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PROJETO CRESCIMENTO

Plano de Aula  -  Crianças de 5 e 6 Anos

1ª Lição 

Receber a Jesus

História: Quarto  de Brinquedo

Recurso:  Fantoche  de  saco  de

papel,  brinquedos  de  plástico  e
bolas.

Leitura  Bíblica:  Jo  3:16;  1:12–
Rm 3:3; 6:23  –  I Co 15:3 e 4 – 

Ef 2:8 e 9 – I Jo 1:7

Versículo: “Crê no Senhor Jesus e

serás salvo”. Atos 16:31

2ª Lição 

A Apresentação de Jesus
na Igreja

História: A apresentação de Jesus

1º Recurso: Dedoche de cartolina

2º Recurso: Personagens de lápis

Leitura  Bíblica:  Mt  2:19  a  23  –
Lc 2:21 a 40

Versículo:  “Porque  os  meus  olhos

já  viram  a  Tua  Salvação”.  Lucas
2:30

3ª Lição 

A Infância de Jesus

História: Jesus foi criança

1º Recurso: Personagens de rolo de

papel higiênico

2º  Recurso:  Personagens  de
colheres de plástico.

Leitura  Bíblica:  Mt  2:19  a  23  –

Lc 2:39, 40 e 52

Versículo:  “E  crescia  Jesus  em
sabedoria,  estatura  e  graça  diante

de Deus e dos homens”.  Lucas 2:52

4ª Lição 

Jesus na Casa de Deus

História:  Jesus  gostava  de  ir  à

igreja.

1º Recurso: Dramatização

2º Recurso: Marionetes de garrafas
de plástico e bola de isopor.

Leitura Bíblica: Lc 2:41 a 52

Versículo: “Alegrei-me quando me

disseram:  Vamos  à  Casa  do
Senhor ”.  Salmo 122:1



QUARTO DE
BRINQUEDO

A APRESENTAÇÃO
DE JESUS

JESUS FOI
CRIANÇA

JESUS GOSTAVA
DE IR À IGREJA



OBJETIVO - Reconhecer o amor de Deus. 

                      - Conhecer  Jesus  Cristo  como Salvador e Senhor da  sua vida
– Depender totalmente do Espírito Santo.

A proposta pedagógica é atingir  a criança totalmente,  tendo como modelo  o Senhor  Jesus
cristo.

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos
homens”. Lucas 2:52

Se Jesus, o Filho de Deus, teve um crescimento normal, como de qualquer outra criança, e Ele
foi crescendo em todas as áreas da sua vida, você também precisa crescer para Jesus.

ÁREA INTELECTUAL – “Crescia em sabedoria” 
      (desenvolvimento mental e intelectual)

Despertar na criança, o interesse pela leitura de bons livros, revistas, filmes que edificam e lhe
dão mais conhecimento.

ÁREA FÍSICA – “Estatura” (desenvolvimento físico)

A criança deve se alimentar, brincar, correr, pular, dormir cedo, para poder crescer fisicamente.

ÁREA ESPIRITUAL – “E graça diante de Deus” 
                                 (desenvolvimento espiritual)

Jesus    aprendeu     a    orar,     cantar    e    ler     as     histórias     da    Bíblia. A criança
necessita crescer espiritualmente. Como?



- Salvação: Ela  precisa  conhecer  a  Jesus  Cristo  como  Salvador  e
Senhor da sua vida e não só como um personagem bíblico.

- Crescimento: Para crescer espiritualmente, a criança necessita  ter  um
relacionamento pessoal com Jesus, através da oração, do
louvor e da leitura da Bíblia.

- Serviço: Através do testemunho na sua vida diária, a criança pode levar as Boas
Novas  da Salvação,  falando de Jesus  para  a  sua família,
amigos e colegas.

ÁREA SOCIAL – “E diante dos homens” 
                         (desenvolvimento social)

Jesus tinha um bom relacionamento com as outras pessoas. A criança pode se
tornar um membro útil na sociedade, desenvolvendo o convívio social na escola,
trabalho e família.

Crescia o menino
E se fortalecia

Enchendo-se de
sabedoria

Por que?
A graça de Deus
Estava sobre ele
Por isso crescia
Diante de Deus

Crescia o menino

BIS



Crescendo como Jesus

     Obediência

Através do projeto, a criança vai entender que Deus deseja o seu
crescimento  em  todas  as áreas  da sua vida, em 

obediência ao propósito de Deus.

Combinar regras e responsabilidades para a
 realização do projeto.

Dar oportunidades de trabalhar em grupo, 
desenvolvendo a socialização das crianças.
Conversar com as crianças sobre o projeto.

Planejar bem as tarefas e distribuí-las.



Quarto de brinquedo
Apresentação de Jesus na Igreja

Jesus foi criança
Jesus gostava de ir à igreja

Pesquisa (casa, mobiliário, vestuário, etc.)
Entrevista com um rabino ou pastor

Rodinhas e dinâmicas
Montagem no mural

Filmes e slides
Experiências

Músicas

Jogo de memória com desenhos
Dominó com gravuras

Quebra-cabeça
Dobradura

Móbiles

Jogos e brincadeiras
Passeios:

lanchonete,
carpintaria,
biblioteca,
sinagoga,
padaria e
parque
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

QUARTO  DE

BRINQUEDO 
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                   
                                    - Salvação

- “Crê no Senhor Jesus, e serás salvo.” Atos 16:31

Cinco balões coloridos. Escrever cada palavra do versículo nos balões.

                                                                                                                                                                   
                                                                                PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

- Jesus   ama   as   crianças   e   Ele  deseja  que   todas  O
  conheçam.

- Mostrar  o cuidado  que a criança precisa ter com suas roupas 
  e brinquedos.
- Mostrar  que  a  criança  precisa  conhecer  Jesus  e  aceita-Lo  
  como Salvador de sua vida.

  “Crê  no Senhor    Jesus, e
será,

salvo”  Atos 16:31



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus me ama

Jesus me ama.

Jesus me ama.

A Bíblia assim me diz.

Jesus ama o papai

Jesus ama a mamãe

Jesus ama o irmão e a irmã

E ama você também

                                          

 João 3:16  -  Romanos 3:23; 6:23  - I Coríntios 15:3:4  - João 1:7
Efésios 2:8 e 9 - João 1:12

                                      

    

Dois  fantoches  de saco de  papel,  João e  Juca,  carrinho,  caminhão,  soldadinho,

pião, caminhão amassado e sem roda. Quatro bolas (azul, branca, suja, vermelha e

branca).

                                                                                                                                                                   
                                                                                PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

- Quem gosta de brinquedo?

- Você tem algum brinquedo?

- Você tem cuidado com eles?

- Qual o brinquedo que você mais gosta?    

Oba, Jesus me ama
O amor de Deus é maravilhoso

Jesus ama a cada um
Quando você pom, pom, pom



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Haviam  dois  meninos  que  eram  vizinhos.  Este  é  João
(mostrar). Ele sempre esta com os cabelos penteados. É um
menino obediente e cuidadoso. Este é Juca (mostrar). Ele não
gosta  de  pentear  os  cabelos  e  sempre  está  sujo.  Ele  não
respeita  ninguém,  não  obedece  e  vive  criticando  as  outras
crianças. 
Ele não tem cuidado com os seus brinquedos. Todas as vezes
que ele ganha um carrinho novo, ele destrói. O seu quarto é
uma bagunça. (mostrar a casinha com todos os brinquedos e
roupas no chão)
Numa  noite,  quando  todas  as  pessoas  da  casa  dormiam,
imaginem se os brinquedos pudessem se movimentar sozinhos
e conversarem?
O soldadinho apitou: - Piii! Podemos brincar! (mostrar)
Mas nenhum dos brinquedos queria nada. Todos estavam tão
tristes! O caminhãozinho estava sem roda e todo amassado.
(mostrar).  O  pião  não  conseguia  mais  rodar.  O  soldadinho
estava sem um dos braços. E a bola? Não podia mais pular,
estava furada. 
Um dia  Juca  ganhou  um carrinho  novo  e  ficou  todo  feliz!
Sabem o que ele fez?

Juca - Este caminhão velho não anda mais. Ele está amassado e não
tem roda. Vou joga-lo no lixo.

Narrador João  estava  passando  perto  da  casa  de  Juca  e  viu  o
caminhãozinho no lixo. Ele pegou e disse:

João – Coitado desse caminhãozinho, ele está tão sujo e amassado
e também falta uma roda. Eu vou levá-lo para minha casa e
consertá-lo.

Narrador E  assim  ele  fez. Levou  o  caminhão e colocou uma roda.

João – Agora ele parece novo! Que legal!

Narrador Olhem a  casa  do  João!  Ele  é  cuidadoso.  Ele  não  deixa  as
roupas no chão e nem os sapatos jogados. Os brinquedos não
ficam  fora  do  lugar.  Ele  também  não  destrói  os  seus
brinquedos. Depois de brincar,  ele guarda cada um no seu
lugar. Um dia João convidou o Juca para ir a sua casa.

                                                                                                                                                                   
                                                                                PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

João – Vamos até a minha casa? Hoje tem uma reunião especial!
Juca – Que tipo de reunião?

João – É uma reunião das bolas coloridas!

Juca – Deve ser bem diferente. Eu vou.

Narrador Juca aceitou o convite. Quando ele chegou na casa de João,
logo reconheceu o seu caminhão.

Juca – O que você fez?

João – Eu lavei e consertei o seu caminhão.

Narrador João falou com seus brinquedos.

João – Eu trouxe um amigo para a reunião.

Narrador João pegou a bola e disse:

João – Juca? Você sabe que cor é essa bola?

Juca – É claro que eu sei! É azul.

João – O azul nos fala do céu. O céu é um lindo lugar. A cidade é de
ouro,  os  alicerces  da  cidade  são  de  pedras  preciosas.  Tem
doze portas  e cada uma é uma grande pérola.  Lá não tem
noite,  nem choro,  nem pessoas doentes e nem tristes.  Mas
ninguém poderia entrar nesse lugar.

Juca – Mas por que?

João – Por causa do pecado. O pecado é sujo, igual a essa bola.

Juca – Como assim? O que é pecado?

João –  Pecado  é  mentir,  roubar,  desobedecer,  criticar  e  muitas
outras coisas. O pecado não pode entrar no céu. Mas Deus nos
ama muito e providenciou uma maneira de irmos para o céu
um dia.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Juca – E o que Ele fez?

 João –  Esta bola é vermelha. O vermelho nos fala do sangue que
Jesus derramou na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz
que “o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado”
I João 1:7.

Juca – Que bola bonita! Ela é branca e não tem nenhuma sujeira!

João – O branco nos fala da limpeza e de pureza. Quando aceitamos
o Senhor Jesus a nossa vida fica limpa. O sangue de Jesus
passa em toda a nossa sujeira, em todos os nossos pecados e
a nossa vida fica branca, como o algodão. E dessa forma nós
podemos ir um dia para o céu.

Juca –  Eu  não  tenho  mais  jeito.  Eu  sou  tão  desobediente  e
mentiroso.  Eu  critico  os  outros  meninos.  Eu  sempre  estou
sujo e tenho prazer em estragar os meus brinquedos e dos
outros,  e  ainda por  cima eu  levo  para  casa  brinquedos  de
outros meninos. Mas, eu queria tanto ir para o céu um dia!
Deus não vai me aceitar como sou.

João –  É claro que vai.  É só você pedir a Jesus perdoar os seus
pecados e limpar a sua vida.

