são 
líderes na igreja, são observados o tempo todo pelos que são de fora também, no trabalho, em 
casa, onde estiver. Ou seja, sendo líder ou não, você está sendo observado. Nossa oração é para 
que todos vivam, de tal forma, que as pessoas ao conviverem conosco, glorifiquem ao Pai pelas 
nossas vidas. 
1 Haggai, John. Seja um líder e Verdade. John Haggai. Editora Betâni. 1990.
2 Livro do haggai
3 Seminário de treinamento de líderes, pg 97
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Se você reconhece que não tem um desses requisitos como cristão, ore continuamente, me-
dite na Palavra de Deus e peça ajuda a um(a) mentor(a), quem sabe, o seu pastor ou outro líder 
espiritual com mais experiência no ministério com crianças. O importante é amadurecer e desen-
volver-se  como líder.  Então, não veja esse desafio como um peso ou um fardo, sinta como um 
privilégio! Viva como Cristo quer que vivamos! Abençoe outros possibilitando a que conheçam o 
Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14.6).

Outros pontos importantes na prática de qualquer líder de ministério:

TRABALHE EM PARCERIA com os demais ministérios! O seu ministério faz parte do  Cor-
po de Cristo! Conte com o apoio das mulheres para discipular as mães das crianças, dos 
homens para discipular os pais, entende? 

TRABALHE DE ACORDO COM A VISÃO QUE DEUS tem dado ao seu pastor e a liderança 
da igreja. Se você acabou de assumir a liderança, já deixe agendado uma conversa com 
ele. Pergunte para ele a expectativa dele com relação ao ministério com crianças e o que 
a igreja poderia fazer para ajudar a chegar nesse objetivo. 

NUNCA DEIXE DE ESTUDAR! Neste ponto, o nosso desafio se torna ainda maior, mas o 
privilégio também! Um dos desafios é que as crianças ainda não têm conceitos formados 
como os adultos têm. Elas acreditam em nós, sem nos questionar, diferentemente dos 
adultos, daí a importância de ter alguém confiável ministrando a vida delas.  A busca pelo 
aprender continuamente deve começar por você!

INCENTIVE SUA EQUIPE a sempre buscar capacitação. Leia bons livros, faça cursos sobre 
o ministério com crianças. Nunca deixe de aprender, tanto sobre o ministério em si, quanto 
sobre as crianças, as famílias e estratégias que pode utilizar. Aproveite as capacitações 
promovidas pelas associações e/ou promova uma capacitação na sua igreja mesmo. Não 
sabe como fazer isso? Peça ajuda para o seu pastor!

SEJA ORGANIZADO. Se não é, aprenda a ser! Tem muitos vídeos no youtube que dão 
excelentes dicas tanto para organização de uma agenda pessoal, quanto para a organi-
zação de espaços! Peça ajuda quando necessário a fim de desenvolver os requisitos em 
que você sabe que tem mais dificuldade. Ex: Não sabe trabalhar com decoração. Peça 
ajuda para alguém que tenha facilidade. Tem dificuldade com a organização da secreta-
ria, aniversários, cadastro atualizado das crianças, dentre outros, peça ajuda!

  Talvez você diga “...mas agora já assumi, não vai dar para estudar primeiro.” Nós responde-
mos: bem-vindo ao grupo dos “insatisfeitos”! Mas no melhor sentido da palavra. Quanto mais 
estudamos, mais vemos o quanto temos a aprender, e isso nos motiva a querer sempre mais.
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Um dos grandes desafios de quem assume a liderança do ministério com crianças é entender 
o seu papel agora como líder. Até então, pode ser que estivesse acostumado a lidar com questões 
em sala; até mesmo acostumado a conversar com os pais. Entretanto, agora como líder, é como 
se você precisasse “dar um passo atrás”, não pra recuar, mas, para notar o ministério de outro ân-
gulo. Você precisará enxergar o ministério como um todo: a equipe, as atividades que são realiza-
das, como o ministério se encontra em relação a igreja, como o ministério irá influenciar as vidas 
que ainda não fazem parte da igreja, enfim, tudo o que se relaciona ao ministério.

Enfim! Bem-vindo (a) a esse grande desafio!

Dica Extra

DICA DE LEITURA: 
“Transformando Membros em Líderes”, da JMN - Junta de Missões Nacionais. Ele é voltado para 
líderes de Pequenos Grupos, mas também pode ser aplicado à realidade do ministério com 
crianças.

DICA DE CURSOS: 
Nos sites da União Feminina e da FABAPAR, temos cursos online disponível para nosso cresci-
mento espiritual e ministerial:

UFMBB: https://ufmbb2.eadbox.com/

FABAPAR: https://www.fabapar.com.br/cursos-livres/
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CAPÍTULO IV
Características das Faixas Etárias
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Características 
das Faixas Etárias
Marines Mendonça

Quando vamos realizar uma atividade, precisamos estudar o público alvo, seja ele qual for, a 
partir deste estudo, conseguimos planejar melhor os recursos e estratégias que utilizaremos. O 
mesmo acontece no ministério com crianças, precisamos entender as suas características para 
que possamos acertar na escolha do material, recursos e linguagem que iremos utilizar seja em 
uma aula ou na própria decoração do ambiente. 

Para auxiliar no trabalho desenvolvido pela igreja, traremos alguns aspectos desenvolvidos 
na pesquisa feita na área da educação por Piaget e uma citação sobre a importância do brincar, 
tratada por outro grande estudioso dessa área: Vigotsky.

Piaget (1975), explica pela psicologia genética, como a criança adquire conhecimento e como 
o desenvolve. É a teoria da inteligência, do desenvolvimento cognitivo. Para Piaget, as crian-
ças adquirem conhecimento por meio de ações sobre o objeto e de experiências cognitivas 
concretas, elas constroem o seu conhecimento durante as interações com o mundo, o desen-
volvimento se efetiva por fases ou estágios:
• Sensório-motor (0 a 2 anos)
• Pré-operatório (2 a 7 anos)
• Operatório concreto (7 a 12 anos)
• Operatório formal (11 a 15 anos)

Sensório-motor (0 a 2 anos) – nessa fase, a criança explora o mundo através dos sentidos, isto 
é, ela precisa tocar, provar objetos. Essa exploração não é intencional, ela ocorre acidentalmente, 
por reflexos. A partir dos reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de 
ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática. As noções de espaço e tempo, 
por exemplo, são constituídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem represen-
tação ou pensamento. Por reflexo, o bebê “pega” o que está em sua mão, “mama” o que é posto 
em sua boca, “vê” o que está diante de si. Aprimorando esses esquemas, é capaz, afinal, de ver um 
objeto, pegá-lo e levá-lo à boca.

Pré-operatório (2 a 7 anos) – corresponde ao período da educação pré-escolar. Nessa fase, que 

apresenta estágios diferenciados – estágio egocêntrico (2 a 4 anos), estágio intuitivo (5 a 7 anos), 
aparece a função simbólica, isto é, as coisas começam a ser representadas por símbolos. É uma 
fase puramente egocêntrica e caracterizada pela irreversibilidade – a criança acha que todos pen-
sam como ela. Ainda não consegue entender transformações, mesmo que elas ocorram na sua 
presença. Não ocorre nenhum raciocínio lógico e o conhecimento é orientado pela percepção. A 
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criança se torna capaz de representar mentalmente pessoas e situações. Já pode agir por simu-
lação, “como se”. Sua percepção é global, sem discriminar detalhes. Deixa-se levar pela aparência, 
sem relacionar aspectos.

Operatório concreto (7 a 12 anos) – a criança já consegue usar a lógica para chegar às soluções 
da maior parte dos problemas concretos, entretanto, sua dificuldade aumenta quando se trata 
de lidar com problemas não concretos como no caso da alfabetização. Nessa fase a criança já é 
capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma repre-
sentação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Desenvolve 
também a capacidade de refazer um trajeto mental, voltando ao ponto inicial de uma situação. 
Por exemplo, quando se despeja água de dois copos em outros, de formatos diferentes, para que 
a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é positiva. Ela diferencia aspectos 
e é capaz de refazer a ação.

Operatório formal (12 a 15 anos) - o pensamento lógico já consegue ser aplicado a todos os pro-
blemas que surgem (o que não implica dizer que todo adolescente é lógico em suas ações);

Piaget destaca ainda que o desenvolvimento das operações mentais depende de um meio 
rico em estímulos. Em um ambiente apropriado e propício, a criança desenvolve suas potenciali-
dades, favorecendo assim não só o seu crescimento físico, como o emocional e social. 

A brincadeira na teoria piagetiana não recebe uma conceituação específica. Entendida como 
ação assimiladora, a brincadeira aparece como forma de expressão da conduta, dotada de carac-
terísticas metafóricas como espontâneas, prazerosas. Ao colocar a brincadeira dentro do conteú-
do da inteligência, PIAGET (1977/1978) distingue a construção de estruturas mentais da aquisição 
de conhecimentos. A brincadeira, enquanto processo assimilativo, participa do conteúdo da inte-
ligência, à semelhança da aprendizagem.

Embora dotada de grande consistência, a teoria piagetiana não discute a brincadeira em si. 
Em síntese, Piaget adota o uso metafórico vigente da época, da brincadeira como conduta livre, 
espontânea, que a criança expressa por sua vontade e pelo prazer que lhe dá. Para o autor, ao 
manifestar a conduta lúdica, a criança demonstra o nível de seus estágios cognitivos e constrói 
conhecimentos.

Piaget distingue dois tipos de regras: as que vêm de fora e as que são construídas espontane-
amente. No livro A Formação do Símbolo na Criança, Piaget (1975) focaliza os jogos espontâneos 
com regras baseadas em concordância temporária. Ele vê tais jogos espontâneos como represen-
tando os resultados da socialização proveniente de jogos de exercícios e simbólicos.

Entretanto, pode-se afirmar que entre os 2 e 6 anos, a tendência lúdica se manifesta, predomi-
nantemente, sob a forma de jogo simbólico, jogo de ficção, imaginação ou de imitação. A partir 
dos esquemas sensórios-motores que são interiorizados, dão origem à imitação e posteriormente 
a representação. Nesta categoria estão incluídos a metamorfose de objetos (ex. um cabo de vas-
soura se transforma num cavalo) e o desempenho de papéis (brinca de professor e aluno). 

Portanto, o jogo simbólico, tem como função assimilar a realidade, ou a inversão de papéis.
Nesses jogos as crianças tendem a reproduzir as atitudes e as relações predominantes no seu 

meio ambiente: elas serão autoritárias ou liberais, carinhosas ou agressivas, conforme o tratamen-
to que recebe das pessoas com as quais convive.

O jogo de regras é caracterizado por um conjunto sistemático de leis (regras) que asseguram 
a reciprocidade dos meios empregados. É uma conduta lúdica que propõe relações sociais ou 
interindividuais, imposta pelo grupo, sendo que sua violação é considerada uma falta. Portanto, 
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esta forma de jogo pressupõe a existência de parceiros, bem como de certas obrigações comuns, 
o que lhe confere um caráter eminentemente social.

O jogo na criança, inicialmente egocêntrico e espontâneo, vai se tornando cada vez mais uma 
atividade social, na qual as relações interindividuais são fundamentais.

Para Piaget (1975) os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se mais significativas à medida 
que a criança se desenvolve, com a livre manipulação de diversos materiais. Dessa forma, ela pas-
sa a reconstituir, reinventar as coisas, que já exigem uma adaptação mais completa. Essa adap-
tação só é possível a partir do momento em que ela própria evolui internamente transformando 
essas atividades lúdicas (concretas) em linguagem escrita (abstrato).

O que nos faz humanos, segundo Maturana4, é o amor. Esta característica divina, que nos torna 
relacionais, se evidencia e se torna possível através da linguagem, da comunicação.

Considerando que a linguagem da criança se dá através do brincar, a ministração da palavra 
para alcançar o coração das crianças se coloca como um instrumento de escuta e de fala, possi-
bilitando assim que o sujeito venha a se estruturar de maneira biopsico-social.

Para MACHADO (1994) o brincar é a primeira forma de cultura que a criança participa. É no 
brincar que a criança aprende a lidar com sua realidade interior e compreender a realidade ex-
terior, sendo fonte de autodescoberta, prazer e crescimento. Pois, brincando a criança aprende a 
linguagem dos símbolos e entra no espaço original de todas as atividades sócio criativos cultu-
rais, desenvolvendo o raciocínio, a descoberta, a persistência e a perseverança. Percebendo que 
mesmo perdendo ela terá novas oportunidades para ganhar se tiver paciência e não desistir fa-
cilmente:

“... no brinquedo a criança segue o caminho do menor esforço - ela faz o que mais gosta de 
fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e, ao mesmo tempo aprende a seguir os 
caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte, renunciando ao que 
ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o cami-
nho para o prazer no brinquedo”. (VYGOTSKY, op. cit. p.130)

Para a formação de adultos 
emocionalmente saudáveis, 
devemos ter em mente a res-
ponsabilidade dada a nós por 
Deus de ensinar as crianças a 
“...crescer em sabedoria, esta-
tura e graça diante de Deus e 
dos homens”. (Lucas 2: 52).

Devemos como cristãos 
promover um meio facilitador 
de ajudar a criança a atingir 
este potencial máximo, aju-
dando a crescer em:

Sabedoria (mentalmente - conhecimento): habilidade para compreender e respeitar os princí-
pios e valores dados por Deus, necessários para viver na sociedade em que está inserido, amando, 
respeitando, e percebendo o mundo e as pessoas como criação dEle. 

Estatura (fisicamente): Crescer aceitando a si mesmo, valorizando o ser especial que Deus criou. 

4 Maturana, H (1978) “Biologia da Linguagem: a epistemologia da realidade” In: Cristina Magro, Miriam Graciano, e Nelson
Vaz (orgs.) ‘Humberto Maturana / A Ontologia da Realidade’, Editora UFMG, B.H., 1997, pg. 128; 

Não Portanto, respeitando-se as particularida-
des de cada criança bem como sua faixa etária, 
a história bíblica e os momentos de aprender 
brincando a palavra de Deus, poderão promover 
um ambiente de acolhimento e conforto propor-
cionando a facilidade da aprendizagem, do de-
senvolvimento a da socialização, já que é assim, 
que a criança estabelece na relação com o mun-
do que a cerca.
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Reforçando uma auto-imagem positiva, gostando de si mesma, descobrindo seus talentos e ha-
bilidades especiais únicas.

Graça (espiritualmente - emocionalmente): ensinar a criança que Deus nos aceita como so-
mos, e a entender que Ele é compreensivo e amoroso e está sempre pronto a perdoar os nossos 
erros. Ajudando-as a compreender que Ele está ao nosso lado mesmo nos momentos difíceis em 
nossa vida.    

Graça (socialmente - relacionamentos): Ensinar a criança que Deus espera que sejamos obe-
dientes a Ele e aos pais. O convívio social não surge naturalmente é preciso ensiná-las a conviver 
respeitando e entendendo as necessidades e interesse do outro.

Portanto, esperamos com este material, contribuir na formação da criança, tendo consciência 
do nosso papel, proporcionando um ambiente seguro e amoroso. Ao estabelecer vínculos afeti-
vos, as crianças tendem a ter relacionamentos mais saudáveis que levarão para a vida todaTendo 
os seguintes objetivos:

• Ensinar o plano de salvação, como alvo principal a ser alcançado.
• Conduzir a criança ao amadurecimento espiritual através da palavra de Deus.
• Criar no coração das crianças uma visão missionária.
• Ter uma equipe disposta a ministrar às crianças com amor.
• Envolver os pais no aprendizado e acompanhamento da criança.
• Desafiar a criança a compartilhar com outros, o que tem aprendido.

02 a 03 anos

FÍSICAS
Curiosidade; Desenvolvimento da oralidade; É capaz de saltar, 
andar , ou saltar de um pé para o outro quando  corre ou  anda; 
Manipula e utiliza objetos com as mãos, como um lápis de cor 
para desenhar ou uma colher para comer sozinha; Começa 
gradualmente a controlar os esfíncteres (primeiro os intestinos 
e depois a bexiga).

SOCIAIS
Imita e tenta participar nos comportamentos dos adultos; É 
capaz de participar em atividades com outras crianças, como 
por exemplo ouvir histórias.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Desenvolver atividades que visem despertar a curiosidade, 
encorajando e valorizando os esforços infantis.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Atividades de interação com crianças da mesma idade e de idades 
diferentes em situações diversas; Desenvolver atitudes de 
cooperação e amor ao próximo.

COGNITIVAS
Desenvolvimento da consciência de si; Começa a formar 
imagens mentais das coisas, o que a leva a melhor 
compreensão de alguns  conceitos simples.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Levar em conta os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que 
as crianças já possuem sobre o assunto.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Desenvolver atividades que levem a criança a construir vínculos 
positivos, vivenciando situações que envolvam afeto, atenção e limites; 
Demonstrar que ela é importante para Deus, por meio de conversas 
informais e histórias.

EMOCIONAIS
Inicialmente o leque de emoções é vasto, desde o puro prazer 
até à raiva frustrada.

ESPIRITUAIS
Perdão de erros e uma chance de recomeçar.
Conhecer a Deus por meio do amor demonstrado por seu líder.
Conhecer a Deus e a Sua Palavra.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
A criança tem uma capacidade imensa de amar. Por isso, também 
precisa sentir-se amada; Vivenciar a oração;Trabalhar a fé num Deus 
vivo e fiel, por meio de acontecimentos diários.

Características
das FAIXAS
ETÁRIAS
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04 a 05 anos

FÍSICAS
Rápido desenvolvimento muscular; Grande atividade motora, com maior 
controle dos movimentos; Consegue escovar os dentes, pentear-se e 
vestir-se com pouca ajuda; Começa a desenvolver a coordenação dos 
músculos maiores; Tem falta de um firme senso de equilíbrio; É 
extremamente ativa; Cansa-se rapidamente, mas logo se revigora após um 
breve descanso; Tem falta de coordenação dos músculos mais finos; É 
curiosa e gosta de explorar o ambiente; Aprende por meio da exploração. 

SOCIAIS
Tem maior consciência do certo e errado, preocupando-se maioritariamen-
te em fazer o que está certo; pode culpar os outros pelos seus erros 
(dificuldade em assumir a culpa pelos seus comportamentos); Seu 
pensamento gira em torno de si mesma; Muitas vezes brinca na presença 
de amigos ao invés de brincar com eles; Gosta de fazer amigos e de estar 
com eles.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Oferecer brinquedos para que possa exercitar seus sentidos e músculos; 
Desenvolver atividades que visam despertar a curiosidade, encorajando-a e 
valorizando seus esforços.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Valorizar o comportamento desejável; Dar valor especial para cada 
criança.

COGNITIVAS
Possui capacidade limitada de ouvir e compreender sem a ajuda de exemplos 
visuais; Possui memória vivaz e memoriza coisas que não entende; Adquiriu já um 
vocabulário alargado, constituído por 1500 a 2000 palavras; Manifesta um grande 
interesse pela linguagem, falando incessantemente; Compreende ordens com 
frases na negativa; Exibe uma curiosidade insaciável, fazendo inúmeras 
perguntas; Compreende as diferenças entre a fantasia e a realidade; Começa a 
compreender que os desenhos e símbolos podem representar objetos reais.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Desenvolver assuntos simples e breves; Simplificar o vocabulário explicando 
de uma forma atual; Usar objetos visuais para reforçar uma história ou lição; 
Usar criatividade (trabalhos manuais, música, brincadeiras, desenhos, etc.).

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Ficar pertinho da criança ( sentado numa cadeira ou no chão); Permitir que  
a criança seja bastante independente, assim ela se desenvolve mais 
rapidamente; Fazer a criança sentir-se valorizada; Dar oportunidade para 
compartilhar experiências.

EMOCIONAIS
Tem uma grande capacidade de fantasiar; Procura frequentemente testar o 
poder e os limites dos outros; Exibe muitos comportamentos desafiantes e 
opositores; Os seus estados emocionais alcançam os extremos: é desafiante e 
depois bastante envergonhada; Procura frequentemente testar o poder e os 
limites dos outros; Exibe muitos comportamentos desafiantes e opositores; Os 
seus estados emocionais alcançam os extremos: é desafiante e depois bastante 
envergonhada; Tem uma confiança crescente em si própria e no mundo; Chora 
facilmente’É capaz de falar do que está sentindo; Aprende a esperar sem se 
descontrolar.

ESPIRITUAIS
A criança nesta idade já pode entender os aspectos básicos do 
plano da salvação: o amor de Deus, o pecado, o sacrifício de 
Jesus, a purificação do coração, e o crescimento pelo 
obediência.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
A criança precisa saber: que Deus a ama e cuida dela; que ela é pecadora; 
que Jesus foi castigado em seu lugar; que por Jesus ela pode ser salva e que 
por Ele ela pode deixar de pecar; Deve também saber como demonstrar 
respeito a Deus, fazer diferença entre o certo e o errado e escolher o certo 
com a ajuda de Deus. 

06 a 08 anos

FÍSICAS
Apresenta boa coordenação muscular e equilíbrio; 
Comporta-se de maneira agitada e quer chamar a atenção 
para si; Aprende a coordenar olhos e mãos; Entusiasma-se ao 
aprender novas habilidades

SOCIAIS
Gosta de atividades em grupo; Gosta dos adultos e anseiam 
relacionar-se com eles, inclusive ajudando; Deseja fazer 
amigos; É legalista; A família e a igreja são grupos importantes 
para elas.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Desenvolver atividades diversificadas; Usar músicas com vários 
gestos e alternar atividades; Oferecer trabalhos manuais e 
brinquedos/brincadeiras mais elaboradas.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Trabalhar padrões de comportamento; Realizar atividades em grupo
Incentivar a criança a ajudar os colegas com dificuldade; Ensinar a 
criança a não julgar as ações do próximo.

COGNITIVAS
Gosta de mostrar sua recém-adquirida habilidade de leitura; Precisa de 
gravuras e objetos que auxiliem sua compreensão; Está aprendendo a fazer 
diferença entre realidade e fantasia; É curiosa, observadora e faz muitas 
perguntas; Mantém o interesse e atenção por mais tempo; Memoriza com 
facilidade; Sente-se fortemente compromissada com o que é certo - quer que 
aqueles que quebram as regras sejam punidos; Aprecia histórias; Gosta de usar 
palavras novas.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Proporcionar atividades variadas; Contar histórias emocionantes e com 
ensinamento proveitoso; Estabelecer clima que permita à criança 
concordar e discordar.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Proporcionar um ambiente acolhedor; Ajudá-la a tomar decisões e buscar 
sua independência emocional; Sempreque possível desenvolver uma 
conversa amiga; Orientar na apreciação do valor do outro, assim como no 
da própria criança.

EMOCIONAIS
Aprecia a variação, mas uma mudança brusca pode prejudicar; 
Precisa do exemplo de domínio próprio dos adultos; Compreende 
comodamente as coisas e os acontecimentos; É motivada pelo 
reconhecimento.

ESPIRITUAIS
Compreende símbolos religiosos simples; Pensa em Deus 
Acredita no que a igreja ensina; Quer que lhe seja dito em que deve 
acreditar; Tem compreensão do pecado e da salvação; Deseja 
agradar a Deus; Se incentivada, faz da oração parte de sua vida 
diária; Aceita responsabilidades; Imita exemplos do viver cristão.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Compartilhar as maravilhas de Deus nas nossas vidas; Ajudá-la a cultivar o 
hábito de frequentar e participar da igreja; Conversar com ela sobre as razões 
de nossa fé; Ensinar a cultivaruma atitude de adoração a Deus; Participar do 
culto junto com ela.
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09 a 12anos

FÍSICAS
Possui um bom controle corporal; Está interessada em 
desenvolver força, capacidades e rapidez; Desenha com 
grande detalhe; As meninas começam a desenvolver-se mais 
rapidamente do que os meninos.

SOCIAIS
Fazem novos amigos com facilidade, preocupando-se em estabelecer 
relações recíprocas; Podem desenvolver uma relação mais próxima com 
uma criança do mesmo sexo; Consideram o grupo de amigos importante; 
Meninos e meninas diferem em termos de personalidade, características e 
interesses; Preferência por atividades de jogo cooperativo e de equipe; 
Maior interesse nas relações afetivas e atividades sociais.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Desenvolver atividades com aventuras; Delegar-lhes ou 
atribuir-lhes tarefas que possa realizar.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Ajudá-la a controlar-se e a ter domínio próprio; Mostrar-lhe a 
importância de obediência as autoridades; Respeitar a caminhada 
de cada uma e animá-la a relacionar-se bem.

COGNITIVAS
O seu pensamento está mais organizado e lógico; Preocupa-se em perceber 
a razão das coisas que a rodeia; Manifesta preferência por trabalhos e 
tarefas mais complexas; Tem interesses definidos e uma grande 
curiosidade; Memoriza fatos; Emprega um raciocínio e pensamentos cada 
vez mais abstratos; As diferenças individuais tornam-se mais marcadas; 
Gosta de ler, escrever e de utilizar livros e referência.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Dar oportunidade para que a criança obtenha novos conhecimentos, chamando sua 
atenção para as coisas novas; Proporcionar momentos em que tenha a oportunidade 
para falar e se colocar; Criar oportunidades para realizar tarefas e conversar 
informalmente ao mesmo tempo, transmitindo assim, experiências ou orientações.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Ajudar a adaptar-se a sua realidade social; Permitir que se sintam úteis; 
Não fazer comparações, mas incentivar a cooperação de acordo com o 
nível de interesse.