 Juca – É claro que eu quero.

João – Eu vou orar com você pedindo o Senhor Jesus para perdoar
os seus pecados e entrar na sua vida.

Narrador Ele oraram e Juca aceitou Jesus como seu Salvador. João lhe
deu o caminhãozinho e ele saiu feliz de sua casa. A sua vida
foi  mudada.  Ele  agora,  era  um menino  obediente,  ele  não
roubava nem mentia e cuidava das suas roupas e brinquedos.
Só o amor de Deus pode mudar as pessoas. E você? Também
quer ver a sua vida transformada igual a do Juca? Vamos orar?

Oração Meu Deus.  Eu sei que sou pecador.  Eu estou triste com os
meus  pecados.  Perdoa-me.  Limpa  a  minha  vida.  Agora,  eu
aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Em nome de Jesus.
Amém.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

A  APRESENTAÇÃO

DE  JESUS
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                   - Um bebê especial.

- “Porque  os  meus  olhos  já  viram  a  Tua  salvação.”  Lucas 2:30

Fazer as roupinhas do neném em papel de presente e escrever o versículo.

      

                                                                                                                                                                  
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

- Simeão e Ana louvaram a Deus quando viram o  neném
  Jesus.

- Incentive a criança a vir à igreja.

- Mostre que a igreja é um lugar especial onde podemos louvar  
  a Deus, orar e aprender histórias da Bíblia.

“Porque os meus olhos
já viram a Tua salvação”.

  Lucas 2:30



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                -  Desenhar junto com as crianças.
         ( Música: “Ciranda, cirandinha” )
                                                 

     “Corre o lápis bem depressa;

     No papel a desenhar; 

     Um neném bem bonitinho;

     Eu acabo de riscar.”

                                 - Lucas 2:21 - 40

                       
                        - Levar uma mãe, com um neném recém-nascido.

Hoje nós temos uma visita especial.
Daniela está trazendo o seu filhinho pela primeira vez na igreja.
Ele é bem pequenino. Ele não anda, não fala. Ele depende da 

mamãe para dar banho, alimentar e para dormir.
Você se lembra quando veio a primeira vez na igreja?

Você era um neném igual a esse?

  

                                

     

                                                                                                                                                                  
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

Personagens  de  cartolina  em
dedoche  (José,  Maria,  neném,
burrinho, Ana e Simeão).

Neném

Vem, que está chegando o Natal
Ding Dong
O amor de Deus é maravilhoso



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGENS  DE  CARTOLINA  EM  DEDOCHE

                                                                                                                                                                  
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

José

Maria

Ana



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGENS  DE  CARTOLINA  EM  DEDOCHE

                                                                                                                                                                  
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

Burrinho

Simeão



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Havia chegado o momento
de José e Maria apresentarem
o  neném  na  igreja  de
Jerusalém.

Era  costume  dos  pais
levarem seus bebês ao templo,
depois  de  quarenta  dias  que
eles tinham nascido, junto com
uma  oferta  de  amor,  para
agradecerem a Deus pela vida
de seus filhinhos.

José  pegou  duas
pombinhas  para  levar  como
oferta  de  agradecimento  a
Deus.  Como  Jesus  era  bem
pequenino,  ele foi  no colo de
Maria.  Eles  montaram  num
burrinho e foram viajando até
Jerusalém.  Ploc!  Ploc!  Ploc!
(Mostrar)

Quando eles chegaram no
templo,  entraram  bem
devagarzinho,  pois  aquele  era
um  lugar  onde  todas  as
pessoas  iam  adorar  a  Deus.
Eles  não  iam  ao  templo  nem
para brincar, nem para correr.
Mas iam oferecer um culto de
gratidão a Deus. (Mostrar)

Ali,  alguém  estava
esperando José, Maria e Jesus.
Sabem  quem  era?  Era  um
homem  muito  bom,  chamado
Simeão (Mostrar). Logo que ele
os  viu,  ele  percebeu  que
aquela  criança  era  muito
especial.  Era o Filho de Deus,
o  Salvador  prometido.  Ele
ficou muito feliz,  pois Deus o

havia  mandado  ir  ao  templo
esperar o Salvador do mundo.
Simeão  pegou  Jesus  nos
braços  e  louvou  a  Deus
dizendo:  “Obrigado  Senhor,
porque os meus olhos já viram
a  tua  Salvação.”  E  depois
Simeão abençoou José e Maria.

Havia  outra  pessoa  no
templo. Era uma mulher de 84
anos que se chamava Ana. Ela
vivia  na  igreja  adorando  a
Deus, dia e noite (Mostrar). Ela
também  ficou  muito  feliz  e
agradeceu  a  Deus  pelo
Salvador,  quando  viu  Jesus
chegar no colo de seus pais. 

Ana  falou  com  muitas
pessoas  sobre  Jesus,  o
Salvador  que  Deus  havia
prometido.

Maria  e  José  oraram  e
agradeceram,      deixando    as
duas    pombinhas     como
oferta  de  amor  e
agradecimento  a  Deus  pela
benção de ter o Filho de Deus
com eles.

Depois  disso  eles
voltaram  para  a  sua  cidade,
felizes porque foram ao templo
adorar e agradecer a Deus.

Ana  e  Simeão  estavam
esperando  o  Salvador
prometido.

Hoje  não  precisamos
esperar  mais  o  Salvador,  pois
Jesus  já  veio  e  está  conosco
todos os dias.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Depois  que  Jesus  nasceu,  passaram-se  alguns  dias  e
chegou o momento de Maria e José levarem o neném na
igreja,  para ser apresentado a Deus e agradecê-Lo pela
sua vida.
Antigamente não havia igreja perto de casa, às vezes nem
mesmo na cidade.  José e Maria moravam na cidade de
Nazaré,  bem  longe  do  templo  de  Jerusalém.  Naquela
época  não  havia  carro,  nem  ônibus  e  nem  avião.  Eles
teriam que viajar à cavalo.

José - Maria arrume as roupas de Jesus, pois vamos fazer uma
longa viagem. Vamos apresentá-lo a Deus no Templo de
Jerusalém.

Maria - Que bom!

José -  Nós vamos amanhã bem cedinho.  Eu vou deixar  tudo
preparado. Nós vamos levar dois pombos como oferta de
amor, para agradecer a Deus pela vida do nosso filho. 

Narrador Bem cedinho; José pegou o burro. 

Maria - Jesus ainda está dormindo. Eu vou embrulhá-lo numa
manta para ele não adoecer. Já arrumei as suas roupas. 

Narrador Maria montou no burrinho, segurou o neném no colo e
com muito cuidado foram felizes cantando e agradecendo
a  Deus.  José  ia  na  frente  conduzindo  o  animal.
Finalmente depois de uma longa viagem, eles chegaram
na cidade de Jerusalém.

José - Já chegamos no Templo de Jerusalém. Eu vou ajudá-la
descer do burrinho.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Eles subiram a escada e entraram bem devagarzinho, pois
aquele  era  um  lugar  onde  todas  as  pessoas  iam  para
adorar a Deus. Ninguém corria, nem gritava, nem brincava
na igreja.

José - Como vai Simeão?

Simeão - Tudo bem! Este neném é especial.

Narrador Sabem quem era Simeão?
Era um homem muito bom e bem velhinho. Ele todos os
dias ia à igreja. Ele ficou tão feliz, porque Deus o havia
mandado  ir  ao  templo  esperar  o  Salvador  do  mundo.
Simeão pegou Jesus nos braços e agradeceu a Deus.

Simeão - Obrigado Senhor, “Porque os meus olhos já viram a Tua
Salvação”.

Narrador Simeão abençoou José e Maria.
Mas  havia  outra  pessoa  no templo  que  também estava
esperando a vinda do Salvador.

Ana - Eu sou Ana, sou uma vovó de 84 anos. Eu vivo na igreja,
adorando a Deus,  dia e noite.  Estou tão feliz  de ver  o
neném especial que Deus prometeu.

Narrador E  Ana  agradeceu  a  Deus  e  começou  a  falar  com  as
pessoas  que  chegavam  no  templo,  sobre  a  vinda  do
Salvador.

Ana - Vocês sabem quem é esse menino?
Este é o Salvador que Deus prometeu. 

Narrador José  e  Maria  oravam  e  louvavam a  Deus,  deixando  no
templo  os  dois  pombos,  como  oferta  de  amor  e
agradecimento a Deus pela benção de ter o Filho de Deus
com eles.
Hoje não precisamos esperar mais o Salvador, pois, Jesus
já veio e está conosco todos os dias.
Você já recebeu o Salvador na sua vida?
(Explicar o plano de Salvação)
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Personagens de lápis e cartolina (José, Maria, Neném, 
Simeão, Ana e o burrinho)
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José

Burrinho



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Personagens de lápis e cartolina (José, Maria, Neném, 
Simeão, Ana e o burrinho)

                                                                                                                                                                  
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

Maria

Neném



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Personagens de lápis e cartolina (José, Maria, Neném, 
Simeão, Ana e o burrinho)

                                                                                                                                                                  
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

Simeão

Ana

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Neném feito de cartolina
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Neném feito de cartolina
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

JESUS  FOI

CRIANÇA 

                                                                                                                                                                   
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                            

 

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça,
diante de Deus e dos homens.”

Lucas 2:52.

    

     Cartaz de dobradura com criança crescendo.

                                                                                                                                                                   
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

 

 

 

-  Mostrar  à  criança  que  todos  nós  nascemos  pequeninos  e
vamos, com o passar do tempo, crescendo. Incentivar a criança a
crescer  para Jesus,  dedicando  a sua vida desde  pequena,  para
servir ao Senhor.

- Jesus também foi criança

- Jesus foi criança como as outras crianças do seu tempo. Ele
gostava de ver o seu pai trabalhando na carpintaria. Ele também
ajudava a sua mãe nos trabalhos de casa.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Se com a família está Jesus” 
“Jesus ama a cada um”

“Crescia o menino” 
“Jesus me ama”

     
      - Desenhar junto com as crianças

                                                                     ( Música: “Parabéns para você” )

  “Corre o lápis bem depressa;

  No papel a desenhar;

  É a casa de Jesus;

  Que eu acabo de riscar.”

                                           - Mateus 2:19 - 23; Lucas 2:39, 40 e 52

                                      - Jesus foi criança igual a vocês. Vamos imitar?

    

                                                                                                                                                                   
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

     Jesus dormia, acordava, escovava os dentes, orava,
tomava café,  tomava banho,  brincava de roda,  pulava,
ria,  andava,  ajudava o pai  na carpintaria:  martelando,
serrando a madeira; ajudava a mamãe a varrer a casa, a
apanhar água no poço; cantava,  orava,  assentava para
ouvir história.

Jesus escuta a voz terninha
Jesus ama a cada um
Posso ser um missionariozinho
Eu vou crescer, crescer para Jesus



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Boneco de rolinho de papel higiênico
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José,  Maria  e  Jesus  foram
morar  na  cidade  de  Nazaré.  Era
uma  cidade  pequena,  com  suas
casas brancas e um terraço em cima
de cada casa (Mostrar). Era o lugar
onde  a  família  se  reunia  para
conversar e cantar.

Nazaré era um lugar simples,
bonito  e  agradável,  onde se  podia
sentar à sombra das árvores e ver os
campos com suas lindas flores.

Dentro  das  casas  não  havia
camas.  Eles  dormiam  em  esteiras
no chão (Mostrar).

Também não havia torneiras.
A  água  ficava  fora  da  casa,  num
poço, chamado cisterna. Ou então a
água  era  apanhada  na  fonte  para
lavar as mãos, tomar banho, saciar
a sede e fazer comida (Mostrar).

Às vezes, Jesus ia com a sua
mãe no mercado ou a ajudava nos
serviços  de  casa,  varrendo  a  casa
ou  tirando  água  do  poço  e
colocando-a  em  vasos  de  barro
(Mostrar).

Jesus  foi  crescendo  como
todo  menino:  brincando,  pulando,
correndo, rindo. Ele era um menino
obediente  que  amava  a  Deus
(Mostrar).

Maria e José ensinavam-no a
orar,  a  cantar,  a  louvar  o  Senhor.
Jesus gostava de ouvir as histórias
da Bíblia. Junto da casa onde Jesus
morava,  ficava  a  carpintaria  de

José.  Ele  fazia  mesas,  cadeiras,
portas. E Jesus ajudava seu pai na
carpintaria. José o ensinava a usar
ferramentas  como  o  martelo,
serrote, plaina, etc. (Mostrar). Jesus
foi crescendo com saúde e sempre
feliz como todas as outras crianças
de seu tempo.

Creio  que  Jesus  foi  um
menino  que  ia  à  escola  como
qualquer outro menino. Sua escola
ficava na igreja,  que até então, se
chamava  Sinagoga.  Todos  os
meninos da sua idade frequentavam
a  escola.  Mas,  a  tarefa  das
meninas  era  ajudar  às   mães  em
casa.

Na escola de Jesus não havia
mesinhas  e  cadeirinhas.  Todos  os
meninos  se  assentavam  no  chão.
Eles também não tinham nem livro,
nem caderno, nem lápis. Apenas o
professor,  que  era  chamado  Rabi,
tinha  um  livro.  Este  livro  era  a
Bíblia,  a  Palavra  de  Deus.  Esta
Bíblia era diferente das que temos
hoje,  pois  ela  tinha  o  formato  de
rolos (Mostrar).

Jesus  aprendeu  muitas
histórias  da  Bíblia  e  deve  ter
decorado  muitos  versículos  e
trechos  da  Palavra  de   Deus.  Ele 
gostava de ir à escola para aprender
a ler a Palavra de Deus. Quando ele
chegava em casa,  ele devia contar
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para  a  sua  mãe tudo  o  que  havia
aprendido.

O  melhor  dia  para  a  família
era  o  Dia  de  Sábado,  também
chamado  o  “Dia  do  Senhor”.
Ninguém trabalhava nem estudava.
José,  Maria  e  Jesus  vestiam suas
melhores roupas e iam à Sinagoga.
Ali  o  Rabi  lia  as  Escrituras  e  as
explicava a todos.

Jesus foi crescendo obediente
e feliz. “E crescia Jesus em 

sabedoria,  estatura  e  graça  diante
de Deus e dos homens”.

Jesus  crescia  em  sabedoria;
inteligência; vida intelectual.

Ele  crescia  também  em
estatura,    ou    seja,   no   tamanho,
na vida física.

E, crescia em graça diante de
Deus,  na  vida  espiritual,  e  diante
dos  homens,  na  vida  social  (no
relacionamento  com  outras
crianças).

Vamos, agora, orar, pedindo a
Deus para crescermos em todos os
sentidos?  Igual a Jesus?

Personagem de rolinho de papel higiênico
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Narrador - Estes são José, Maria e Jesus. (Mostrar)
Eles foram andando, andando até a cidade de Nazaré.

Maria - Que cidade bonita!

José - É um bom lugar para morar.

Jesus - Olhem as casas! Quantas crianças brincando!

Narrador -  As  casas  não  eram  iguais  as  nossas.  Elas  eram  bem
diferentes! (Mostrar as casas) Acima do teto havia um terraço.
Vamos  ver  o  que  havia  dentro  da  casa?  Olhem,  não  tinha
camas! Eles dormiam em esteiras no chão! (Mostrar a esteira)
Ih! Também não tinha torneiras! A água ficava fora da casa.
Eles tiravam água do poço e colocavam em vasos de barro.
(Mostrar o poço). Jesus foi morar em Nazaré. Ele era criança
igual  a  vocês.  Ele  gostava  de  brincar,  estudar  e  trabalhar
ajudando sua mãe e seu pai.

Maria - Por favor Jesus, pegue a água no poço.

Jesus - Pois não, mamãe! Aqui está o jarro de água.

Narrador - Jesus era obediente.  Ele fazia  tudo  com  muita  alegria, ele
gostava  de  ajudar. Sabem por que? Porque ele amava a Deus.
Maria e José ensinavam-no a orar, e louvar a Deus. Ele gostava
de ouvir as histórias da Bíblia. José trabalhava na carpintaria
com muitas ferramentas.

Jesus - Que ferramenta é essa, papai?

José - É o serrote. Ele serra a madeira.

Jesus - Como se chama esta ferramenta?

José - É o martelo

Jesus - E esta aqui?
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José - É a chave de fenda.

Narrador -  Jesus  gostava  de  ajudar  o  seu pai  na carpintaria.  Com o
tempo ele foi crescendo, crescendo! Agora ele já pode ir para
a escola. Sabem onde era a escola de Jesus? Na Sinagoga. Ali
não podia ir meninas, só meninos. Jesus foi andando bem feliz
para a escola com o seu pai e a sua mãe. (Mostrar)

Jesus - Tchau papai, tchau mamãe. Um beijinho.

Narrador - Olhem! Na escola de Jesus não tinha mesinhas e nem
cadeiras.

Narrador - Lá todos se assentam em círculos no chão. Ih! O professor
chegou. É o Rabi. Todos se levantavam.

Rabi - Bom dia crianças! “ O Senhor seja louvado ”!

Jesus - Bom dia!

Rabi -  Hoje  eu vou mostrar-lhes  um livro  muito importante.  É a
Palavra   de    Deus.    Vamos    aprender   um   Salmo   de
Davi:  “Alegrei-me  quando  me  disseram:  Vamos  à  Casa  do
Senhor.” Salmo 122:1

Narrador - A Bíblia era diferente da nossa. Era um rolo (Mostrar)
As crianças não desenhavam, nem escreviam no papel, nem no
caderno.  Jesus  gostava  de  ir  na  escola,  para   aprender   a
Palavra de Deus. Ele era um menino feliz.

Jesus - O sino está tocando, a aula vai terminar. Mamãe já deve estar
me esperando. Eu vou contar-lhe o que eu aprendi hoje na
escola.

Narrador -  Jesus  aprendeu  muitas  passagens  da  Bíblia.  Ele  foi
crescendo um menino obediente e feliz. Vamos  orar  pedindo
a  Deus  para crescermos igual a Jesus?
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     Personagens de colheres de plástico.
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Dinâmica – As Ferramentas

As crianças assentam-se em círculo. Dê uma ferramenta de

plástico para cada criança. O dirigente; que é o carpinteiro  diz:

- Vou começar a trabalhar. A primeira ferramenta que preciso é o
martelo.  As crianças que estiverem com o martelo,  vão atrás do
carpinteiro.
- Agora eu preciso da chave de fenda. As crianças que estiverem
com a chave de fenda, vão atrás do carpinteiro.

E assim continua a brincadeira.

Depois que o carpinteiro falar algumas ferramentas, ele diz:

- Eu não preciso de mais nenhuma ferramenta.

Ele  senta,  e  todas  as  crianças  que  estão  em  pé  se

assentam o mais rápido possível. A criança que ficou sem lugar,

torna-se o carpinteiro e continua a brincadeira. 

Personagem de colher de plástico.

                                                                                                                                                                   
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

JESUS  GOSTAVA

DE IR  À  IGREJA 
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                                   - É bom ir à igreja

- “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor.”
                                                                   Salmo 122:1

Forrar 3 caixas de sapato e colocar uma vareta. Desenhar igrejas e escrever o versículo.

      

                                                                                                                                                                   
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

- Jesus, quando menino, foi ao templo em Jerusalém para
adorar e conversar com Deus. Ali ele se perdeu. Sua mãe
o encontrou conversando com os doutores. Ele amava a
casa de Deus.

- Despertar na criança a vontade de vir à igreja para conversar   
  com Deus, cantar e ouvir sua palavra.

- Mostrar que a igreja não é lugar para fazer bagunça.
- Mostrar que devemos amar a Casa de Deus.

   “Alegrei-me quando me  disseram: Vamos à casa       do Senhor”. Sl 122:1



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                   - É bom ir à igreja

- “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor.”
                                                                   Salmo 122:1

Forrar 3 caixas de sapato e colocar uma vareta. Desenhar igrejas e escrever o versículo.

      

                                                                                                                                                                   
                                                                                  PROJETO CRESCIMENTO 5 E 6 ANOS

- Jesus, quando menino, foi ao templo em Jerusalém para
adorar e conversar com Deus. Ali ele se perdeu. Sua mãe
o encontrou conversando com os doutores. Ele amava a
casa de Deus.

- Despertar na criança a vontade de vir à igreja para conversar   
  com Deus, cantar e ouvir sua palavra.

- Mostrar que a igreja não é lugar para fazer bagunça.
- Mostrar que devemos amar a Casa de Deus.

   “Alegrei-me quando me  disseram: Vamos à casa       do Senhor”. Sl 122:1



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                              - Desenhar junto com as crianças.

                                                 ( Música: “Parabéns para você” )

     “Corre o lápis bem depressa;

     No papel a desenhar; 

     Uma linda igrejinha;

     Eu acabo de riscar.”

                                 - Lucas 2:41 - 52

Fantoches de 2 meninos e igreja em cartolina

- Olá Joãozinho! Onde você vai?

- Eu vou à igreja!

- Ah igreja? O que você vai fazer lá?

- Na igreja tem uma pessoa que conta história da Bíblia. São
histórias  de  verdade.  Eu  converso  com  Deus,  aprendo
versículos e muitas músicas. Vamos também?

- Como não tenho nada para fazer, eu vou com você.
    (Mostrar os dois meninos chegando na igreja)

- Joãozinho,  como  é  bom  aqui  na  igreja!  Eu  aprendi  tantas
coisas.

- Será que posso voltar no próximo domingo?

- Claro, eu passo na sua casa. Tchau, até domingo!
        

      - Dramatização com as crianças
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Buscai primeiro o Reino de Deus
Traga suas cargas
Meu barco é pequeno



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Todas  as  semanas,  Jesus  e  sua
família  iam à  igreja  na  sua  cidade  em
Nazaré. Todos vestiam as suas melhores
roupas  e  iam  à  casa  do  Senhor  para
adorá-Lo.

Ali  eles  aprendiam  acerca  do
grande  amor  de  Deus,  cantavam hinos
de louvor e oravam ao Senhor.

Uma  vez  por  ano,  era
comemorada  a  Festa  da  Páscoa,  na
cidade de Jerusalém. Você sabe o que é
a  Páscoa?  Não  é  coelhinho  e  nem
ganhar ovo de chocolate. A Páscoa era
uma  festa  especial  para  comemorar  a
saída do povo de Israel  do Egito.  Eles
tinham  que  matar  um  cordeiro  sem
defeito e este simbolizava Jesus, o nosso
Cordeiro Pascal.

José  e  Maria  iam todos  os  anos
nessa festa. Jesus não podia ir, pois ele
era  muito  pequeno  e  o  Templo  de
Jerusalém  ficava  muito  distante.  Eles
tinham que andar muitos dias  a pé.  Só
quando Jesus completasse 12 anos é que
ele  poderia  ir.  Como  Jesus  deve  ter
esperado para completar seus 12 anos! 