EMOCIONAIS
Exige mais amor e compreensão da figura materna; Tem segredos; Pode ser 
excessivamente autocrítica, com tendência para dramatizar as situações em que 
antecipa dificuldades; Exibe menos medos; Podem resistir e argumentar contra 
instruções e pedidos feitos pelos adultos; Apreciam recompensas imediatas pelo 
seu comportamento; Podem exibir alguns problemas de comportamento, 
sobretudo quando não se sentem aceitas pelos outros; Tornam-se cada vez mais 
independentes e "merecedoras" de confiança.

ESPIRITUAIS
Crê em Jesus; Apresenta interesse em estudar a Bíblia.

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Apresentar o plano de salvação, levá-la a Jesus; Memorizar com ela, 
versículos bíblicos e mostrar a importância desta atividade; Mostrar-lhe o 
valor da Palavra de Deus para sua vida diária; Mostrar a veracidade e a 
autenticidade do ensinamento bíblico a sua aplicação á nossa vida.
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CAPÍTULO V
Ensino Bíblico para Crianças
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A criança é um tesouro singular que Deus confiou a nós. É uma vida para ser desenvolvida para 
o bem ou para o mal, dependendo dos adultos ao seu redor. As crianças que chegam à igreja são 
nossas responsabilidades, por isso nos compete oferecer-lhes um ensino eficiente. Também é pre-
ciso ir atrás das crianças, fora da igreja, e também proporcionar um excelente ensino. 

 A família, escola, igreja, amigos, vizinhos, desconhecidos, entre outros, auxiliam na construção 
do caráter da criança e sua formação. Suas vivências são permeadas por conceitos, estereótipos, 
adotados pelos outros, por meios que dominam nossa sociedade, sejam eles positivos e negativos. 

Precisamos cercar nossas crianças com o amor e poder de Deus. É importante estarmos pre-
parados para as mudanças bruscas na vida da criança, para as artimanhas de Satanás, que quer 
amarrar a criança, desde pequena, nos caprichos e idealizações dele. Precisamos estar “prontos 
para qualquer que pedir a razão da esperança que está em vós” I Pedro 3.15.

  
“O professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando. Um fraco domínio 
do conteúdo resulta num ensino deficiente”. Exige-se no mínimo três anos de preparo 
para uma pessoa ensinar as crianças que 2 + 2 são 4, mas quando se trata de ensinar as in-
sondáveis riquezas de Jesus Cristo, qualquer um serve... e é por isso que muitas vezes esse 
ensino desce ao nível da mediocridade”.  HOWARD HENDRICKS, p. 14 e p. 18

O professor e líder do ministério é o guardião do tesouro da nação – suas crianças e adolescen-
tes. Seu valor é imensurável. Tem a grandiosa oportunidade de influenciar vidas. Os erros dos mé-
dicos são enterrados. Dos advogados são encarcerados. Entre outros profissionais. Mas os erros do 
professor dificilmente são apagados. 

Busque a excelência no seu trabalho. Avalie em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus, 
seu andar com Ele. Não adianta melhorar seu ensino com materiais atraentes ou com uma pro-
gramação cheia de novidades. Tudo isso será mera atração superficial, sem nenhum valor eterno1. 

 Ensine muito além do intelecto e do conhecimento. Ensine de maneira tão relevante que o 
aluno queira colocar em prática o que aprendeu, porque o desafio foi empolgante e envolvente. 
Conduza-a no processo de ensino de tal maneira que ela mesma queira modificar sua conduta. 

1 Texto adaptado de trechos da Apostila de curso da APEC “Material para ensino com crianças”, 2003.

Ensino Bíblico 
para Crianças
Amanda Berg
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“a nossa tarefa como 
educadores não é 
tentar deixar nossos 
alunos deslumbrados, 
mas causar um 
IMPACTO. Também 
não é apenas 
convencê-los, é 
TRANSFORMÁ-LOS”
HOWARD HENDRICKS

    A capacidade de estimular é um dos melhores benefícios 
que você professor tem para oferecer. Mostre aos seus alunos as 
esperanças, os objetivos e as aspirações que você tem em relação 
a cada um deles em particular e em relação à classe como um 
todo. 

    Seus alunos serão como espelho. Eles refletem suas atitudes. 
Você é o exemplo que eles seguirão. Diga-lhes que você acredita 
neles. Que confia neles. Tenha em mente que parte do processo 
ensino-aprendizagem é auxiliar na formação do caráter de seus 
alunos. Portanto, você, professor, líder, é um espelho para seus 
alunos. Que imagem esse espelho está refletindo?

O Senhor Jesus, o Mestre dos Mestres, tem sido o seu professor? 
O que você tem aprendido com Ele?

Jesus ensinava a partir da necessidade de cada um. Que grande diferença fará no seu ensino, 
professor, se você souber detectar a necessidade de seus alunos para ajudá-los adequadamente. 
Jesus sabia falar e escutar de maneira maravilhosa, tanto com o coração, como a mente. O ensino 
dEle era breve, mas com propósito. Era direto, instrutivo e pessoal. 

As perguntas eram o coração do seu ensino. As perguntas podem ser usadas com vários propósitos: 
• Para levar a pessoa a pensar; 
• Para expressar uma emoção; 
• Introduzir uma história; 
• Fazer a aplicação de um ensino; 
• Verificar o entendimento ou criar um dilema.

Planeje perguntas cuidadosamente pertinentes ao objetivo, tanto das aulas, como do ministério 
como um todo. Veja como você poderá usá-las com seus alunos para levá-los a pensar, para mo-
tivá-los à participação afetiva na aula, para acordar, incentivar, estimular seus alunos. As respostas 
podem ser as mais variadas. Podem ser significativas ou superficiais, sinceras ou diferentes das 
esperadas. Mas todas elas lhe darão retorno do aprendizado. 

Seja sensível e sábio e aproveite também esta oportunidade de ensino. 
• Observe a necessidade.
• Defina os objetivos.
• Especifique como vai desenvolver o tema.
• Selecione os recursos didáticos de acordo com o assunto.
• Faça um levantamento da situação espiritual da pessoa.
• Identifique os problemas sociais da pessoa.

Jesus sempre conseguia a atenção de todos. Usava uma pergunta, um objeto, uma ação para 
despertar o interesse de seus ouvintes. Jesus partia do concreto para o abstrato, do conhecido para 
o desconhecido. Ele ensinou sobre confiança, ao olhar para as aves do Céu e os lírios do campo. 
Ensinou sobre providência ao considerar os fios de seu cabelo. Ensinou sobre a ação do Espírito ao 
falar sobre o soprar do vento. 

Devemos partir sempre do concreto ao abstrato. Usar símbolos, objetos, imagens sejam elas 
visuais ou imaginárias que aproximem o aluno e sua realidade ao nosso objetivo. 
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Jesus levava seus alunos à ação: “vinde, ide, pregai, venda, vigie, ore, trabalhe”. Jesus atingiu em 
Seu ensino o intelecto, o sentimento e a vontade das pessoas levando-as à ação. O conhecer, pensar 
e agir. O professor deve fazer mais do que ensinar, devem inspirar para que queiram fazer e ensinar 
a outros. 

Jesus tinha tempo para as pessoas. Ele as ouvia e as conhecia. Dedicava tempo a elas. Você, 
professor, tem tido tempo para conhecer suas crianças, adolescentes ou jovens? Provérbios 20. 5 
diz que as crianças são como tesouros escondidos no fundo do oceano. Os planos do homem são 
como águas profundas, mas quem a compreende tudo traz à tona. É preciso conhecer seus medos, 
desejos, anseios, questionamentos, lutas em casa e revoltas? Exerça o pastoreio individual de seus 
alunos. Isso não tem como deixar de fora. 

Precisamos aprender a viver na graça, receber a graça a cada momento e aplicar a graça à nossa 
vida. Só assim teremos uma missão vitoriosa. Jesus ia ao Pai em todos os momentos. Aprenda a ir 
diretamente a Ele. Entregue ao Senhor as suas dificuldades, os seus problemas, os seus questiona-
mentos, assim como a sua gratidão. 

• Consagre tempo de estudo a cada aula. 
• Tenha domínio completo do que vai ensinar. 
• Saiba exatamente as verdades que pretende ensinar. 
• Estude exaustivamente o texto bíblico. Esteja familiarizado com o contexto da história.
• Siga sempre um plano de estudos: O que? Como? Por quê?

O começo da aula é o anzol que fisga a atenção dos alunos. A sua chegada é muito importante. 
Defina como a criança se sentirá durante a aula. Mantenha aceso o interesse deles. Interesse e aten-
ção interagem mutuamente. Faça pausas, caso perca a atenção deles. 

• Mantenha a motivação
• Torne-se um bom contador de histórias
• Ajude seu aluno a memorizar versículos
• A variedade é o tempero da vida.
• Use palavras de encorajamento.
• Observe o grupo que você tem e planeje suas aulas.
• Demonstre amor, acolha seus alunos. 
• Torne-se um discipulador.
• E o principal: Conduza o seu aluno mais perto de Deus. 

Lembre-se: O google pode te sugerir várias ferramentas. Mas se você não depositar aos pés de 
Jesus a sua aula, de nada adianta ter milhões de visuais. Ela será apenas uma história contada, que 
não tocará os corações.

CRIATIVIDADE: “Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa 
vontade” Filipenses 2.13

Deus é nossa fonte de criatividade. Ele é a fonte de tudo que é bom (Tiago 1.17). Ele é a bondade 
em essência. Quando Deus criou todas as coisas não apenas aprovou como bom tudo que fez, mas 
também expressou o reconhecimento da glória de Sua criatividade. Deus é a fonte da sabedoria e 
Ele nos exorta a buscar nele fé e sabedoria lá do alto para a realização da obra de Deus (Tiago 1.3-5).  
Deus quem nos capacita com a Sua graça para que sejamos verdadeiros instrumentos em Suas 
mãos (1Co 15.10; 2Co 3.5, Ef 3.7-8).
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A Bíblia é outra fonte inesgotável de criatividade. Uma leitura bíblica bem-feita aguça o nosso 
intelecto. Não há como preparar uma boa aula sem a Bíblia. Um contador de história lê a história 
várias vezes para narrá-la. O mensageiro de Deus lê a história da bíblia várias vezes antes de contá-
-la, mas estuda, aprofunda sobre o Deus que realizou aquela situação, para que eu aplique primei-
ramente em minha vida. A Bíblia é INSUBSTITUÍVEL. Os alunos precisam ouvir e aprender sobre a 
Bíblia. NOSSA MISSÃO: Ensinar sobre o DEUS DA BÍBLIA.

“A tarefa do professor é despertar a mente do aluno, é estimular ideias, através de exem-
plo, da simpatia pessoal, e de todos os meios que puder utilizar para isto, isto é, fornecen-
do-lhes lições objetivas para os sentidos e fatos para a inteligência... o maior dos mestres 
disse: A semente é a palavra. O verdadeiro professor é o que revolve a terra e planta a se-
mente”. JOHN MILTON GREGORY , 2007

APLICAÇÃO PRÁTICA: Antes de iniciar a mensagem de Deus precisamos lembrar destes 4 pontos: 

1- Olhar a criança como um ser pecador e que precisa de Deus acima de todas as coisas.

2- Aproveitar toda oportunidade que tiver para explicar e ensinar com seriedade a palavra de 
Deus, e não como um livro de histórias.

3- Resgatar as crianças para perto de Deus, da igreja e da família.

4- Valorizar a opinião de uma criança.
 
Antes de preparar a aula, precisamos olhar a criança que estamos trabalhando. Para isso, res-

ponda estes questionamentos para que você entenda melhor o seu aluno. 
• O que as crianças gostam hoje? 
• Por que esta atividade ou programa é importante? 
• O que atrai e interessa à criança?
• Como chegar ao coração delas?
• Quem estou querendo levar mais perto de Cristo?

Desperte o desejo de aprender, para isso é preciso planejar. Ajude a criança a compreender o 
trecho, estudado para que, caso seja necessário, simplifique a escrita dele, mas não perdendo a sua 
essência. 

A infância é o tempo ideal para memorização. Decorar versículos bíblicos fortalece a vida espiri-
tual da criança convertida, guardando-a do pecado.

“Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. (Sl 119.11).
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CAPÍTULO VI
Estruturando o Ministério
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Estruturando 
o Ministério
Pr Flavio Ferreira dos Santos

Fico muito feliz porque você conseguiu chegar até aqui e tenho algo a dizer para você: seja forte!
Nos capítulos anteriores você já passou pela Vocação, Perfil de líderes e educadores e o Perfil da 

criança que é o seu maior objetivo. Agora se prepare e se segure bem firme, porque a partir desse 
momento vamos começar a planejar e organizar o ministério que fará a diferença na sua igreja. 
Deus com certeza constituirá um grande movimento para que cada vez mais alcancemos as crian-
ças para Jesus Cristo. 

Deus ama planejamento e organização, então, não fique com preguiça ou achando desnecessá-
rio esse tópico e mergulhe nele com todas as suas forças. Não conheço a sua realidade, mas venho 
trazer 03 sugestões de como desenvolver uma estrutura de ministério. Depois desse capítulo, você 
precisa começar a “PRATICAÇÃO”.