Quando  estamos  esperando  o
nosso  aniversário,  parece  que  o  tempo
não passa, não é?

Finalmente  chegou!  Jesus
completou 12 anos. Ele deve ter ficado
muito feliz. (Mostrar)

José  e  Maria  começaram  os
preparativos para a viagem: o alimento,
as roupas, esteira para dormir (Mostrar).
Jerusalém ficava bem distante.

Que  bom!  O  dia  da  partida
chegou.  Estava  tudo  pronto!  Naquela
época,          não          havia           meios

de  transporte  como  hoje  temos.  Não
tinha ônibus, nem carro, nem trem, nem
avião (Mostrar). As pessoas tinham que
viajar a pé ou montados em jumento ou
camelo.

Parece  que  Jesus  e  seus  pais
foram a  pé.  Muitos  dos  seus  vizinhos
foram a  pé,  como  também muitas  das
pessoas de outras cidades vizinhas.

As mulheres caminhavam juntas e
iam conversando.  Os  meninos  corriam
de um lugar para outro. Era tanta gente
andando pela estrada! Uns riam, outros
conversavam, outros cantavam...

À noite,  todos  acampavam ao ar
livre. Todos estavam alegres porque iam
participar  da  Páscoa  no  Templo  de
Jerusalém.

Eles  viajaram  muitos  dias  e,
finalmente, puderam avistar os muros de
Jerusalém. Quando chegaram na cidade,
havia  tanta  gente  cantando  e  andando
pelas  ruas,  que  mais  parecia  um
espetáculo.

Finalmente  eles  chegaram  no
templo. As janelas eram bem grandes, as
portas  tinham  enfeites  de  ouro.  O
telhado do  Templo  brilhava  com a luz
do sol.  As colunas do Templo eram de
mármore branco.  Jesus ainda não tinha
visto edifício tão bonito!

Todos  entraram e  se  assentaram.
Jesus  ficou  quietinho  ouvindo  os
sacerdotes  e  mestres  (Professores)
ensinando a Palavra de Deus.

Depois  de  alguns  dias,  a  festa
terminou.  Todos  começaram  a
empacotar  as  suas coisas para voltarem
para as suas cidades.
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José  e  Maria  começaram  o
caminho  de  volta  para  Nazaré.  Eles
pensaram  que  Jesus  estava  na  frente,
com alguns dos seus parentes e amigos
brincando com as crianças.

Quando começou a escurecer, eles
começaram  a  procurar  de  tenda  em
tenda,  perguntando  se  Jesus  estava  ali.
Mas  Jesus  não  estava  com  ninguém.
Maria e José voltaram o mais depressa
possível  para  Jerusalém.  Eles
começaram a procurar Jesus em todos os
lugares.  Eles procuraram nas lojas,  nas
ruas,  no  mercado.  Mas  não  o
encontraram em lugar  nenhum. Eles  já
estavam ficando preocupados...

Passaram 1, 2, 3 dias, até que eles
resolveram ir ao Templo.

De  repente,  eles  viram  Jesus
conversando  no  meio  dos  pastores  e
mestres.  Ele  estava  assentado,  bem
tranquilo,  ouvindo-os  e  fazendo-lhes
perguntas.  Todos  estavam  admirados
com a sua inteligência e conhecimento
da Palavra de Deus.

Maria  e  José  ficaram  felizes
porque  encontraram  Jesus.  Maria  foi,
então, ao encontro de Jesus e disse-lhe:
Meu  filho,  eu  e  seu  pai  estávamos
aflitos.  Tem  três  dias  que  estamos
procurando  por  você  por  toda  parte.
Jesus  respondeu-lhe:  “Por  que  é  que
estavam  me  procurando?  Vocês  não
sabiam que Eu devia  estar  na  Casa  de
meu Pai?”

Seus  pais  não  entenderam a  sua
resposta.

Jesus se despediu dos sacerdotes e
professores  e  foi  embora  com Maria  e
José  para  a  sua  cidade  de  Nazaré.  Ele
era um menino obediente.

Jesus crescia em estatura (altura),
em sabedoria  (conhecimento  mental)  e
graça  (Espírito)  tendo   aprovação  de
Deus e dos homens.

Jesus amava a Casa de Deus.
E você, gosta de vir à igreja?
Você  gosta  de  conversar  com

Deus, de orar, de cantar e ouvir histórias
da Bíblia?

Fazer um cartaz em cartolina, no formato de uma igreja. À medida que as
crianças forem acertando as respostas das perguntas da lição, elas ganharão

portas e janelas para colarem na igreja.
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Quebra cabeça da Igreja.
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Narrador - Todas as semanas, Jesus e a sua família iam à igreja na sua cidade.
Eles  moravam  em Nazaré.  Mas,  uma  vez  por  ano  iam  para  outra
cidade, na época da Páscoa.
A  Festa  da  Páscoa  era  comemorada  todos  os  anos  na  cidade  de
Jerusalém. Você sabe o que é Páscoa? 
A Páscoa não é ganhar ovo de chocolate. A Páscoa era uma Festa
Especial para comemorar a saída do povo de Israel do Egito.
José e Maria iam todos os anos nessa Festa. Jesus não podia ir, pois
ele era bem pequeno e o Templo de Jerusalém ficava distante. Eles
tinham que andar muitos dias a pé. Só quando Jesus completasse seus
12 anos, ele poderia ir também.  

José - Nós vamos comemorar a Páscoa na cidade de Jerusalém.

Jesus - Eu posso ir?

Maria - Só no próximo ano, quando você completar 12 anos.

Narrador - Como Jesus deve ter esperado, contando os dias para completar os
12 anos.  Quando estamos esperando o nosso aniversário,  o  tempo
demora a passar. Finalmente chegou! Jesus completou 12 anos. Ele
deve ter ficado bem feliz.

José - Maria, faça os preparativos para a viagem. Não esqueça o alimento,
as roupas, as esteiras para dormir. São muitos dias de viagem. Dessa
vez Jesus vai conosco.

Narrador - O dia da partida chegou. Era muita gente caminhando na estrada.
Uns  riam,  outros  conversavam,  outros  cantavam.  Todos  estavam
alegres,  porque  iam participar  da  Festa  da  Páscoa,  no  Templo  de
Jerusalém.  Eles  viajaram  muitos  dias  até  chegar  a  Jerusalém.
Finalmente chegaram à cidade!

Jesus - Que Templo bonito! Estou com muita vontade de conhecê-lo.

Narrador - Jesus gostou muito de estar na casa de Deus. Eram muitos dias de
festa.Depois  que  a  festa  terminou,  José,  Maria  e  os  seus  amigos
começaram o caminho para a cidade de Nazaré, pensando que Jesus
estava na frente com alguns dos seus parentes ou amigos. Mas Jesus
ficou  no  Templo  sem  que  seus  pais  soubessem.  Eles  começaram,
então, a perguntar por Jesus. 
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José - Vocês viram Jesus ?

Homem - Não. A última vez que o vi, Ele estava no Templo.

Narrador - José e Maria perguntaram a muitas pessoas, mas ninguém tinha visto
Jesus

José - Maria, já tem um dia de viagem. É melhor voltarmos e procurar Jesus
na cidade de Jerusalém.

Maria -  Vamos.  Eu  estou  preocupada.  Ele  não  conhece  a  cidade  de
Jerusalém.

Narrador - Eles procuraram Jesus por toda parte: nas lojas, no mercado. Eles já
estavam aflitos.
Passaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que eles resolveram ir no Templo.
Imaginem o que aconteceu ?
Jesus estava no Tempo assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e
fazendo perguntas.

Mestre - Estou admirado com a sua inteligência e as suas respostas.

Jesus - Eu gosto de aprender os ensinamentos de Deus.

Maria - Meu filho, por que você fez assim conosco ?

Jesus - O que Eu fiz de errado ?

Maria - Eu e seu pai estávamos aflitos.
Tem 3 dias que estamos procurando por você.

Jesus - Porque vocês estavam me procurando ?
Vocês não sabiam que Eu deveria estar na casa de meu Pai?

Narrador  Os    pais    não    compreenderam   a    resposta    de    Jesus.
Jesus era um menino obediente e Ele logo voltou com seus pais para
Nazaré.  Maria,  porém,  guardava  todas essas coisas no coração.   E
Jesus crescia, a cada dia, no  conhecimento  de Deus.
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Marionete de garrafa de plástico e bola de isopor
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Projeto Ensinamentos
Helenita Borja

5 e 6 Anos

Exército de Salvação



Projeto Ensinamentos
Plano de Aula  -  Crianças de 5 e 6 Anos

1ª Lição 

Lições de Jesus

História: O Cuidado de Deus

Recurso: Pássaro de cartolina, 

                galho de árvore, flor, 
                caixa de presente, livro, 

                vidro de remédio, roupa e 
                copo de água.

Leitura Bíblica: Mateus  6:25 a 34,
                            Lucas  12:22  a  31

Versículo: “Ponham em primeiro

lugar o Reino de Deus e Ele lhes
dará todas  as coisas.”  

Mateus  6:33

2ª Lição 

Zaqueu na Árvore

História: Jesus Chama Zaqueu

Recurso: Personagens e árvore de 
                jornal, casa de caixa de 

                papelão, mobília de caixa 
                de fósforo.

                Fantoche de feltro.

Leitura Bíblica: Lucas 19:1 a 10

Versículo: “Hoje houve salvação 
                   nesta casa”. Lucas 19:9

3ª Lição 

O Jarro Esquecido no Poço

História: Jesus e a Mulher 

                Samaritana

Recurso: Fantoches de saco  de 
                pipoca.

                Personagens de vareta.

Leitura Bíblica: João 4:3 a 42

Versículo: “Aquele que beber da
                    água que  Eu lhe der, 

                    nunca mais terá sede.”  
                    João 4:14

4ª Lição 

Nicodemos Encontra Jesus

História: Nicodemos conversa com 

                Jesus

Recurso: Acionetes

                Fantoches  de  sacos  de 
                pipoca.

                
Leitura Bíblica: João 3:1 a 15

Versículo:  “Para que todo o que  
                     n’Ele crê, tenha a vida 

                     eterna.” João 3: 5.



LIÇÕES 
DE JESUS

ZAQUEU

A MULHER
SAMARITANA

NICODEMOS



Projeto Ensinamentos

O desenvolvimento total de uma pessoa não terá sido alcançado enquanto as suas
necessidades básicas não tiverem sido atingidas.

Físico –      Água, alimento, roupa e assistência.

Social –      Amor e carinho.
     Proteção e segurança.
     Participação e experiência.

Mental –      Estudo e conhecimento.

Espiritual –       Conhecer o amor de Deus.
Desenvolver um relacionamento com Jesus, através da
Palavra de Deus e da oração. 

     Ter segurança da Salvação.

Qual o papel do educador para satisfazer as necessidades da criança?

1 – Líder treinado e equipado

2 – Programações lógica e adequada

3 – Uma liderança centralizada em Jesus Cristo e na Palavra de Deus.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se

desviará dele”. 
Provérbios 22:6.

1 – O que é ensinar?
Ensinar não significa só repassar conhecimento de conteúdos prontos, mas vivenciar
as verdades bíblicas. Ensinar não é só apontar, indicar e direcionar, mas também é ir
acompanhar, ir junto. 

2 – Quem vai ensinar?
A instrução vem do adulto. São os responsáveis por elas diante de Deus. As crianças
também nos ensinam muito.



3 – A quem ensinar?
A criança. Deuteronômio 6:6 e 7; 31:12.

4 – O que ensinar?
Não são vários caminhos. Mas, há um só caminho. “Disse Jesus: Eu Sou o Caminho,
a Verdade e a Vida, ninguém vem ao Pai senão por Mim”.  João 14:6.

5 – Como ensinar?
Não é ensinar no caminho que a criança quer andar, mas é no caminho que ela deve
andar. A criança entregue a si mesmo, vem a ser vergonha para o seu pai e a sua mãe.
Andar não é correr, nem ficar parado, mas é caminhar passo a passo.

6 – Por que ensinar?
Há um efeito positivo. “E ainda quando for velho, não se desviará dele”.

Estamos  formando  o  caráter,  a  personalidade  da  criança.  E  há  uma  garantia  de
continuidade. 

“Na velhice ainda darão fruto e serão cheio de força e vigor”.
Salmo 92:14.

Devemos investir na criança. Vale a pena o investimento. O Caminho existe e é Jesus. A
responsabilidade existe é minha e sua. Os efeitos são compensadores.

“O que ensina esmere-se no fazê-lo”. Romanos 12:7.

Não existem regras, nem leis fixas para ensinar, mas deve haver uma constante revisão.

“O ensino não é só um agente informativo,
mas gera transformação”.



Projeto Ensinamentos

Os Ensinos de Jesus.

Aprendendo com os ensinamentos de Jesus.

A criança é um ser humano que necessita do lúdico (prazer) e
do pedagógico (conhecer).

Entender que as crianças são diferentes uma das outras.
Incentivar a aprendizagem por conhecimento,

experiência,  jogos e brincadeiras.
Mostrar a importância do Ensino Bíblico Infantil.



O cuidado de Deus (Físico)
A Mulher Samaritana (Social)

Nicodemos (Intelectual)
Zaqueu (Espiritual)

Métodos que podem ser usados no ensino:

Perguntas e respostas
Exemplo: Jesus fez mais de cem perguntas.

Diálogo: Zaqueu – Lc 1:9-1-10. Nicodemos – João 3:1-15.
Entrevistas com Teólogos e funcionários da prefeitura.

Lições objetivas: A mulher samaritana – João 4:1-42
Expositivo. Exemplo: sermão do monte. Mateus 6

Músicas em hebraico.
Filmes e slides.

Pesquisas.

Jogos de memória, jogo da velha, forca, quebra-cabeça,
dobradura e brincadeira da cadeira.

Jogos, brincadeiras e dinâmicas.
Passeio: campo, parque, floricultura, exposição de animais,

escola teológica e biblioteca.
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LIÇÕES  DE
JESUS
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5a LIÇÃO - LIÇÕES DE JESUS
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- Mostrar  a  criança o amor e  o cuidado  que Deus  tem por ela.

- Levar a criança a colocar Jesus em primeiro  lugar na sua  vida.

- “Ponham  em  primeiro  lugar  o Reino de Deus e Ele lhes dará  
    todas  as  coisas.”  Mateus  6:33.  (A  Bíblia  na  Linguagem
    de Hoje).

Nuvens no varal com os dizeres do versículo

 - Deus me ama e cuida de mim.

 - Jesus  ensinou uma grande  lição para multidão, usando os 
  elementos da criação.

      “Ponham em
     primeiro lugar

   o Reino de Deus 
     e Ele lhes dará

    todas as coisas”.
       Mateus 6:33  



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Eu te louvo Senhor (Música e letra Helenita Borja)

        - Desenhar junto com as crianças
         ( Música: “Ciranda, cirandinha” )

    “Corre o lápis bem depressa;

    No papel a desenhar;

    Pois um lindo passarinho

    Eu acabo de riscar.” 

- Mateus 6:25 a 34; 
- Lucas 12:22 a 31.

                          - Levar um pássaro, um ninho ou um ovo de codorna.

A mamãe passarinho colocou alguns ovos no ninho e ficou chocando.
Imagine o que aconteceu? Nasceram alguns passarinhos. Mas eles eram
tão pequenos que ainda  não sabiam voar,  e  não conseguiam sair  do
ninho. A mamãe passarinho todos os dias buscava comidinha e colocava
no  bico  dos  passarinhos.  Os  dias  foram  passando,  e  eles  foram
crescendo. Agora eles podiam voar e procurar comida e água.Será que os
passarinhos se preocupam com o que vão comer, ou se tem água para
beber? Hoje vamos aprender um ensino de Jesus.
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Gravuras  de  pássaros,  rei,  árvore,  flores,  caixa  de  presente,
alimento, água, médico, roupa, livro e o número 1 em tamanho
maior.

Eu te louvo Senhor,
Pelo dia tão lindo,

Pelo canto das aves, 
E as flores do campo

Eu te amo Jesus,
O meu Deus criador,
Rei da terra e céu,
Salvador e Senhor.

Buscai primeiro o Reino de Deus
Traga suas cargas
Meu barco é pequeno
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Certa  vez,  Jesus  estava  no
campo assentado debaixo de uma
árvore  e  em  seu  redor  haviam
muitas pessoas. 

Ele  começou  a  conversar
com elas dizendo: - Olhem para o
céu  e  vêem  os  passarinhos
voando  de  galho  em  galho  nas
árvores.  (mostrar  gravuras  de
passarinho e árvore). Eles não se
preocupam com o trabalho,  eles
não  precisam  semear  (plantar),
nem colher ou guardar a comida,
pois,  o  Pai  Celeste  os  alimenta.
Eles não se preocupam nem com
o lugar  para  dormir,  pois  Deus
cuida  deles.  Vocês  valem  muito
mais do que os passarinhos.

Por  que  vocês  estão
preocupados  com  as  roupas?
(Mostrar gravura de roupas)

Observem  as  flores  como
são bonitas e coloridas. (Mostrar
gravura  de  flores).  Elas  não
trabalham  e  nem  fazem roupas
para si mesmas. Elas sabem que
Deus  no  seu  tempo  certo
providencia a chuva e o sol para
elas crescerem.

Nem Salomão que foi um rei
muito  rico  (Mostrar  gravura  de
rei)  usava  roupas  tão  lindas  e
coloridas como as flores. É Deus

quem veste as  plantas,  as flores.
É  claro  que  Deus  vestirá  vocês
também.

Portanto,  vocês  não
precisam  se  preocupar  com  a
vida. Ela é um presente de Deus
(Mostrar  gravuras  de  um
presente),  nem  onde  arranjar
alimento  (Mostrar  gravura  de
alimento,  nem com a água para
beber  (Mostrar  gravura  de
água),  nem mesmo com a saúde
(Mostrar  gravura  de  médico),
nem  com  a  roupa  para  vestir
(Mostrar  gravura  de  roupa),  e
nem  com  o  estudo  (Mostrar
gravura de livro ou escola). Deus
sabe que vocês precisam de tudo
isso.  Mas,  há  uma  condição:
Ponham  em primeiro  lugar  nas
suas  vidas  o  Reino  de  Deus  e
aquilo que Deus quer para vocês,
e Ele dará todas as outras coisas
que vocês necessitam. 
(Mostrar o número 1)

Por  isso,  não  fiquem
preocupados  com  o  dia  de
amanha.  Deus  cuidará  também
do dia de amanhã para vocês.

Como  você  pode  conhecer
Jesus  e  colocá-Lo  em  primeiro
lugar  na  sua  vida?  (Explique  o
plano de salvação com as cores)
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OS PASSARINHOS COLORIDOS
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Dê passarinhos feitos de cartolina colorida para cada criança.
As crianças assentam-se em círculo.

O dirigente diz: 

- Fui passear no campo e vi passarinhos verdes. 

As  crianças  que  estiverem  com  os  passarinhos  verdes,  vão
atrás do dirigente. 

– Agora eu vi passarinhos amarelos.

As crianças que estiverem com os passarinhos amarelos, vão
atrás do dirigente.

- Agora eu vi passarinhos azuis.

As crianças que estiverem com os passarinhos azuis, vão atrás
do dirigente. 

E assim, continua a brincadeira. Quando o dirigente diz:

- Eu não vi mais nenhum passarinho.

Ele assenta, e todas as crianças que estão atrás dele também.
A criança que ficou sem lugar, torna-se o dirigente e continua
a brincadeira.
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Faça um lindo colorido no pássaro e cole papel de bala,
formando um ninho.
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ZAQUEU  NA
ÁRVORE
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ZAQUEU  NA
ÁRVORE
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6a LIÇÃO - ZAQUEU NA ÁRVORE
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                - Jesus convida Zaqueu

      
 - Zaqueu  mudou  a  sua  vida  depois  que conheceu Jesus

                       
                               
                                  .     
                                      

                                 -   “Hoje houve salvação nesta casa.” Lucas 19:9.

Cartazes em formato de árvore presos nas varetas com o versículo.
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- Ensine  a  criança  que,  quando temos um encontro com Jesus,
  mudamos de  vida.

- Mostre que Jesus nos convida a segui-Lo.
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                                            - Lucas 19 : 1 - 10

 

                           

Conversa com as Crianças

Quem já subiu numa árvore? É tão bom! Mas também é perigoso.
Nós podemos cair. Temos que ter muito cuidado. Hoje vamos

ouvir a história de alguém que subiu numa árvore, não
para apanhar frutas ou para brincar de Tarzan, mas

para ver uma pessoa muito importante.

- Personagens de jornal (homem, Zaqueu, Jesus).
- Árvore de Jornal.
- Casa de caixa de papelão forrada de papel presente.
- Mobília de caixa de remédio.
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Zaqueu bem pequeno (Mostre o tamanho)
E rico também (Esfregue os dedos)

Na árvore subiu (Faça escada com as mãos)
Para ver a Jesus (Coloque uma das mãos na 

testa perto dos olhos)

Jesus chegou perto
E logo o chamou: (Coloque as mãos na boca)

“Zaqueu, desce depressa”
Depressa ele desceu (Faça o movimento

 com as mãos descendo)
E seguiu a Jesus! (Faça o movimento com as mãos seguindo)

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                            - Lucas 19 : 1 - 10

 

                           

Conversa com as Crianças

Quem já subiu numa árvore? É tão bom! Mas também é perigoso.
Nós podemos cair. Temos que ter muito cuidado. Hoje vamos

ouvir a história de alguém que subiu numa árvore, não
para apanhar frutas ou para brincar de Tarzan, mas

para ver uma pessoa muito importante.

- Personagens de jornal (homem, Zaqueu, Jesus).
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Zaqueu bem pequeno (Mostre o tamanho)
E rico também (Esfregue os dedos)

Na árvore subiu (Faça escada com as mãos)
Para ver a Jesus (Coloque uma das mãos na 

testa perto dos olhos)

Jesus chegou perto
E logo o chamou: (Coloque as mãos na boca)

“Zaqueu, desce depressa”
Depressa ele desceu (Faça o movimento

 com as mãos descendo)
E seguiu a Jesus! (Faça o movimento com as mãos seguindo)

Pecado, pecadinho, pecadão, isso não!
Havia um homenzinho torto

A alegria está no coração
Como Zaqueu, eu quero subir
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CASA DE CAIXA DE PAPELÃO FORRADA
DE PAPEL PRESENTE

MOBÍLIA DE CAIXA DE REMÉDIO
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PERSONAGENS DE JORNAL
(HOMEM, ZAQUEU, JESUS)

ÁRVORE DE JORNAL
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Zaqueu  morava  na  cidade  de
Jericó  (Mostrar).  Ele  era  um
homem muito rico e a sua casa era
uma  das  melhores  da  cidade.
Apesar  de  toda  a  sua  riqueza,  ele
não  era  feliz.  Não  tinha  amigos  e
passava  a  maior  parte  do  tempo
sozinho.