A palavra “praticação” é derivada da palavra “praticar” e ainda traz a palavra “ação” que é de-
rivada de movimentar. São duas palavras fortes que nos colocam no ato de não ficarmos parados 
vendo o tempo passar. Seja forte!!!

Antes de trazer as 03 opções preciso que você faça o seguinte levantamento: 

1) Quantas salas terei disponíveis?
_____________________________________________________________________________________________________

2) Quantas crianças tenho atualmente em cada faixa etária?

0 a 1 ano:  _____ 1 a 3 anos:  _____       4 a 6 anos: _____   7 e 8 anos: _____       9 a 12 anos: ____

3) Quantas pessoas você crê que poderia contar no ministério? Independentemente se já traba-
lham ou nunca trabalharam com crianças.
_____________________________________________________________________________________________________

4) Quanto tempo terá para trabalhar por domingo? 
_____________________________________________________________________________________________________

5) Quanto terei de recurso financeiro para investir no material didático? Obs: uma revista custa 
em média R$ 8,00 (oito reais)?
_____________________________________________________________________________________________________
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Então, vamos lá!!

Fonte: o Autor

Apresento 3 sugestões de acordo com a programação da igreja:

     1ª Sugestão | EBD e Culto Infantil

Faixa etária: 

Crianças até 12 anos

Horário: 

Durante a EBD e Culto dos adultos.

Divisões etárias: 

5 divisões (conforme espaço)

Caso o ministério funcione no horário em que toda a igreja está reunida para estudar a Bíblia, 
o ideal é que os professores sejam fixos, ou seja, não exista rodízio entre eles para as aulas minis-
tradas. Dessa forma o professor vai conhecer bem as crianças e conseguirá tratar melhor alguma 
dificuldade. 

Quando necessário, por falta de salas, faça a junção de idades como exemplo berçário e maternal. 
O tempo disponível interferirá     na escolha de qual material os professores irão utilizar. Se sua 

igreja tem o tempo de uma hora para as atividades, é um excelente tempo! Você poderá trabalhar 
com um bom material e ainda usar todo o recurso que o mesmo disponibiliza. 

Classe
Berçário

Maternal

Principiantes

Primários

Juniores

nº de 
facilitadores

03

03

02

02

02

Idade
0 a 1 ano

2 e 3 anos

4 a 6 anos

7 e 8 anos

9 a 12 anos

Sugestão de divisão para montar 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA:
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      2ª Sugestão | EBD + Culto

Igrejas que realizam EBD + Culto 

para os adultos no mesmo período. 

Ex: começa com o culto e depois fazem 

a EBD. Trabalhando com crianças 

de até 12 anos no mesmo horário do 

culto todo da noite. 

Entendendo que você irá trabalhar durante todo o culto vespertino, será necessário uma escala 
de professores, para que não fiquem sem participar dos cultos. Seja cuidadoso no rodízio para que 
a criança não sofra ou escolha o dia que ela quer ir à igreja por causa desse ou daquele professor. 
O ideal é que você tenha no mínimo 03 professores em cada sala de aula, mesmo que a turma seja 
pequena, pois você vai trabalhar por escala. Segue um modelo de escala ideal:

Exemplo de escala de uma sala de aula:

Nome   04/08  11/08  18/08  25/08

Prof Ana   F  C  C  F

Prof Pedro  C  F  C  C

Prof Luiza   C  C  F  C

Legenda: F = FOLGA    C= COMPARECIMENTO           Fonte: o Autor

Dessa forma você sempre terá em sala de aula um professor que participou da aula anterior 
dando uma melhor continuidade nas aulas aplicadas. 

“E agora José?” Mas eu não tenho tanto professor assim disponível para trabalhar!”
Fique calmo e respire fundo!!! Claro, no início você vai trabalhar com o que você tem! Mas com os 

seus joelhos no chão vão chegar mais pessoas para trabalhar. Com essas informações, você já sabe 
qual o objetivo, ou seja, a forma ideal de trabalhar e irá lutar por isso. 

Quero lembrar você, que essa estrutura será para funcionar durante o culto todo, sendo assim 
você precisa distribuir as atividades dentro do tempo que lhe é permitido. Exemplo: 

Se o culto vespertino tem a duração de 2h ou 1h30 no total, você poderá fazer a seguinte distri-
buição: 

Classe
Berçário

Maternal

Principiantes

Primários

Juniores

nº de 
facilitadores

03

03

02

02

02

Idade
0 a 1 ano

2 e 3 anos

4 a 6 anos

7 e 8 anos

9 a 12 anos

Sugestão de divisão para montar 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA:

19h às 20h15
Aula dominical em sala 
conforme a idade. 
20h15 às 21h
Realização do culto na 
linguagem infantil 

2 horas 1h30

19h às 20h
Aula dominical em sala 
conforme a idade 
20h às 20h30
Realização do culto na 
linguagem infantil 
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Acerte bem esses detalhes com a direção da igreja e bem com os seus professores para que na 
hora do professor montar o seu cronograma de aula ele possa preparar utilizando todo o tempo 
que lhe for dado. 

Faça um levantamento financeiro, didático e doutrinário do material que você deseja utilizar 
em sala de aula. Realize bastante reuniões com os professores para alinhar todos os detalhes e ter 
feedback. 

Para os cultos, preste atenção! Você vai precisar de uma equipe que possa desenvolver as músi-
cas infantis; as histórias contadas no culto devem ser do cotidiano (exemplo, histórias morais), que 
permitam aplicação bíblica, pois eles já tiveram lição da história da Bíblia em sala de aula então 
agora precisam de uma história que possam aplicar em sua vida. 

Faça um momento de oferta durante o culto, momento em que as salas possam apresentar o 
que aprenderam e utilize esse tempo para concurso entre as salas ou concurso bíblicos. 

Faça um bom levantamento das necessidades dos materiais para ficar à disposição dos profes-
sores. Para esse levantamento você baseie-se nas revistas que for utilizar.

     3ª Sugestão | Salas durante a Mensagem

Nessa sugestão vamos trabalhar na divisão de salas de aulas apenas no momento 

da mensagem do culto vespertino. NÃO SE ESPANTE! Mas é a realidade de muitas 

igrejas que só tem a oportunidade de estar em sala no momento da mensagem. 

Trabalhar dessa forma o resultado de um crescimento espiritual de uma criança 

é mais lento e espaçado, por isso vai precisar de mais empenho da coordenação 

para alcançar essas crianças. 

Como só vai trabalhar durante a mensagem, então precisa definir bem até que idade irá traba-
lhar nesse horário, normalmente os juniores (ou pré-adolescentes de 9 a 12 anos) não participam 
desse momento. 

Você pode utilizar o mesmo esquema de rodízio dos professores apresentado na segunda su-
gestão, este rodízio para essa estrutura é fundamental para  o melhor desenvolvimento das suas 
crianças. 

Como o tempo é curto, tenha as salas preparadas para não perder tempo enquanto as crianças 
chegam. 

Sempre se certifique de que o professor tem o material para dar aula em suas mãos, principal-
mente se for ter apenas um professor por domingo na escala. Tenha um cronograma em mãos e 
cobre sempre o compromisso do professor escalado para o domingo seguinte. 

Como tem detalhes, não é mesmo? Mas não entre em pânico, seja forte!!! Devagar tudo vai 
entrando nos eixos. Quero deixar mais um detalhe na estruturação. Como você pode perceber é 
bastante coisa para se preocupar e correr atrás. Então, lembre-se  de que você não pode trabalhar 
sozinho. Mais uma vez coloque os seus joelhos no chão e peça uma orientação de Deus para que 
você tenha mais 02 pessoas em que você possa dividir suas tarefas. 

Vai aqui uma indicação de cargos que no mínimo precisa para um bom andamento do minis-
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tério infantil:

Vice diretor | Vice coordenador 
Esse cargo é para a pessoa que possa caminhar junto com você dividindo as tarefas e te substituin-
do quando necessário. 

Secretária(o) 
Pessoa que possa fazer levantamento do controle da frequência das crianças, atender os professo-
res nas necessidades de material e xerox e ajudar no que for preciso a direção do ministério. 

O ideal é que você e essas duas pessoas não assumam sala de aula pois precisam de uma coor-
denação para que tenha um bom andamento das coisas, claro que esporadicamente você poderá 
assumir, mas que isso não seja costumeiro. Deus ama e abençoa a organização e planejamento, 
então honre a Deus preparando e trabalhando na sua obra. 

Portanto, sozinho jamais! Você precisa de pessoas na coordenação também.
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CAPÍTULO VII
Atividades do Ministério com Crianças
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Atividadesdo Ministério 
com Crianças
Simone Chanan

Culto, EBD e PGMI

Após entendermos a importância do ministério com crianças, o perfil de quem irá trabalhar 
com elas e as características das crianças em suas respectivas faixas etárias, vamos ver 3 momentos 
nos quais as crianças participam que precisam ser pensados e planejados de forma que fique inte-
ressante para elas: o culto infantil, a aula da escola bíblica e o Pequeno Grupo Multiplicador Infantil 
(PGMI).

O Culto infantil
O culto infantil é um momento no qual as crianças também vão cultuar a Deus, mas na lingua-

gem delas. E apesar deste “caderno” se tratar de um material para ministério com criança, preciso 
reforçar também o conceito trazido pelo pastor Jaziel Guerreiro Martins:

“o culto é assaz fundamental para colocar a pessoa em relação pessoal com Deus e em 
comunhão com os demais cristãos; provê estímulos e desafios para a vida cristã; dá opor-
tunidade para confissão e purificação dos pecados; fornece instrução para o viver diário; e 
dá, condições ao fiel para que tenha a sua fé e o seu ardor aumentados1”.

Fiz questão de citar o pastor Jaziel, para reforçar a ideia de que culto infantil não serve para 
entreter as crianças, apesar de ser feito pelas crianças, precisa contar com esses elementos: comu-
nhão, confissão, instrução e aplicação; 

Com relação ao formato do culto, em muitas igrejas as crian-
ças participam do culto com os adultos até o momento do louvor. 
Em seguida saem para dar continuidade ao culto na linguagem 
delas. Em outras, as crianças vão direto para o espaço onde pres-
tarão o culto. O melhor formato para a sua igreja, dependerá da 
sua realidade: quantidade de crianças que atende, do espaço que 
tem, do número de pessoas na equipe.

Crianças ficam com os adultos até o momento do louvor: 
após a saída das crianças, elas seguirão para as salas, onde ouvirão a 
mensagem, farão a atividade, podendo-se também incluir um perío-
do curto de louvor, depende do tempo que levar o culto dos adultos.

1 Jaziel Guerreiro Martins, 2002, pg 115

O melhor formato 
para a sua igreja, 
dependerá da sua 
realidade: quantidade 
de crianças que 
atende, do espaço que 
tem, do número de 
pessoas na equipe.



42

Crianças vão direto para o culto infantil: além dos outros momentos do culto é feito também 
ofertório, sempre explicando para as crianças o sentido de cada um dos momentos.

Neste capítulo vamos ajudar descrevendo uma ordem de culto, levando em conta que as crian-
ças irão direto para o espaço delas, sem iniciar com os adultos. Caso elas iniciem com os adultos, o 
culto na sala iniciará direto com o versículo para memorizar e em seguida mensagem.

Tânia Adel, sem seu livro “Histórias para o Evangelismo e para o culto infantil” traz uma ordem 
simples que o líder pode seguir para planejar o culto infantil:

Ordem do culto
• Abertura
• Oração
• Leitura Bíblica ou versículo para memorizar
• Música
• Apresentação especial
• Mensagem
• Atividade manual
• Momento da oferta e momento missionário

Abertura
Receba as crianças com alegria. Parece óbvio falar isso, mas, infelizmente, muitos ainda não 

entenderam a benção que é estar no ministério infantil, e não transmitem alegria às crianças. Você 
pode ser uma benção na vida delas! 

Oração
Apesar de estarmos falando sobre culto infantil, mas uma vez acho importante citar o que o 

professor Jaziel Guerreiro Martins traz sobre a oração no momento do culto, que serve tanto para 
os adultos quanto para as crianças:

“as orações públicas possuem algumas características que são fundamentais: elas devem 
ser objetivas, claras e concisas (...) É bom ensinar a igreja que há vários tipos de oração: de 
gratidão, de adoração, de confissão, de petição e de intercessão. Muitos possuem a pálida 
ideia que oração é só pedir, mas pelos exemplos bíblicos vemos que oração é muito mais 
louvor e gratidão do que petição. Nós somos mais inclinados a pedir e interceder do que 
agradecer e louvar. Somos um povo ingrato: pedimos muito e agradecemos pouco. Con-
fessar pecados, nem pensar, para alguns2”.

Precisamos ensinar às crianças os tipos de oração, e a importância de sermos gratos a Deus por 
todas as coisas. Normalmente elas sentem-se tímidas, ou não sabem o que falar. Ajude-as! Você 
consegue dimensionar o quão maravilhoso é ensinarmos alguém a se relacionar com o Senhor! 
Peça para que uma criança que já tenha mais facilidade faça a oração, ou, até que elas tenham 
confiança, você pode falar, para que elas repitam o que você disse.

Uma ideia simples, descrita pela autora Tânia Adel, no livro “Histórias para o Evangelismo e para 
o culto infantil”, é:

“Faça um círculo com as crianças. Cada uma terá que agradecer por algo que lhe ocorreu 
durante o dia. Conforme forem falando elas terão que dar um passo para o centro do cír-
culo. Repetir até que elas fiquem bem juntinhas, e então o professor ou o ministro infantil 
fará a oração final e todas as crianças dirão um “amém” bem alto3”.

2 Jaziel Gerreiro Marins, 2002, pg119.
3 Tânia Adel, 2012, pg4.
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Leitura Bíblica ou versículo para memorizar
Escolha versículos pequenos e que estejam relacionados com a história que será contada. Crie 

formas diferentes de ensinar os versículos.
O pastor Rawderson Rangel, no livro Recursos práticos para o Culto Infantil, alerta para a facili-

dade que as crianças têm para memorização, “frases inteiras de filmes que assistiram são narradas 
por elas após um período diante dos desenhos animados4”.

Ele ainda comenta que “a criança tem uma memória como uma “folha” limpa: no decorrer na 
primeira infância ela vai preenchendo essa “folha”. Com o que ela preenche seu cérebro vai depen-
der dos estímulos que recebe. É aí que entra o professor com a sua atividade5”.

Música
Tanto para os adultos, quanto para as crianças, quando for selecionar as músicas tome muito 

cuidado com a mensagem que o hino contém. Muitas músicas têm erros bíblicos, se estiver em 
dúvida, converse com o seu pastor, pergunte a ele se a música que quer ensinar às crianças tem 
algum erro bíblico teológico. Também é importantíssimo que as crianças entendam o que estão 
cantando.

Tanto para os adultos, quanto para as crianças, quando for selecionar as músicas tome muito 
cuidado com a mensagem que o hino contém. Muitas músicas têm erros bíblicos, se estiver em 
dúvida, converse com o seu pastor, pergunte a ele se a música que quer ensinar às crianças tem 
algum erro bíblico teológico. Também é importantíssimo que as crianças entendam o que estão 
cantando.

História Bíblica e Mensagem
Esse momento é muito especial. Precisamos tomar muitos cuidados, para não perder uma opor-

tunidade tão preciosa. Por isso, esse material traz um cpítulo dedicado a esse ponto.

Atividade manual
O momento de atividade manual pode ajudar as crianças a aprenderem a trabalhar em equipe 

e possibilita que elas expressem seus pensamentos.
Normalmente as igrejas dão um desenho para as crianças pintarem após a história, mas você 

pode alternar as atividades! Tania (2012, pg15), traz 5 exemplos de atividades manuais: 

Colagem e montagem: podem ser feitas para os mais diversos fins: cartazes, 

livros de histórias, cartões, etc...

Modelagem:  as crianças gostam muito de manipular massinha criando e ex-

pondo seus pensamentos.

Pintura em cartolina: use uma cartolina para cada grupo de quatro crianças. 

Faça um desenho relacionado com a história contada e eles acrescentarão os 

complementos. 

Mosaico: fazer o contorno do desenho, (que foi dado para a criança pintar) e 

encher com papel colorido, pedaços de revistas, retalhos de pano, fos de lã, 

lascas de lápis de cor, arroz cru, macarrão cru, etc...

Fantoches: ensine as crianças a fazer fantoches relacionados com a história 

que você contou, procure os mais fáceis de serem confeccionados, pois de-

pendendo da idade elas não tem domínio da tesoura. 

4 Rawderson Rangel, 2011, pg 83.
5 Rawderson Rangel, 2011, pg 83.
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Momento da oferta e momento missionário
O momento da oferta é mais uma oportunidade para ensinarmos às crianças sobre a importân-

cia de participarmos da obra de Deus com nossos recursos.
Como batistas, também podemos aproveitar as informações vindas das agências missionárias 

(Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais e Convenção Batista Paranaense), durante 
as campanhas, para manter nossas crianças informadas e desejosas de participar.

Se você não tem acesso ao material produzido pelas agências missionárias, entre em contato 
com o promotor de missões de sua igreja, ou mesmo com o pastor, para saber o que pode estar 
acontecendo. Os materiais enviados pelas agências são muito ricos em histórias, atividades e ideias 
para realizar com as crianças.

Para enriquecer os momentos missionários, seria muito interessante também, você como líder 
do ministério infantil de sua igreja, participar dos treinamentos para promotores de missões da sua 
associação. Nada melhor do que ouvir as histórias dos próprios missionários para conseguirmos 
repassar para nossas crianças.

EBD - Ensine sua Equipe a preparar uma aula

Geralmente as igrejas compram revistas para utilizar na EBD, as mais conhecidas são a da editora Con-

vicção (Batista) e Cristã Evangélica. Ambas se preocupam em ter um currículo bíblico e já com atividades 

direcionadas para a faixa etária para quem irá ser direcionado ao estudo.

As revistas podem ser adquiridas via internet, ou em livrarias evangélicas. 

NÃO ESQUEÇA 

Dica: para você que está começando, lembre-se, sempre que for comprar um 

material para a igreja, e for pedir reembolso, peça para o fornecedor a nota 

fiscal com o CNPJ da igreja.

Quando for às livrarias escolher o material, prefira revistas que:
• “O currículo centraliza-se na Bíblia como a Palavra de Deus e respeita os princípios bases 
da nossa denominação;
• Promove o evangelismo;
• Concentra-se no aluno – respeitando as características e necessidades por faixa de idade?
• Prevê recursos para o envolvimento e participação ativa do aluno?

• Trabalha voltado às mudanças de vida6?”

PARA ADQUIRIR OS PRODUTOS DA EDITORA CONVICÇÃO O SITE É:

https://www.conviccaoeditora.com.br/

PARA ADQUIRIR OS PRODUTOS DA CRISTÃ EVANGÉLICA, O SITE É:

https://editoracristaevangelica.com.br/

Caso tenha dúvidas quanto ao conteúdo teológico e doutrinário do material, peça ajuda ao seu pastor, 

você não precisa trabalhar sozinho (a), nem deve!

Mesmo com o material praticamente pronto, separe um tempo para estudar, meditar, planejar a aula, 

não veja esse momento como um peso, como uma obrigação, veja como um privilégio de poder ensinar 
6 Estudo e ensino do Cristianosmo Gangel, Kenneth O. & Hendricks, Howard G. Manual de ensino para o educador cristão. Rio de Janeiro: Casa 
Publicadora Assembleia de Deus, 1999.
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a palavra para um coração que ainda está aberto para recebê-la.

PGMI
O PGMI, ou Pequeno Grupo Multiplicador infantil, é uma ferra-

menta utilizada dentro da proposta de Igreja Multiplicadora para 
cumprirmos a Grande Comissão.

Ele coopera com os 5 princípios da Igreja Multiplicadora:

1. ORAÇÃO; 

2. COMPAIXÃO E GRAÇA; 

3. FORMAÇÃO DE LÍDERES;

4. PLANTAÇÃO DE IGREJAS; 

5. EVANGELIZAÇÃO DISCIPULADORA7.

Para entender melhor o que é a Igreja Multiplicadora e a Evan-
gelização Discipuladora de Crianças, é preciso fazer a leitura dos 
livros da Junta de Missões Mundiais. Para o nosso manual, vamos 
falar direto da prática, sobre como realizar o PGMI.

Segundo a revista Sorriso, o PGMI deve existir para: 
• Pastorear as crianças e ministrar a palavra de Deus na vida delas,
• Fazer discípulos,
• Despertar os pais para ministrarem a Palavra de Deus aos seus filhos, 
• Despertar as crianças para liderança e 
• Prepará-las par tocar o coração de outras crianças com a Palavra8.

A revista Sorriso da União Feminina Missionária Batista do Brasil (UFMBB), é trimestral e vem 
com roteiros prontos para os encontros.

Eles seguem a seguinte sequência:

1 - Quebra gelo: introduz o tema e ajuda na interação entre os participantes;

2- Oração: tempo de orar umas pelas outras e pelos motivos listados; 

3- Cânticos e versículo para memorização: sempre relacionado ao princípio que será trabalhado;

4- Momento da lição: é diferente de uma aula, as crianças participam desse momento;

5- Momento de compartilhar: hora de mostrar para a criança como ela deve agir a partir do que 

aprendeu;

6- Momento de orar uns pelos outros: lembrar de orar pelas crianças por quem eles estão orando 

para falar de Jesus

7- Atividade: uma atividade para fixação da lição;

8- Brincadeiras: com o propósito de envolver, sem criar competições;

Segundo a Revista Sorriso o pequeno grupo multiplicador infantil pode surgir de duas formas:
1 -  A partir de um grupo de “Crianças que participam juntos com seus pais de um Pequeno 

Grupo Multiplicador e que necessitam ter também o seu momento”
2 - ou ainda em um dia especial, onde “crentes que abrem suas portas para os encontros do 

7 Igreja Multiplicaora, Fernando Brandão, pg 84.
8 Revista Sorriso, Ano 13, Nº 56, pg 28.

Mesmo com o material 
praticamente pronto, 
separe um tempo 
para estudar, meditar, 
planejar a aula, não 
veja esse momento 
como um peso, como 
uma obrigação, veja 
como um privilégio 
de poder ensinar 
a palavra para um 
coração que ainda 
está aberto para 
recebê-la.
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Pequeno Grupo Multiplicador Infantil, essencialmente para alcançar as crianças de uma comuni-
dade9”.

O encontro deve ser conduzido por um jovem ou adulto, que irá seguir os roteiros. Daí a impor-
tância de estar sempre preparando novos líderes, pois sempre que o Pequeno Grupo Multiplicador 
Infantil multiplicar, ou seja, quando ela ficar grande e precisar se transformar em dois grupos, é 
importante haver outro adulto preparado para ministrar as crianças. 

Esse novo líder poderá acompanhar você em alguns encontros para que ele aprenda como con-
duzir as reuniões, porém, mais que isso, é imprescindível que ele compreenda a importância de 
discipular as crianças pois, “é no PGMI que o relacionamento discipulador se desenvolve de forma 
ainda mais intensa, visando tonar a criança um verdadeiro discípulo de Cristo, porque o grupo tem 
por finalidade produzir discípulos, discipuladores e companheiros de fé10”.

Lembrando para finalizar essa parte, que é muito importante que você também esteja sendo 
acompanhado por alguém. Alguém de confiança em quem possa confiar, e que até mesmo possa 
te dar uns puxões de orelha se for preciso. O discipulado não termina com o batismo, ali é só o início 
da caminhada.

Referências Bíbliográficas:

PINTO. Tânia Adel Merege de Mello Cruz. Histórias para o culto e para o evangelismo infantil – 
como ministrar o coração da criança no culto infantil através das histórias / Tânia Adel – Curitiba: 
A. D. Santos EDITORA, 2012. 160 p.

BRANDÃO. Feranndo. Igreja Multiplicadora – 5 princípios bíblicos para crescimento / organização 
de Fernando Brandão. Rio de Janeiro: Convicção, 2014. 208p.

RANGEL. Rawderson. XAVIER, Manoel. Manual prático para o culto infantil / Rawderson Rangel e 
Manuel Xavier – Curitiba: A. D. Santos Editora, 2006. 120p.

RANGEL. Rawderson. Recursos práticos para o culto infantil / Rawderson Rangel – Curitiba: A.D. 
Santos EDITORA, 2011. 104 p.

COSTA. Debora Ferreira da. Evangelização e discipulado infantil / Debora Ferreira da Costa – Rio 
de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2003. 255 p.

SANTOS. Jaqueline da Hora. Evangelização discipuladora de crianças; formando uma nova gera-
ção de discípulos. Jaqueline da Hora Santos – Rio de Janeiro: JMN, 2016. 152p

JOINER, Reggie. Pense Laranja: imagine o que acontece quando a igreja as famílias se unem... / 
Reggie Joiner. Tradução de Clauia Ziller Faria. – 1ª ed. – Pompeia: Universidade da Família, 2012.

9 Revista Sorriso, ANO 13 – nº 56, PG 28.
10  Revista Sorriso, ANO 13 – nº 56, PG 28
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CAPÍTULO VIII
A Arte de Contar Histórias
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A Arte de 
Contar Histórias
Maria Edna da Silva Ribeiro Marafigo

“Era uma vez...” Esta é uma frase que nos transporta a um mundo magnífico de sonhos onde 
podemos pegar o sol com as mãos, andar literalmente nas nuvens, a voar sem termos asas. Enfim, 
nos leva a um mundo onde tudo é possível. Quando voltamos à realidade, fazemos conexões e es-
tabelecemos relações encontrando soluções para os conflitos reais da vida cotidiana.

Contar histórias é uma arte que possui um valor educativo extraordinário na vida de quem conta 
e de quem a ouve. A história possui um processo natural e informal de ensinar.