Sabem  porque  ele  não  tinha
amigos? Porque ele era o chefe dos
cobradores  de  impostos  ,  cobrava
sempre mais caro do que as pessoas
deveriam  pagar  e  guardava  a
diferença no seu bolso.

O  que  Zaqueu  fazia  não  estava
certo, era pecado. Você sabe o que é
pecado? É fazer coisas erradas que
não agradam a Deus.

Certo dia,  Jesus  foi  à  cidade de
Jericó,  onde  Zaqueu  morava.
Zaqueu  já  tinha  ouvido  falar  das
maravilhas  que  Jesus  fazia:  os
doentes  eram  curados,  os  surdos
ouviam, os cegos viam e os aleijados
andavam.  Jesus  estava  sempre
disposto  a  ajudar  as  pessoas  que
tinham problemas.

Zaqueu ficou com muita vontade
de conhecer Jesus e, quando soube
que Ele iria 
passar na sua cidade,  procurou um
meio de encontrá-lO.

Mas,  havia  uma  multidão  de
pessoas que acompanhavam Jesus.
Zaqueu  era  bem  pequeno,  bem
baixinho,  e,  mesmo  na  ponta  dos
pés ou esticando o pescoço, ele não
conseguia  ver  Jesus.  As  pessoas

eram  bem  mais  altas  do  que  ele
(Mostrar).

Muitas  vezes,  procuramos
conhecer Jesus como Zaqueu , mas
há uma multidão de coisas que nos
impedem de vê-lO, de conhecê-lO.
Por  exemplo:  os  brinquedos,  a
televisão,  as  brincadeiras.  E  com
tudo isso, não sobra nem um tempo
para ouvirmos histórias da Bíblia,
para orarmos e cantarmos louvores
ao Senhor.

Sabem  o  que  Zaqueu  fez?  Ele
olhou  de um lado,  do  outro  e  viu
uma  árvore  muito  alta,  chamada
sicômoro. Ela tinha mais ou menos
de  8  a  15  metros  de  altura
(Mostrar).

Zaqueu  teve  uma  idéia  genial.
Com a maior rapidez, ele subiu na
árvore, sentou-se num galho e ficou
esperando Jesus  passar  (Mostrar).
Dali ele podia ver todas as pessoas e
também ver  a  hora  em que  Jesus
iria passar.

Vocês  já  pensaram  que  coisa
estranha?  Um  homem  rico  com
roupa  de  festa  em  cima  de  uma
árvore?

Devia  ser  engraçado!  Mas  ele
nem  se  importou  com  o  que
poderiam dizer,  ele  queria  mesmo
era ver Jesus.

Zaqueu  superou  os  dois
obstáculos  que  o  impediam  de
Jesus.  O  primeiro foi a multidão, o

segundo  obstáculo  foi  o  seu
tamanho. Mas ele foi em frente.

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Finalmente,  não  passou  muito
tempo, apareceu Jesus com os seus
discípulos e com muitas pessoas que
o  acompanhavam.  Jesus  foi
chegando,  e  quando  Ele  passou
debaixo da árvore em que Zaqueu
estava, Ele parou, olhou para cima
e disse-lhe: “Zaqueu, desce
depressa, porque hoje vou visitar a
sua casa.” (Mostrar).

O que vocês acham que Zaqueu
sentiu  quando  Jesus  falou  o  seu
nome? Ele deve ter ficado surpreso.
Jesus nos conhece. Ele sabe o nome
de cada um de vocês. Sabem o que
ele  fez?  Ele desceu bem depressa
da  árvore  e  com  muita  alegria
acompanhou Jesus até a  sua casa.
Ele  nem  se  importou  por  ser  tão
baixinho (Mostrar).

Jesus agora estava com Zaqueu e
ele        estava          muito         feliz.

Em  casa,  Zaqueu  contou  a  Jesus
como  ele  era  mau  e  como  estava
arrependido  de  ter  roubado  as
pessoas.  Ele  reconheceu  os  seus
pecados  e ficou envergonhado das
coisas  erradas  que  tinha  feito
(Mostrar).

Sabem o que ele falou a Jesus?
-“Eu  quero  devolver  todo  o

dinheiro  que  roubei  e  dar  metade
do que tenho para os pobres.”

Jesus  ficou  feliz  com  o
arrependimento  de  Zaqueu,
perdoou  os  seus  pecados  e  disse-
lhe:

-  “Hoje  houve  salvação  nessa
casa,  porque  o  Filho  do  Homem
veio buscar e salvar o que se havia
perdido.”

Zaqueu  mudou  a  sua  vida.  Ele
recebeu a salvação e tornou-se um
homem bom e  amigo  de  todos  na
cidade.

E você, já deixou Jesus entrar em
sua vida?

PLANO DE SALVAÇÃO

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

- Explique  o  plano  de  salvação  pelas  cores:  Azul (céu), sujo 
  (pecado),    vermelho    (sangue),    branco     (nuvem),    verde  
  (crescimento).

- Faça um boneco em cartolina como se fosse o Zaqueu.

- Faça as túnicas com as cores do plano de salvação.

- À medida em que for falando, vá tirando as túnicas.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                               - Corrida no escuro

 

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Zaqueu correu para ver Jesus. A nossa corrida é diferente, é no
escuro.  São necessários  dois  lenços  para  vendar  os  olhos.  As
crianças serão divididas em duas filas. O primeiro de cada fila
deve  vendar  os  olhos.  Dado  o  sinal  de  largada,  eles  sairão
tentando chegar  à  outra  extremidade  do salão.  A  torcida  não
pode ajudar o seu grupo, tentando orientá-lo ou conduzindo-o
pela  mão.  O  jogo  termina  quando  todas  as  crianças  tiverem
participado  da  brincadeira.  O  que  chegar  primeiro,  ganha  os
pontos para o grupo.

Coloque  num galho seco, folhas de
árvore,  feitas   de   cartolina,   com
perguntas  da lição. Chame algumas
crianças  para  tirarem  as  folhas  e
responderem as perguntas.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

ÁRVORE DE JORNAL

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Material: Uma folha
 de jornal e tesoura.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Zaqueu Eu me chamo Zaqueu.  Eu sou um cobrador  de
impostos. Eu moro na cidade de Jericó. O povo
desta cidade não gosta de mim porque eu cobro
impostos  mais  caros.  Mas,  com  isso,  eu  fiquei
muito rico.

Narrador Apesar de toda a riqueza de Zaqueu, ele não era
feliz.  Ele  não  tinha  amigos  e  passava  a  maior
parte  do  tempo  sozinho.  Um  dia,  Jesus  foi  à
cidade de Zaqueu.

Zaqueu Eu já ouvi falar tão bem de Jesus, que eu tenho
vontade de conhecê-lO. Eu vou até onde Ele está.

Narrador Havia  uma multidão  de  pessoas  acompanhando
Jesus.  Zaqueu  era  bem  baixinho  e  mesmo  na
ponta dos pés ele não conseguia ver Jesus.

Zaqueu Eu não sei o que vou fazer para ver Jesus. Ah! Eu
tive  uma  idéia.  Eu  vou  subir  nesta  árvore  e
esperar Jesus passar. Daqui eu posso ver todas as
pessoas.

Narrador Zaqueu subiu na árvore, assentou-se num galho e
ficou  esperando.  Vocês  já  pensaram  que  coisa
estranha? Um homem rico, com roupa chique, em
cima de uma árvore? Devia  ser  engraçado!  Mas
ele nem se importou, pois ele queria ver Jesus.
Finalmente  Jesus  foi  chegando.  Quando  Jesus
passou debaixo da árvore em que Zaqueu estava,
ele parou, olhou para cima e disse-lhe:
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus Zaqueu, desça depressa, porque hoje Eu quero ir
à sua casa.

Zaqueu Será que Jesus está falando comigo?

Jesus É com você mesmo Zaqueu.

Narrador Jesus sabia o nome dele. Jesus conhece cada um
de vocês pelo nome. Sabem o que Zaqueu fez?
Ele desceu bem depressa da árvore e com muita
alegria  acompanhou  Jesus  até  sua  casa.  Eles
conversaram muito. Zaqueu contou muitas coisas
para Jesus.

Zaqueu Eu sou um ladrão. Eu cobro das pessoas muito
mais  dinheiro  do que elas  deveriam pagar.  Por
isso, eu estou triste. Eu reconheço os meus erros,
os meus pecados e estou arrependido. Eu quero
devolver  todo o dinheiro  que roubei  e  também
vou dar a metade de tudo o que tenho para os
pobres.

Narrador Zaqueu mudou a sua vida. Ele se arrependeu dos
seus pecados e recebeu a salvação em Jesus. Ele
se tornou um homem bom e amigo de todos na
cidade.  E  você,  já  deixou  Jesus  entrar  na  sua
vida? Vamos orar?

Mostrar a gravura de um sicômoro

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus Zaqueu, desça depressa, porque hoje Eu quero ir
à sua casa.

Zaqueu Será que Jesus está falando comigo?

Jesus É com você mesmo Zaqueu.

Narrador Jesus sabia o nome dele. Jesus conhece cada um
de vocês pelo nome. Sabem o que Zaqueu fez?
Ele desceu bem depressa da árvore e com muita
alegria  acompanhou  Jesus  até  sua  casa.  Eles
conversaram muito. Zaqueu contou muitas coisas
para Jesus.

Zaqueu Eu sou um ladrão. Eu cobro das pessoas muito
mais  dinheiro  do que elas  deveriam pagar.  Por
isso, eu estou triste. Eu reconheço os meus erros,
os meus pecados e estou arrependido. Eu quero
devolver  todo o dinheiro  que roubei  e  também
vou dar a metade de tudo o que tenho para os
pobres.

Narrador Zaqueu mudou a sua vida. Ele se arrependeu dos
seus pecados e recebeu a salvação em Jesus. Ele
se tornou um homem bom e amigo de todos na
cidade.  E  você,  já  deixou  Jesus  entrar  na  sua
vida? Vamos orar?

Mostrar a gravura de um sicômoro

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Fantoche de feltro (Zaqueu, Jesus, homem, árvore)

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Rosto - feltro rosa

Olhos - feltro preto e branco

Boca - feltro vermelho

Bigode e Barba - feltro preto

Turbante - feltro verde

Modo de fazer - Cortar duas partes.Costurar a cabeça no
                             corpo do fantoche.

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

CORPO DO FANTOCHE

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Modo de Fazer: Cortar  duas  partes.  Costurar  dos lados. O
corpo do fantoche pode ser feito em tecido.
Costurar  as  mãos,  as  pernas  e  cabeça  no
corpo do fantoche.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

CORPO DO FANTOCHE

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Modo de Fazer: Cortar  duas  partes.  Costurar  dos lados. O
corpo do fantoche pode ser feito em tecido.
Costurar  as  mãos,  as  pernas  e  cabeça  no
corpo do fantoche.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NARRADOR

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Modo de fazer - Cortar duas partes. Costurar a cabeça no
                          corpo do fantoche.