Queremos mostrar a riqueza da Arte na Arte de Contar Histórias bem como os princípios, carac-
terísticas e os elementos necessários de uma boa história que precisam ser considerados para que 
ocorra de fato um ensino prazeroso, feliz e acima de tudo, eficiente no momento do: “Senta que lá 
vem história”. Portanto, sejam bem-vindos ao mundo mágico da Arte de Contar Histórias!

O VALOR DA HISTÓRIA NO PROCESSO EDUCACIONAL

A história é usada muitas vezes para entreter, despertar ou descansar a mente, ignorando que, 
mesmo para estes objetivos em vista, a história é um instrumento poderoso na formação do caráter 
daqueles que a ouvem. Basta lembrar a influência que muitos filmes ou programas de televisão 
exercem sobre as crianças. O valor real da história é ser instrumento educativo, partindo deste pon-
to de vista, a história atende às necessidades humanas em todos os seus aspectos:

FÍSICO

A história pode proporcionar a criança relaxamento físico depois de um 
dia cheio de atividades quando ouve houve a história na hora de dormir, 
porém, mais do que isso a história provoca na criança uma verdadeira via-
jem ao mundo da fantasia e imaginação. Durante este processo ela se 
acalma e relaxa, o que traz uma sensação de bem-estar físico e emocio-
nal. Dependendo do contexto onde está sendo narrada a história alguns 
chegam a dormir.
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MORAL

A história vale como estímulo dos seus sentimentos. Ouvindo uma his-
tória a criança consegue distinguir com mais facilidade entre o certo e o 
errado, o bem e o mal. Este processo leva o ouvinte a fazer análise, escolha, 
tomar um posicionamento, ele faz reflexão sobre as ações dos persona-
gens despertando no aluno o senso crítico. Isto pode acontecer de forma 
espontânea ou provocada pelo professor através de atividades lúdicas re-
lacionadas ao ensino proposto pela história.

INTELECTUAL

A história é a forma literária mais expressiva, de maior compreensão, tan-
to para crianças como para os adultos, daquilo que se quer ensinar. No 
momento que o aluno ouve a história ele é incitado a pensar em todas as 
ações dos personagens, ele vai tentar chegar ao final da história através 
de suas conexões sobre o que pensa e sabe sobre o assunto. Durante este 
processo o seu raciocínio, sua imaginação e criatividade estão sendo al-
tamente estimulados favorecendo um universo de novas referências que 
contribuirá de modo muito positivo na sua formação como indivíduo.

SOCIAL

A história interpreta a ciência da vida humana nas suas relações sociais. 
Valores como honestidade, amor, solidariedade, amizade, simpatia e ou-
tros, são por meio dela, ensinadas de uma maneira objetiva e eficaz. Te-
mos como vantagem o fato de que as crianças amam as histórias e isto 
proporciona uma relação afetiva e de amor gerando um ambiente favo-
rável ao ensino. Portanto, o uso da história desde a antiguidade como ins-
trumento pedagógico prova o seu valor.

IDENTIFICANDO UMA BOA HISTÓRIA

Existem três aspectos relacionados à história, que quando observados ajudam a identificar uma 
boa história. São eles:

Fim Educativo: Esta é uma característica essencial de uma boa história. O fim educativo 
deve estar claro para que o ouvinte possa interpretar a história sem que o narrador men-
cione a moral dela.

Unidade: A história deve estar escrita de maneira coerente conduzindo o aluno ao ensino 
proposto. Com exceção das histórias bíblicas que oferecem várias lições em uma mesma 
narrativa, as demais histórias com fundo moral propõem apenas um ensino, como exem-
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plo, as parábolas de Jesus.

Ação: Toda história deve ter ação e movimento dos personagens, pois é através desta 
dinâmica que prendemos a atenção do ouvinte ou leitor de histórias. Dentro da própria 
pedagogia aprendemos que vida influência vida, e vida é ação.

PARTES ESSENCIAIS DE UMA HISTÓRIA

Toda história precisa ter começo, meio e fim. Estas etapas são marcadas:

Introdução 
Esta deve ser envolvente, interessante, criativa para despertar e capturar a atenção dos 
alunos. Na arte de contar histórias, a coisa acontece como numa pista de corridas, um 
mau começo é, em geral, um entrave que não pode ser superado é prenúncio de fracas-
so. Você pode introduzir a sua história com uma pergunta, uma ilustração, recapitulação 
da história anterior ou com a frase usual: “Era uma vez...”. Você também pode entrar dire-
tamente na história com um ar de grande expectativa.

Andamento ou Enredo 
É a ação dos personagens colocando em evidência toda a problemática que envolve os 
acontecimentos ou os fatos da história. Os acontecimentos devem ser narrados de ma-
neira intensa levando o ouvinte a um estado de total expectativa até o momento culmi-
nante da história.

Clímax
É o ponto culminante da história, ponto em que o narrador coloca o problema que os 
personagens terão que resolver. O clímax deve ter caráter de suspense.

Desfecho
Neste momento o contador de histórias apresenta o problema sendo solucionado.  Esse 
é o momento do fim, da conclusão, que deve ser curta e satisfatória mostrando a recom-
pensa do bem e o castigo do mal.

DICAS PARA VOCÊ CONTADOR DE HISTÓRIAS

Você Como Contador de Histórias:

PRECISA:

1- Conhecer com segurança a narrativa;

2- Sentir e viver a história;

3- Narrar com naturalidade;

4- Prender a atenção das crianças;
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DEVE TER CUIDADO:

1- Impor silêncio;

2- Interromper a história para bronquear;

3- Irritar-se com os menos atenciosos;

4- Ouvintes prediletos;

5- Ouvintes curiosos;

DEVE CONSIDERAR:

1- A voz
Pode transmitir idéias, fornecer o ambiente. Com uma simples mudança de tom, muda-se a 
cena, cria-se um clima de expectativa. Varie o tom e a velocidade no falar, esta prática chamará 
a atenção dos ouvintes. Use diálogos, representando os personagens da história. Fale pausada-
mente e audivelmente.

2- Linguagem
Deve ser simples a altura das crianças use sempre expressões que dê vida à história e evite re-
petidas expressões como: “Então... e foi... e depois... e disse...” É preciso ter graça e saber variar a 
maneira de dizer, para que o interesse não se disperse. 

3- Os gestos
Faça com naturalidade, sem exageros, com simplicidade e harmonia. Evite tiques desagradáveis.

4- Duração da história
Isto vai depender do seu público alvo, porém nunca seja demorado respeite o limite das faixas 
etárias.

5- A apresentação
Escolher entre os diversos recursos o qual que irá usar, porém não esqueça que o segredo do 
sucesso está na narração do narrador! 

6- Expressões Faciais - Devem expressar de forma coerente à situação apresentada nas ações 
de cada cena, despertando e mantendo o interesse das crianças.

ENCANTANDO COM A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS
Existe uma variedade de métodos e recursos didáticos, do qual o Contador de Histórias poderá 

utilizar para encantar o seu público. Vejamos:

1. Dramatização: 
Um excelente meio de se contar histórias, porém é necessário um ensaio prévio com as pessoas 
que irão participar. Você também pode enriquecer a apresentação usando cenários, mobílias, 
figurinos, ect. Vejamos algumas maneiras de dramatizarmos:

Fantoches – Bonecos que irão representar os personagens e as diversas situações da história 
escolhida.

Pantomimas - São cenas mudas que através de gestos contam a história.

Cenas faladas - A própria frase já diz do que se trata. Os acontecimentos da história são dialoga-
dos conforme cada personagem. Fazendo uso de um narrador se preferir.
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Sombras – Usando as sombras resultantes de uma iluminação, o professor ou as pessoas convi-
dadas dramatizarão as cenas enquanto o narrador conta a história. Você poderá usar um pano 
claro esticado na frente das crianças e atrás a uma boa distância direcionar o foco da luz. Os 
atores representam a cena e os movimentos serão projetados no lençol. Para variar os atores, 
você pode usar silhuetas dos personagens presos a um palito de madeira, lembrando que os 
manipuladores deverão estar abaixo do reflexo da luz para que as suas sombras não sejam pro-
jetadas.

2. Monólogo
Este método visa narrar a história sob o ponto de vista de um dos personagens que deverá estar 
caracterizado. Segue algumas sugestões para um monólogo.

Pessoa caracterizada – Você escolhe um homem ou uma mulher que esteve presente naquele 

acontecimento ou a própria pessoa que viveu o fato, vestido a caráter narra a história colocando 
toda a emoção e sentimentos vividos pelo personagem na realidade. O personagem pode ser 
algo fictício ou imaginário.

Comunicação animada - O professor escolhe um objeto (ex. a cesta de doces do chapeuzinho 
vermelho) se veste como o objeto e narra a história como se tivesse vida própria colocando sen-
timento e emoção ao narrar. 

O Contador de Histórias também poderá enriquecer este momento mágico usando recursos 
diversificados. Vejamos:

Caixa de areia – uma caixa de camisa encapada por fora, no fundo da tampa decorada com a 
cena e fundo areia para espetar as figuras.

Caixa de espiar – uma caixa de sapatos encapada e por dentro montada a cena principal da 
história. Um furo em uma das laterais para espiar a cena.

3. Caixa TV
Uma caixa média com uma abertura na frente e uma tira de papel com as cenas presas a dois 
pedaços de madeira.

4. Bonecos ou Fantoches
Bonecos articulados de espuma ou de sucatas

5. Flanelógrafo
Uma superfície de papelão forrara com uma flanela.

6. Objetos relacionados à história

7. Projetor multimídia

8. Retroprojetor

9. Cartazes

10. Máscaras
Do personagem principal.

    Procuramos mostrar o quanto A Arte de Contar Histórias poder ser útil no processo de ensino 
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aprendizagem de nossas crianças, através de uma proposta lúdica e significativa, onde o processo 
educacional tem como foco central a criança e o processo natural e informal de aprendizagem.
    O nosso desejo é que você professor, tenha sido provocado e desafiado à prática da Arte de Contar 
Histórias como uma ferramenta didática e eficaz, no seu papel de mediador do saber na constru-
ção do conhecimento de suas crianças.
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CAPÍTULO IX
Recursos Didáticos: Uma boa ideia!
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Recursos Didáticos: 
UMA BOA IDEIA!
Maria Edna da Silva Ribeiro Marafigo

Por que usar recursos didáticos? Porque...
• Provoca a ação;
• Estimula a imaginação;
• Incentiva a discussão.
• Enriquece a experiência sensorial;
• Economiza tempo e palavras;
• Facilita a compreensão;
• Prende a atenção.

Antes de escolher um recurso você precisa...
• Analisar o conteúdo.
• Escolher o recurso – a escolha e o uso dos recursos dependem:
• Do tempo;
• Dos seus propósitos;
• Do custo;
• Do tamanho do grupo;
• Da habilidade do aluno e do professor;
• Testar antes de usá-lo;
• Preparar com antecedência e ter tudo pronto antes de usá-lo.

Não use recursos...
• Em excesso;
• Irrelevantes;
• Cujo preparo tome todo o tempo do planejamento de sua aula;
• Para entreter as crianças;
• Como um fim em si mesmo.

Recursos simples que você pode fazer:
 Cartaz – é um excelente recurso para ilustrarmos as músicas, o versículo a ser memorizado ou 
até mesmo para contar histórias. No entanto, você deve considerar alguns princípios básicos para se 
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ter um cartaz atraente e coerente. São eles:

Escolha imagens que melhor se relacionam com a mensagem;
• Observe os espaços entre as letras e entre as palavras;
• Se suas crianças estão na fase de alfabetização, use letras simples de imprensa maiús-
cula, mais conhecida como letra de caixa alta. Isso facilitará a leitura;
• Evite o uso de letras enfeitadas, desenhadas;
• Escolha um papel de gramatura mais pesada e de cores claras.
• Para um cartaz de tamanho médio escreva com letras de três centímetros de altura e 
para uma largura ideal use o pincel atômico ponta grossa;
• É fazendo que aprendemos, treine bastante e logo fará cartazes maravilhosos!

Quadro de Pregas - É uma superfície de pregas sobrepostas, que podemos encaixar faixas 
e figuras diversas. O material para sua confecção é simples e barato. Veja como é fácil fazê-lo.

Materiais:
1 folha de papel cartaz (pode ser fundo de caixa de papelão);
2 folhas de papel pardo;
Cola, tesoura, lápis, régua grande e fita adesiva colorida para o acabamento.
Modo de fazer: 
Dividir o papel pardo em espaços alternados de 7cm e 3cm; Dobrar o papel, fazendo 
pregas; Grampear a folha pregueada sobre a folha de papel cartaz; Deixe uma margem 
de 5cm para fazer o acabamento com a fita colorida.

Flanelógrafo - É uma superfície plana de papelão, forrada de flanela ou feltro que permite 
aderir figuras por meio de pressão. Também consiste num recurso fácil de fazer. Para um flane-
lógrafo maior, que eu chamo de flanelógrafo articulado, você vai precisar de:

Materiais:
Três folhas de papelão grosso, 60 cm por 30 cm cada folha;
Um pedaço de flanela medindo 70cm por 1m;
Três tiras largas de tecido grosso ou fita adesiva.
Modo de fazer:
Unir as três folhas de papelão com tecido ou fita adesiva; Revestir com a flanela toda a 
superfície de papelão; Viu como é fácil?

Figuras - O uso de figuras é importante, pois estimula conversas, ajuda a recordar ensinos 
anteriores, forma hábitos e atitudes, amplia interesses, caracteriza pensamento abstratos etc. 
Porém, não podemos deixar de observar se a figura realmente está transmitindo o que quere-
mos dizer e principalmente se a figura usada não está transmitindo uma teologia errada sobre 
determinados assuntos. Para você ter figuras bonitas e conservadas, siga as dicas abaixo:

Colecione todos os tipos de figuras que encontrar;
As figuras bíblicas você pode colar pedacinhos de velcro ou algo que adere ao flane-
lógrafo;
Você também pode plastificá-las para maior durabilidade;
Organize um arquivo de figuras por assuntos.

Bonecos de sucatas - Um excelente recurso para contar as histórias. A criança se identifica 
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com os personagens influenciando-as de forma educativa e instrutiva. Esse recurso também é fácil 
de fazer e muito barato, observe como fazer alguns deles. 

Com pratinhos de papelão.
Materiais:
Dois pratos de papel;
Tesoura;
Grampeador;
Papel dobradura de várias cores;
Canetas coloridas;
Olhinhos de plástico.
Modo de fazer:
Recorte um dos pratos pouco acima do meio; Grampeie o prato recortado sobre o inteiro 
frente a frete formando uma fenda para o manipulador segurar; Com o restante do mate-
rial faça as feições que podem ser de pessoas, animais, flores etc.

Com saquinhos de papel 
Materiais:
Um saquinho de papel.
Papel dobradura de várias cores.
Canetas coloridas.
Tesoura e cola
Modo de fazer: 
Desenhe a cabeça, braços e pernas no papel dobradura e recorte; Com a caneta colorida 
desenhe os detalhes do rosto na cabeça; Cole a cabeça no fundo do saquinho, os braços 
nas laterais e as pernas na parte da frente; Desenhe os detalhes das roupas no saquinho; 
Você pode criar bonecos de bichinhos e crianças de outros países.

Com varetas 
Materiais: 
Figuras;
Cola;
Varetas do tipo palito de churrasco.
Modo de fazer:
Escolha a figura que desejar e com a cola ou fita adesiva prenda atrás uma vareta. 

Com tubos de papelão 
Materiais:
Um tubo de papel higiênico;
Retalhos de papel dobradura colorido;
Cola e fios de lã;
Um pedaço de papelão de 7,5 x 12,5;
Canetas coloridas.
Como fazer:
Com a caneta desenhe o rosto e as roupas sobre o tubo; Se preferir pode fazer os detalhes 
do rosto e das roupas com papel dobradura ou retalhos de feltro; Para fazer os cabelos 
enrole os fios de lã ao redor do pedaço de papelão. Remova cuidadosamente o papelão e 
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amarre com barbante. Corte as laterais dos fios de lã que estão dobrados e os ajeite e 
cole sobre o tubo; Para fazer os pés desenhe sobre um pedaço de papel carmim preto 
um coração. Recorte e cole no tubo; Para os braços faça furos nas laterais do tubo. In-
troduza um arame não muito grosso e o entorte par dar o formato de braços.

Um outro material que pode se tornar um recurso muito divertido, são as Caixas de Pape-
lão. Com um pouco de criatividade podemos construir alguns recursos que enriquecerão o 
nosso trabalho com as crianças. O material é barato, fácil de fazer e você pode explorar criando 
diversos recursos. As sugestões abaixo eu sempre uso no com as crianças e todas as vezes é su-
cesso garantido.

Caixa de Areia: Forre com papel dobradura o exterior de uma caixa de camisa, inclu-
sive a tampa. No fundo da tampa monte o cenário de acordo com a história. No fundo 
da caixa coloque areia até a superfície. Use sua imaginação para montar a cena, ex: 
Para representar a água coloque um papel azul claro debaixo de um pedaço de vidro 
e esconda as beiradas do papel e do vidro com areia e pedrinhas. Para representar a 
paisagem vede use capim e flores naturais. Cole na parte de traz das figuras um palito 
de dente para espetar na areia.

Caixa de Espiar: Cubra o exterior de uma caixa de sapato ou outra que desejar com 
papel colorido. Faça um orifício do tamanho aproximado de uma moeda de 50 centa-
vos em uma das laterais da caixa. No canto da caixa monte a cena desejada.  Faça uma 
abertura na tampa da caixa de mais ou menos 1/3 da tampa. Em seguida, cubra esta 
parte com papel celofane transparente para uma cena de dia, vermelho para uma cena 
noturna e alaranjada para uma cena final de tarde. Encape a tampa dando o acaba-
mento necessário. A cena deve ficar do lado em que está a abertura forrada com papel 
celofane. As crianças vão se divertir olhando pelo orifício a cena mais emocionante da 
história.

Caixa TV: Pegue uma caixa de papelão tamanho médio e corte as abas deixando to-
talmente aberta. Recorte o fundo da caixa deixando 5 cm de margens nas laterais e 
nas partes superior e inferior. Faça dois orifícios, um na parte superior e outro na parte 
inferior de cada lateral da caixa. Em seguida forre por dentro e por fora a caixa com 
pape espelho preto ou dobradura dando o devido acabamento nos furos laterais e re-
serve. Faça uma tira de papel pardo ou outro que desejar na mesma largura da tela da 
TV. Divida a tira na quantidade de cenas da sua história observando a altura da tela e 
cole as figuras. Corte um cabo de vassoura ao meio e prenda as extremidades da tira 
na madeira de forma que enquanto enrola a parte superior a desenrola a parte inferior. 
Cole tampinhas de creme dental para simular os botões da televisão.

Caixa Palco: Forre uma caixa retangular tamanho médio por fora e forre por dentro 
obedecendo às características da cena/clímax da história. Monte a cena com a caixa na 
posição horizontal e com a abertura virada para a platéia, para que possam ver a cena. 
Uma história bem interessante para o uso deste recurso é a narrativa da Fornalha no 
livro de Daniel.
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CONCLUSÃO
Recursos Didáticos são realmente uma boa ideia! Com eles aprimoramos o ensino e oferece-

mos experiências divertidas e relevantes para as nossas crianças na casa de Deus. Aqui só mos-
tramos um pouquinho do que pode ser feito no trabalho com os pequeninos. Usando recursos 
simples, de baixo custo, mas com o poder de transformar nossas aulas em momentos prazerosos 
e significativos para todos os envolvidos. Chegamos ao fim dessa apostila e ao mesmo tempo, ao 
começo de uma importante tarefa. Aplicarmos ampliarmos o que lemos e o que aprendemos 
nas atividades do dia a dia com nossas crianças. Quando nos apropriamos de conhecimentos, 
cresce em nós a responsabilidade de fazer melhor do que estávamos fazendo.

Meu desejo é que você se sinta desafiado (a), consciente e desejoso(a) de realizar com dedi-
cação a tarefa maravilhosa de ensinar crianças. Deus escolheu você para a realização dessa obra. 
Ele mesmo dará a você toda a capacidade que precisa para ensinar de forma criativa, significati-
va, divertida e relevante. Não se esqueça do que nos diz a Bíblia: “Fiel é o que vos chama, o qual 
também o fará” (I Tessalonicenses 5.24).

Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar a abençoar sua vida em todos os sentidos, prin-
cipalmente revestindo sua vida de poder e autoridade no ensino da Palavra de Deus às nossas 
crianças. Que Deus te abençoe! 
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Mergulhando mais fundo!
Esse manual, é um material básico, para ajudar no início da caminhada, mas segue aqui uma 

lista com alguns livros para te ajudar a ir mais fundo. Essa lista poderia se alongar ainda mais, al-
guns outros já estão nas referências usadas neste manual, mas, vamos com calma! Também é pos-
sível encontrar outros títulos na Editora AD Santos, eles têm uma coletânea de livros voltada para 
quem trabalha com o ministério infantil.

Livros:
• Pastoreando o coração do Líder de Crianças. Rawderson Rangel. Editora: A.D. Santos. Vai 
ajudar a olhar para você mesmo como Líder de ministério, a cuidar de você também.
• Princípios Fundamentais para Líderes de Ministério Infantil. Craig Jutila. Editora: Vida. Vai 
ajudar a não perder de vista os princípios que precisa sempre ter para embasar o ministério 
infantil em sua igreja.
• Deixai vir a mim todas as crianças.  Malesa Breeding, Dana Hood, Jerry Whitworth. CPAD. 
Ajuda a construir um ministério que acolha a todas as crianças.
• Eu sou assim. Debhora Elisamar. UFMBB Um programa de ensino bíblico para crianças de 
0 a 3 anos.
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SUGESTÕES DE HISTÓRIAS

ENTREVISTANDO PAULO DE TARSO 
(Extraído do caderno de Líder de Crianças da Campanha de Missões Nacionais de 2000)
Providenciar para esta história: um microfone, uma filmadora (feitos de sucatas) e roupas típicas 

do tempo de Jesus para vestir “Paulo de Tarso”.

REPÓRTER – Olá, crianças, vocês receberão uma visita muito importante hoje. Tenho certeza que 

aprenderão muito com ele. Vamos dar uma volta nas histórias da Bíblia e trazer um personagem de 

lá. (Entra o Paulo de Tarso)

PAULO – Bom dia, crianças!

CRIANÇAS – Bom dia!

REPÓRTER – Bom dia, Sr. Paulo de Tarso.

PAULO – Bom dia, Sr. Repórter.

REPÓRTER – Nós estamos curiosos para que o senhor nos conte como foram suas viagens missio-

nárias, seus companheiros...

PAULO – Olhem, crianças, Deus um dia me chamou para ser um missionário.

REPÓRTER – Quando foi que Deus o chamou?

PAULO – Foi no dia em que, numa estrada em que eu caminhava perseguindo os cristãos para ma-

tá-los, Deus me fez cair por terra e uma voz disse: “Saulo, Saulo, por que me persegues?”.

REPÓRTER – E você sabia que era a voz de Deus?

PAULO – No momento eu fiquei confuso; não entendia o que estava acontecendo, mas depois 

Deus usou Ananias para me dizer que eu precisava arrepender dos meus pecados. Daí por diante 

passei a ser um cristão.

REPÓRTER – E você quis também que outras pessoas conhecessem Cristo?

PAULO – Sim viajei por muitos lugares e, por onde andei, organizei igrejas, e muitas pessoas foram 

salvas por Cristo.

REPÓRTER – Mas, você sofreu bastante nestas viagens?

PAULO – Sim, algumas vezes apanhei, sofri naufrágio, fui preso, perseguido. Mas nada disso me 

desanimou, porque eu sabia que os crentes oravam por mim.

REPÓRTER – Em uma de suas prisões, aconteceu algo interessante com o carcereiro. Como foi?

PAULO – Foi quando eu e Silas, meu companheiro de viagens, fomos presos. Começamos a cantar 

louvores e então as portas se abriram. Houve tremor no lugar.

REPÓRTER – E vocês fugiram?

PAULO – Não! Ficamos ali e pregamos o evangelho para o carcereiro que estava ali. Ele se converteu 

e nos chamou para irmos à sua casa falar do amor de Jesus.

REPÓRTER – Que maravilha! Vejo como Deus abençoa os missionários. Gostaria que neste mo-

mento o senhor deixasse um recado para as crianças.

PAULO – Sim, que cada criança seja uma missionária, sirva a Deus onde ela estiver e lembre-se que 

mais importante é “servir a Deus do que aos homens”.

REPÓRTER – Muito obrigado, Sr. Paulo. Sua vida muito nos inspira a fazer missões. (Paulo sai de 

cena)
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JESUS ACALMA O MAR (Mateus 8. 23-27) 
 História Interativa

(extraído do caderno de Líder de Crianças da Campanha de Missões Nacionais de 2002)

Combinado com as crianças:
Sempre que eu disser a palavra “barco”, todos fingirão que estão tentando remar com dificul-

dade.
Sempre que eu disser a palavra “discípulos”, todos os meninos contarão até doze, bem rápido.
Sempre que eu disser a palavra “vento”, as meninas colocarão as mãos em forma de concha 

sobre a boca e soprarão.
Sempre que eu disser a palavra “ondas”, coloquem suas mãos lado a lado e façam movimentos 

imitando ondas.
Sempre que eu disser “Jesus” apontem para cima e digam “Cristo, o Senhor”.

Os discípulos estavam exaustos. Durante todo o dia, multidões e multidões de pessoas seguiram 
Jesus para ouvir o que Ele ensinava e ver como Ele curava os doentes. Agora o sol começava a se pôr 
no Mar da Galileia. Vendo como seus discípulos estavam cansados, Jesus disse: “Vamos pegar um 
barco e passar a outra margem” Seria bom se afastarem da multidão por um tempo.