Rosto - feltro rosa

Boca - feltro vermelho

Olhos - feltro preto e branco

Barba - feltro marrom

Turbante - feltro azul



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MÃOS  DOS FANTOCHES

Cortar duas partes. Costurar no braço do fantoche.

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

PERNAS -  Feltro  rosa.  Cortar duas partes. Costurar. Encher  
                 cada  uma  das  pernas  com  algodão. Costurar as  
                 pernas na parte da frente da roupa do fantoche.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

        TRONCO DA ÁRVORE

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Cortar duas partes de feltro marrom.
Costurar dos lados. Deixar uma abertura
em cima para costurar a copa da árvore.

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

COPA DA ÁRVORE

Cortar 2 partes de feltro verde. Colar os olhos em feltro preto
 e a boca em feltro vermelho. Costurar a copa da árvore.

      Enchê-la de algodão. Costurar                            a copa no tronco.

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

COPA DA ÁRVORE

Cortar 2 partes de feltro verde. Colar os olhos em feltro preto
 e a boca em feltro vermelho. Costurar a copa da árvore.

      Enchê-la de algodão. Costurar                            a copa no tronco.

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Colar aparas de lápis no tronco da árvore e folhas nos galhos.

                                                                                                                                                                   
                                                                                           ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O  JARRO
ESQUECIDO
NO  POÇO

                                                                                                                                                                   
                                                                                             ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

7aLIÇÃO - O JARRO ESQUECIDO NO POÇO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                  - Jesus se importa com as pessoas

      
                                          

                       
                               
                                       

                                 - “Aquele que beber da água que Eu lhe der, nunca mais terá sede.”
                                                                            João 4 : 14

         Poço feito de cartolina

  

   

                                                                                                                                                                   
                                                                                             ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

- Leve   a   criança   a   conhecer   Jesus,   recebendo a  salvação.

- Jesus se importou com a mulher samaritana e mostrou- 
   lhe como ela poderia receber a salvação.

- A  mulher  samaritana   falou  para   outras   pessoas   a  
   respeito de Jesus.

Folhas de papel ofício com
o  versículo  saindo  do
poço.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                               - João 4 : 3 - 42.

 

        
                    

     Desenhar junto com as crianças
    

                                    

    

                 - Poço -

    Copo de plástico, coberto
    com massa de modelar.

                                                                                                                                                                   
                                                                                             ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

(Música Parabéns)

Corre o lápis bem depressa, No
papel a desenhar.        Pois um
jarro bem bonito,     Eu acabo
de riscar.

Assente-se com as crianças em círculo. Cante uma música. 
À medida que cantam, passe um copo de água 

entre as crianças. Quando parar a música,
a criança que estiver com o copo,

deve beber a água. A nossa
história nos fala

sobre a água.

Jesus ama a cada um
Eu preciso de você



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Fantoches de saco de pipoca ( Jesus, Mulher )

                                                                                                                                                                   
                                                                                             ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

 



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Quem já andou muito até ficar
cansado?

Certa  vez,  Jesus  e  os  seus
amigos  foram  até  a  cidade  de
Sicar em Samaria.  Eles  estavam
muito  cansados  e  o  sol  estava
bem quente. Era hora do almoço.
Jesus parou para descansar junto
a  um  poço,  enquanto  os  seus
amigos  foram à cidade comprar
alguma  coisa  para  comer
(Mostrar).

Jesus estava assentado no poço,
quando  chegou  uma  mulher
carregando um jarro  para  tirar
água ali. (Mostrar).

Quando  ela  se  inclinou  para
apanhar a água, Jesus lhe pediu:

- Por favor, você pode me dar
um pouco de água? Eu estou com
muita sede.

A  mulher  samaritana  olhou
assustada  para  Jesus,  que  era
judeu e respondeu-lhe:

-  “Por  que  você  está  pedindo
água a uma mulher samaritana?
Você  não  sabe  que  os
samaritanos  não  combinam com
os judeus?”

 Jesus  começou  a  conversar
com  aquela  mulher  dizendo-lhe
que  Ele  poderia  dar-lhe  uma
água especial, a Água Viva.

Ela respondeu:

 - Primeiro, o Senhor não tem
um  jarro  para  tirar  a  água.
Segundo, o poço é muito fundo.

Jesus  disse-lhe  que  se  ela
bebesse  da  água  que  Ele  lhe
desse, ela nunca mais teria sede.

Vocês  já  pensaram  a  gente
beber uma água e nunca mais ter
sede?

A mulher samaritana mais que
depressa pediu: 

-“Senhor,  dá-me  dessa  água?
Pois assim, eu não preciso vir ao
poço  todos  os  dias  para  buscar
água.”

Jesus  ofereceu-lhe  a  Água  da
Vida que não se esgota nunca.

A mulher samaritana não sabia
que  esta  Água  era  o  próprio
Senhor Jesus.

Ela  ficou  admirada  por  Jesus
conhecer  tantas  coisas  sobre  a
sua vida.

Jesus  também vê  tudo  que  se
passa conosco,  exatamente como
ele  conhecia  a  vida  da
samaritana.

Nós  não  podemos  esconder
nada de Deus. Ele sabe e vê tudo.

Jesus e a mulher continuaram
a conversa. A mulher samaritana
tinha tanta coisa para conversar

com o Senhor!
A  samaritana  perguntou  se

havia  um  lugar  especial  para
adorar a Deus. Jesus mostrou-lhe
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

que  ela  poderia  adorá-lO  em
qualquer lugar.

Depois  ela  disse-lhe  que  Deus
havia  prometido  enviar  um
Salvador  ao  mundo  e  que  Ele
falaria todas as coisas.

Jesus respondeu:
- Eu sou o Salvador.
Quando  a  mulher  ouviu  as

palavras  de  Jesus,  ela  ficou  tão
contente  que  se  esqueceu  do
jarro,  da  água,  do  poço,  e  foi
correndo  à  cidade  para  chamar
as  pessoas  para  verem  Jesus  e
repartir  com elas  a  alegria  que
inundava o seu coração: Jesus, o
Salvador do mundo estava ali, em
Samaria  e  conversava  com  ela!
O povo  da  cidade acreditou no
que a mulher disse e foram todos
até  ao  poço  conhecer  Jesus,  o
Filho de Deus.

Quando  eles  chegaram,
ficaram  maravilhados  com  os
ensinamentos de Jesus e pediram
para que Ele ficasse mais alguns
dias  na  cidade  lhes  ensinando
mais a respeito de Deus.

Jesus ainda ficou por mais dois
dias  naquela  cidade  e  muitos
creram  n’Ele,  não  só  pelo
testemunho  da  mulher
samaritana,  mas  também  pelo
que eles aprenderam com o que
Jesus tinha ensinado.

E você, já conhece a Jesus? Já
o recebeu como Salvador?

O que você tem feito para que
outras  pessoas  conheçam  a
Jesus?

Você  tem falado  de  Jesus  aos
seus amiguinhos?

                                                                                   - Vidro de água DOCE

                                                                                                                                                                   
                                                                                             ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Encher  um vidro de plástico de água  doce.  Fazer  um roteiro
com várias perguntas da lição. Enquanto se canta um corinho,
as crianças passam o vidro.Param a música. Onde o vidro parar,
a  criança  bebe um pouco  da  àgua  e  responde  uma pergunta
sobre a lição feita pela professora. Se a criança acertar, todos
batem  palmas.  Se  ela  errar,  todos  choram.  O  jogo  termina
quando  todas  as  perguntas  tiverem sido  feitas.  (cerca  de  10
perguntas)



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

   Plano de Salvação

                                                                                                                                                                   
                                                                                             ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

Massa de modelar 1 xícara (chá) de sal
    2 xícaras (chá) de farinha de trigo
    1 xícara (chá) de água
    5 gotas de óleo
    Anilina na cor que desejar

Modo de fazer

Misture os ingredientes. Amasse bem.

Fazer  o  poço  com um
copo  de  plástico,
recoberto com a  massa
de modelar.

Faça os jarros com as cores do plano
de salvação.  Azul  (céu),  sujo de terra
(pecado), vermelho (sangue de Jesus),
branco  (nuvem),  verde  (crescimento  -
plantas).



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Certa vez, Jesus e seus ajudantes foram andando até
a cidade de Samaria. Eles já estavam bem cansados.
Era meio-dia, hora do almoço. Jesus e seus amigos
estavam  com  fome.  Jesus  parou  para  descansar
junto a um poço, enquanto os seus ajudantes foram
comprar  comida.  Logo  chegou  uma  mulher
carregando  um  jarro  para  tirar  água  do  poço.
Quando ela se inclinou para apanhar a água Jesus
pediu:

Jesus Por  favor,  poderia  me dar  um pouco de água? Eu
estou com muita sede.

Mulher Você não está vendo que eu sou samaritana? Por que
é que você está  me pedindo água? Eu sei  que os
judeus não conversam com os samaritanos.

Jesus Eu poderia dar-lhe uma água especial, a água viva.

Mulher Em primeiro lugar, o Senhor não tem um jarro para
tirar água do poço e me dar e, em segundo lugar, o
poço é muito fundo para o Senhor tirar água com as
mãos.

Jesus Se você beber  da água que Eu tenho,  nunca mais
terá sede.

Mulher Senhor, então dê-me dessa água. Assim eu não vou
mais precisar  vir ao poço  todos os dias  para tirar
água.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador

Narrador

A mulher samaritana não sabia que esta água que
Jesus  lhe  oferecia  era  Ele  próprio.  Jesus  falou
muitas  coisas  para  aquela  mulher  e  ela  ficou
admirada  ao  ver  o  quanto  Jesus sabia sobre a sua

 vida. Jesus também vê tudo o que se passa na nossa
vida.  Nós não podemos esconder  nada de Deus.  A
mulher,  então,  percebendo  que  Jesus  era  um
profeta, perguntou-lhe:

Mulher Onde devemos adorar a Deus, nesse monte ou em
Jerusalém?

Jesus Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Em qualquer
lugar você pode adorar a Deus.

Mulher Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, e
Ele irá nos falar todas as coisas.

Jesus Eu sou o Messias, o Salvador.

Narrador Quando a mulher ouviu as palavras de Jesus ficou
tão contente que esquecendo o jarro, a água, o poço
correu à cidade para chamar seus amigos, dizendo-
lhes:

Mulher Venham comigo e vejam um homem que me disse
tudo o quanto tenho feito. Será esse o Cristo?

Narrador Muitos  samaritanos  acompanharam  a  mulher  e
creram em Jesus. Os samaritanos gostaram tanto de
ouvir as palavras de Jesus que lhe pediram para ficar
com eles por mais dias, lhes explicando mais coisas
a  respeito  de  Deus.  Jesus  ficou  mais  dois  dias
naquela cidade. Muitas pessoas viram e creram que
Jesus era o Salvador do mundo. E Você, já recebeu o
Salvador?  Se  não,  receba-O  agora  e  siga  os  seus
ensinamentos. Seja como a mulher samaritana que
ouvindo  Jesus  creu  e  crendo  falou  sobre  Ele  aos
seus amigos.  Fale você também de Jesus aos seus
amiguinhos.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador

Narrador

A mulher samaritana não sabia que esta água que
Jesus  lhe  oferecia  era  Ele  próprio.  Jesus  falou
muitas  coisas  para  aquela  mulher  e  ela  ficou
admirada  ao  ver  o  quanto  Jesus sabia sobre a sua

 vida. Jesus também vê tudo o que se passa na nossa
vida.  Nós não podemos esconder  nada de Deus.  A
mulher,  então,  percebendo  que  Jesus  era  um
profeta, perguntou-lhe:

Mulher Onde devemos adorar a Deus, nesse monte ou em
Jerusalém?