Enquanto os discípulos remavam, Jesus foi para a proa do barco e ajeitou-se numa almofada. As 
ondas batiam gentilmente contra o barco, embalando Jesus em um sono tranquilo.

Mas, repentinamente, um vento começou a soprar nuvens escuras no céu. As ondas não esta-
vam tão suaves agora. O pequeno barco começou a sacudir e ameaçava virar. Os discípulos come-
çaram a ficar preocupados. Mas Jesus continuava dormindo na proa do barco.

No momento em que o barco de pesca chegou no meio do lago, o vento tinha-se transforma-
do numa forte ventania levantando as ondas tão alto que inundavam todo o barco. Os discípulos 
ficaram apavorados. Eles pensaram que iam se afogar. Mas Jesus continuava dormindo na proa do 
barco.

Finalmente, alguém resolveu acordar Jesus:” Mestre”, ele gritou. “O Senhor não se importa que 
nos afoguemos?” Jesus olhou em volta; ouviu o vento uivando; sentiu o chuvisco frio e cortante 
enquanto as ondas batiam com força no pequeno barco; e viu o medo no rosto dos discípulos. 
Então Jesus se levantou, estendeu os braços ao vento e às ondas e ordenou: “Acalmem-se! Fiquem 
tranquilos”.

E, de uma só vez, o vento cessou e as ondas tornaram-se completamente calmas. Então, Ele per-
guntou aos discípulos: “Por que vocês estão com tanto medo? Onde está a sua fé?”.

Jesus mostrou seu poder sobre o vento e as ondas naquele dia no Mar da Galileia. Assim como 
Ele cuidou de seus discípulos naquele pequeno barco varrido pela tempestade, Ele cuidará de você.

Jesus pode nos ajudar do mesmo modo que ajudou os discípulos, porque Ele está sempre co-
nosco quando pedimos a sua ajuda. Hoje Ele conta conosco para mostrar ao pecador que o ama. 
Podemos servir ao Senhor com nossas orações e ofertas para que os missionários prossigam falan-
do do amor de Jesus.
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A DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO - (Atos 2. 1-41) 
(Extraído da revista “O Evangelista de Crianças” do 1º trimestre de 2002)
Monólogo: Mulher com trajes típicos dos tempos bíblicos.
Aquele foi o dia mais especial da minha vida. Eu nunca vou esquecer das coisas que senti, das 

coisas que experimentei, do que aconteceu na minha vida, e de como ela foi transformada depois 
daquele dia. Vocês querem saber?

Eu sou da região da Panfília e estava em Jerusalém junto com minha família. Naquela época, lá 
em Jerusalém, tinha gente de todos os lugares: eram judeus e pessoas que tinham se convertido 
ao judaísmo, vindo de várias cidades. Nós estávamos em Jerusalém para comemorar a festa de 
Pentecostes, como fazíamos todo ano.

E achava tudo uma beleza, porque gosto de alvoroço e de bastante gente. Afinal de contas, lá 
minha casa, na minha terra, não posso ficar conversando no portão com as minhas vizinhas, porque 
meu marido diz que mulher não pode fazer isso. Então gostei muito de poder dar uma escapadi-
nha dele, para olhar como as outras mulheres estavam se vestindo. É tão bom não é mesmo, sair 
um pouco da cozinha e de casa! Eu estava achando ótimo aquele passeio, além, é claro, de cumprir 
a minha obrigação religiosa. Mas para falar a verdade, “obrigação religiosa” era algo que não mexia 
lá dentro comigo. Eu andava meio angustiada, meio triste, meio pesada; acho que era por causa 
dos meus pecados. Eu me sentia muito infeliz. Eu praticava a lei direitinho, como meu marido me 
ensinou, mas me sentia infeliz. Olhava para aqueles homens indo ao templo, cheio de si, achando 
que agradavam tanto a Deus cumprindo os seus compromissos religiosos, e pensava: - Será que 
eles sentem este vazio que eu estou sentindo? Alguma coisa parecia acontecer na minha vida! Será 
que amar a Deus é isto? Servir a Deus é isto? Ser judeu é isto? Será que é isto?

E, enquanto eu estava andando pelas ruas, aconteceu uma coisa numa casa onde havia algu-
mas pessoas trancadas. Eu não vi isso acontecer, me contaram depois. Contaram-me que numa 
casa estavam reunidos os seguidores de Jesus, trancados, mas de repente se ouviu um som tão 
forte como se fosse um vento, uma rajada de vento. E de repente também algumas línguas, pare-
cidas com fogo, eram distribuídas sobre os seguidores de Jesus que estavam ali. Isso foi uma ma-
nifestação, uma mostra do que Deus iria fazer naquele lugar. Eu sei que aquilo foi de Deus mesmo, 
porque o que é bom vem do nosso Pai, Aquele que nos ama, que olha por nós, que nos ajuda com 
nossos problemas e tem paciência com a gente, que odeia o seu pecado e o meu pecado, mas ama 
a mim, e a você do jeito que você é. Você é querido e especial para Deus, assim como eu também 
sou. O amor que Ele tem por você nunca acaba. Mesmo quando você faz coisas erradas, Ele conti-
nua amando você.

E lá naquela casa, então, com aquela manifestação de Deus sobre os seguidores de Jesus, eles 
começaram a falar palavras em outros idiomas, de outros países, de outras regiões do mundo, idio-
mas das pessoas que estavam reunidas ali em Jerusalém. Aí um alvoroço na praça da cidade, e eu 
ouvi: - Gente, olha lá naquela casa, tem gente falando uma porção de palavras em nossa língua, 
vamos lá! E eu corri pensando: - Não posso perder essa novidade! Cheguei lá e vi um monte de ho-
mens junto a uns paredões, então dei umas cotoveladas aqui e ali para chegar mais perto, porque 
eu queria saber o que estava acontecendo. Já pensou, eu perder essa novidade para contar para 
minhas amigas quando voltasse para a Panfília? De jeito nenhum! Aquele passeio estava monóto-
no; tinha que acontecer alguma coisa bem interessante.

Então cheguei lá naquela casa, me apertei aqui e ali... e eu ouvi. Isso mesmo, os seguidores de 
Jesus estavam falando sobre Deus na minha própria língua. Eu entendi o que eles estavam falando. 
E tinha pessoas de outras regiões do mundo que ouviram falar sobre as coisas de Deus na língua 
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deles. Mas como será que esses homens da Galiléia, que não tinham estudado muito e não eram 
entendidos, podiam falar assim? Eu senti que havia alguma coisa especial. Então, alguém do meu 
lado disse: - Isso aí é de Deus, gente, só pode ser alguma coisa de Deus mesmo! Mas do outro lado 
alguém disse: - Hei esse pessoal aí ta bêbado, que falta de vergonha, a essa hora do dia esse cara já 
ta bêbado desse jeito! Foi nessa hora que se levantou um dos seguidores de Jesus. Eu nunca mais 
vou esquecer o nome dele – Pedro. Ele se levantou, e se você visse aquele homem não daria nada 
por ele, mas quando começou a falar, aquilo que ele disse mudou a minha vida.

Pedro falou ao povo que eles não estavam embriagados e que eles estavam falando de modo 
que todos entendessem porque estavam cheios do poder do Espírito Santo.

Aquele homem continuou a explicar coisas maravilhosas sobre o Jesus o Filho de Deus. Disse 
que Ele havia dado a sua vida por amor a todas as pessoas e que somente o seu sacrifício poderia 
salvar as pessoas da condenação do pecado. 

Pedro disse que Jesus não estava morto, mas que ao terceiro dia depois de sua morte Ele ressus-
citou. “- A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas” (Atos 2.32).

Quando Pedro terminou de falar, umas 3.000 pessoas receberam a Jesus como se Salvador do 
pecado! E foi neste dia que eu entendi que o vazio que eu sentia era a falta de Jesus na minha vida, 
e assim entreguei a minha vida a Jesus!

Você gostaria de fazer o mesmo?  

DAVI, UM PASTOR QUE CONFIAVA EM DEUS – História Interativa

Dicas Úteis: Todos os participantes devem estar vestidos a caráter use a imaginação com alguns 
lençóis. De um lado do palco coloque um grupo de crianças representando o povo filisteu e do 
outro lado outro grupo de crianças representando o povo hebreu. No meio do palco coloque Go-
lias em cima de uma cadeira e usando um tecido grande vista-o escondendo a cadeira para dar a 
impressão de que ele é um gigante, você poderá colocar alguns acessórios como: espada de papel, 
capacete de panela e um colete. Mais a direita poderá ficar o Davi usando roupas da época. Combi-
nem com os participantes e também com a platéia o seguinte: Todas as vezes que o narrador men-
cionar Povo Filisteu as crianças que representam este povo levantam os braços e dizem: Ah! Ah! E 
as crianças da platéia dizem: Uu!Uu! Todas as vezes que mencionar Povo Hebreu as crianças que os 
representam dizem: “O SENHOR DEUS ESTÁ CONOSCO” e as crianças da platéia respondem: Eih! 
Eih! Com muita vibração. Quando o narrador mencionar Golias o personagem deverá fazer cara de 
mau e dar gargalhadas e repete a fala da história. Quando o narrador mencionar Davi o persona-
gem mostra coragem e repete a fala da história.

Narrador: Davi morava com sua família numa fazenda, perto de Belém. Na casa de Davi todos 
trabalhavam e ajudavam. O trabalho de Davi era cuidar das ovelhas. Ele era um pastorzinho de ove-
lhas. Davi fazia seu trabalho com muito carinho e dedicação, levava as ovelhas para pastos verdes e 
para beber água fresca. Cuidava delas quando se machucavam e protegia-as dos animais ferozes. 
Para espantar as feras, Davi atirava pedra com um tipo de atiradeira chamada funda. Quando as 
ovelhas estavam sossegadas, comendo ou dormindo, Davi aproveitava o tempo tocando sua harpa 
e cantando hinos para louvar a Deus. E como tocava bem! O rei Saul andava muito nervoso, ele nem 
conseguia dormir. Para ajudar o rei, procurou-se Davi em Belém. Davi ficou no palácio e ali ajudava 
o rei Saul, tocando lindos hinos para ele. Quando Saul melhorou, Davi voltou a Belém, à fazenda 
de seu pai. E voltou também ao seu trabalho de pastor. Quando Davi estava em Belém, aconteceu 
uma coisa muito triste. Houve uma grande guerra entre o povo Hebreu e seus antigos inimigos, o 
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povo Filisteu. Os três irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra. Um dia seu pai, Jessé pediu 
a Davi que fosse até o acampamento para trazer notícias deles para ele. Davi preparou-se e viajou 
para o acampamento dos soldados. Ao chegar, o que Davi escutou e viu? Um gigante filisteu que 
gritava dizendo:

Golias: Por que seu exército está tomando posição? Olhem para mim! Sou um filisteu! Vocês são 
apenas os escravos de Saul!

Narrador: Davi não podia acreditar no que estava ouvindo e vendo. Golias marchava de um lado 
para outro no vale. Era formidável: maior do que qualquer homem que ele jamais havia visto! O 
gigante tinha, mais ou menos, 3 metros de altura. Davi não conseguia tirar os olhos dele. O gigante 
gritou novamente:

Golias: Escolham o melhor soldado do exército do povo Hebreu e deixem que venha lutar comigo! 
Se ele conseguir vencer e me matar, o povo Filisteu será seus servos. Mas, se eu o matar, o povo He-
breu será nosso escravo. Eu os desafio! Ah! 

Narrador: Quando Davi escutou toda aquela gritaria, aquele gigante zombando de Deus e do seu 
povo, ele resolveu:

Davi: Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou enfrentar este gigante. Vou 
lutar com ele.

Narrador: Depressa algumas pessoas foram e contaram isso para o rei Saul. Logo o rei mandou 
chamar Davi e perguntou se ele estava mesmo disposto a lutar com o gigante Golias.

Davi: Sim, eu quero lutar com ele. Deus já me ajudou a matar um leão e um urso. Ele vai me ajudar 
também a vencer este gigante filisteu.

Narrador: O rei deu permissão e Davi saiu para a luta. Pegou seu cajado, sua funda e algumas 
pedrinhas. Orou a Deus e foi chegando para onde estava o gigante. Quando o Gigante viu Davi se 
aproximando bradou:

Golias: Ah! Ah! Ah! Um menino com um pau na mão! Pois, venha a mim e eu darei o seu corpo 
como alimento às aves do céu e às feras do campo!

Davi: “Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Se-
nhor dos Exércitos, o Deus do povo Hebreu a quem você desafiou.

Narrador: Davi, pôs uma pedra na funda, girou, girou, girou e atirou-a com toda força. A pedra ba-
teu certinho na testa do gigante. E ele caiu e foi morto. Os filisteus, assustados, saíram correndo, e 
os Israelitas saíram atrás lutando. Assim, o povo Hebreu conquistou uma grande vitória. Mais tarde, 
quando o rei Saul morreu, Deus colocou Davi para ser rei do seu povo.