Jesus Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Em qualquer
lugar você pode adorar a Deus.

Mulher Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, e
Ele irá nos falar todas as coisas.

Jesus Eu sou o Messias, o Salvador.

Narrador Quando a mulher ouviu as palavras de Jesus ficou
tão contente que esquecendo o jarro, a água, o poço
correu à cidade para chamar seus amigos, dizendo-
lhes:

Mulher Venham comigo e vejam um homem que me disse
tudo o quanto tenho feito. Será esse o Cristo?

Narrador Muitos  samaritanos  acompanharam  a  mulher  e
creram em Jesus. Os samaritanos gostaram tanto de
ouvir as palavras de Jesus que lhe pediram para ficar
com eles por mais dias, lhes explicando mais coisas
a  respeito  de  Deus.  Jesus  ficou  mais  dois  dias
naquela cidade. Muitas pessoas viram e creram que
Jesus era o Salvador do mundo. E Você, já recebeu o
Salvador?  Se  não,  receba-O  agora  e  siga  os  seus
ensinamentos. Seja como a mulher samaritana que
ouvindo  Jesus  creu  e  crendo  falou  sobre  Ele  aos
seus amigos.  Fale você também de Jesus aos seus
amiguinhos.

                                                                                                                                                                   
                                                                                             ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Faça um lindo colorido nas gravuras. 
Cole-as na cartolina e prenda-as nas varetas.
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Poço
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FANTOCHE DE VARETA
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Jesus
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Jesus
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Discípulo
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Discípulo
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Mulher
Samaritana
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Poço
com Jarro
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Colar papel picado no jarro
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NICODEMOS  SE
ENCONTRA  COM

JESUS
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                                  .     
                                      

                               -   “Para que todo o que n’Ele crê, tenha a vida eterna.” João 3 : 15
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- Mostre à criança que nós podemos, através da oração, conversar    
  com Jesus.

- Leve a criança a ter um encontro com Jesus e a desejar aprender 
  com Ele.

- Nicodemos foi visitar Jesus e aprendeu muitas coisas  
  que não sabia

- Conhecendo Jesus

Casas de 

dobradura 

de papel 

ofício com 

as palavras 

do versículo
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                                          - João 3 : 1 - 15.

       - Desenhar junto com as crianças
                    

     

    

Lanterna, lamparina ou candeia

Você sabe para que serve uma lanterna? Isso mesmo. Quando não
tem luz, quando está escuro, nós acendemos a lanterna.
Geralmente, nos acampamentos, a gente leva lanterna.

Antigamente, não existia lanterna, não havia luz elétrica e,
portanto, eles usavam a lamparina ou candeia para
 enxergarem na escuridão. Hoje, nós vamos ouvir a
 história de um homem que saiu numa noite bem

 escura para encontrar-se com Jesus.

 

Acionetes, Bíblia (rolo antigo), ventilador, folhas secas
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Nicodemos tem um rosto redondo assim

Tem olhos, tem boca e um grande nariz,

Pescoço comprido e ombros iguais,

Um lenço na cabeça, que lindo rapaz.

O telefone do céu
Eu, eu, eu, eu quero é Deus
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ACIONETES
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Modo de Fazer - Recortar os acionetes em cartolina. furar nos
pontos indicados. Prendê-los com um barbante.Dando um nó de
um lado e  do  outro,  para  o  acionete  mexer  com os braços  e
corpo.

JESUS
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ACIONETES

                                                                                                                                                                  
                                                                                                  ENSINAMENTOS   5 E 6 ANOS

NICODEMOS
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Havia um homem que morava
na  cidade  de  Jerusalém,  que  se
chamava Nicodemos. Ele era um
homem  importante,  um  dos
principais dos judeus. Ele era um
professor que amava e estudava a
palavra de Deus. Ele tinha visto
Jesus falando a muitas pessoas a
respeito  de  Deus,  do  céu,  da
salvação  e  já  tinha  visto  a
sabedoria de Jesus. Mas ele ainda
tinha  muitas  dúvidas,  muitas
perguntas  a  fazer  e  estava  tão
confuso ! Então, sabem o que ele
fez  ?  Ele  resolveu  ir  à  casa  de
Jesus.  Mas   tinha  tanta
vergonha!  E  se  os  outros  o
vissem entrando na casa de Jesus,
o  que  iriam  pensar  dele?
Nicodemos  era  um  mestre,  um
dos principais dos Judeus e teve
muito  medo  de  que  pensassem
mal  dele  se  fosse  visitar  Jesus.
Sabem o que ele fez? (mostrar).

Numa  noite  bem  escura,
Nicodemos apanhou sua candeia.
Hoje  nós  usamos  a  lanterna
(mostrar).  Mas  naquela  época
não  havia  luz  elétrica.  Ele  foi
andando  pelas  ruas.  A  noite
estava  tão  bonita,  o  vento
soprava, até que chegou na casa
de Jesus. Ele bateu na porta toc,
toc,  toc  (bater).  Jesus  abriu  a
porta e ficou muito feliz quando
viu Nicodemos(mostrar).

Jesus e Nicodemos começaram
a  conversar.  Jesus  sabia  quem
era Nicodemos e o amava muito.
Nicodemos disse: 

- “Sabe Jesus, nós sabemos que
o senhor é o MESTRE  vindo da
parte de DEUS ; porque não há
nenhuma pessoa  que  pode  fazer
os  SINAIS  que o Senhor faz, se
DEUS não estiver com ele.” 

E Jesus respondeu: 
-  “É verdade. Mas,  Se alguém

não nascer de novo, não pode ver
o REINO DE DEUS”. (Mostrar a
figura do olho).

Nicodemos  ficou  admirado!
Como  uma  pessoa  grande
poderia  se  tornar  pequena
novamente  e  nascer  outra  vez?
Não tinha jeito! Ele não poderia
se  tornar  um  neném  de  novo!
(mostrar a figura de um neném).
Mas Jesus repondeu: “Quem não
nascer da água (Palavra - Jesus)
e do Espírito (mostrar a Bíblia e
a  palavra  Espírito),  não  pode
entrar no Reino de Deus (mostrar
porta).

Jesus falou com Nicodemos do
amor de Deus, de como podemos
pertencer  à  família  de  Deus.
Nicodemos       prestou        muita
atenção.  Ele  não  entendia  como
podia nascer de novo, fazer parte
da  família  de  Deus  e  também
viver com Ele um dia! Mas Jesus
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olhou  o  vento  soprando  numa
árvore, as folhas caindo e disse: 

-“Nicodemos,  você  sabe  de
onde veio o vento, como é que ele
sopra?  Talvez  não,  mas  você
ouve o seu barulho (Zum, Zum).
(Mostrar o ventilador e as folhas
secas. Veja como as folhas secas
voam!)  Você  sabe  que  o  vento
existe,  mas não o vê, só o sente.
Assim é o que pertence à família
de Deus.”

Enquanto  Jesus  falava,
Nicodemos podia sentir  o  vento.
E Jesus continuou falando:

 -  “Ainda  que  você  não
entenda, você pode se tornar um
filho  de  Deus.  Para  você
pertencer  a  esta  família,  você
sabe  do  que  precisa?  Você
precisa  crer  em Deus de  todo  o
seu  coração,  confessar  os  seus
pecados.  Você  sabe  o  que  é
pecado?  Pecado  é  mentir,
desobedecer e muitas coisas mais.
O pecado é tudo aquilo que não
agrada a Deus. Confesse os seus

pecados  e  me  aceite  como
salvador da sua vida. Depois que

você  fizer  isto,  haverá  uma
mudança  bem lá  dentro  do  seu
coração,  e  você  poderá  ter  uma
nova vida, a Vida Eterna.”

Aí Nicodemos entendeu que ele
não precisava nascer e se tornar
neném.  Ele  precisava  aceitar  o
Senhor, nascer do Espírito,  para
pertencer à família de Deus.

Nicodemos  e  Jesus
conversaram  por  muito  tempo.
Já  estava  ficando  tarde.
Nicodemos, então, se despediu de
Jesus:

-  “Até  logo,  Senhor  Jesus.
Muito  obrigado  por  ter  me
ensinado  muitas  coisas  que  eu
não sabia”.

Ele foi embora para a sua casa
bem alegre.

E você, também quer nascer de
novo,  pertencer  à  família  de
Deus? Deus o ama muito, muito
mesmo! Ele mandou Jesus Cristo
morrer  na  cruz  pelos  seus
pecados.  Basta  você  crer  em
Jesus e aceitá-lO como Salvador.
Assim você  pode  entrar  para  a
família de Deus. Vamos orar?
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Faça algumas perguntas da lição. A criança que souber
a resposta ganha um Catavento.
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Faça algumas perguntas da lição. A criança que souber
a resposta ganha um Catavento.
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CATAVENTO
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- Recortar a figura.
- Unir os 4 pontos ao centro, do lado de trás.
- Prender o alfinete na figura e numa vareta.
- Fazer o catavento mover-se.
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  (Leve um chocolate)
- Ah! Esse chocolate parece estar uma delícia! 
- Está me dando água na boca!
- Quem   gosta    de    chocolate?    Eu   vou    dar    um
pedacinho  
  pequenininho para cada um de vocês.
- Quando  você ganha um bombom ou chocolate você reparte com o
  seu  irmãozinho?  Nós  devemos  repartir  o  que  temos. Hoje, nós
  vamos  ouvir  a história de um homem que foi à casa de Jesus
para 
  repartir com ele o que sabia sobre Deus.
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Personagens de

saco de Pipoca

Material:

Dois rolos e uma folha

de papel.

Escreva alguns

trechos da Bíblia na

folha de papel. Cole

cada ponta da folha

em cada bastão

Bíblia (Rolo Antigo)
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Nicodemos Eu sou Nicodemos. Moro na cidade de Jerusalém. Eu sou
um homem importante. Sou um professor que estuda a
Bíblia e amo a Palavra de Deus. Eu já ouvi Jesus falar a
muitas  pessoas  a  respeito  de  Deus,  do  céu  e  da
salvação.  Mas  ainda  tenho  muitas  dúvidas,  muitas
perguntas. Por isso  resolvi ir à casa de Jesus. Prefiro ir
à noite, pois assim ninguém vai me ver. Tenho vergonha,
de  que  me  vejam,  pois  sou  um  dos  principais  dos
judeus.

Narrador Nicodemos  apanhou uma candeia  e  foi  até  a  casa  de
Jesus. Bateu a porta: Toc, toc, toc. Jesus abriu a porta e
ficou contente quando viu Nicodemos.

Jesus Boa  noite  Nicodemos.  Que  bom  que  você  está  aqui.
Vamos entrar e ficar lá no terraço. Lá está bem gostoso.
O vento sopra de mansinho.

Narrador Jesus e Nicodemos subiram ao terraço e começaram a
conversar.

Nicodemos Sabe Jesus, nós sabemos que o Senhor foi enviado por
Deus.  Ninguém  pode  fazer  tantas  maravilhas  como  o
Senhor faz, se Deus não estiver com ele.

Jesus É verdade. Mas, se alguém não nascer de novo, não pode
ver o Reino de Deus. (Mostrar gravura de olho)

Nicodemos Como pode ser isto? Como uma pessoa grande pode se
tornar  pequena  e  nascer  outra  vez?  Não  tem  jeito.
(Mostrar a gravura de um neném).

Jesus Não é bem assim Nicodemos. Você não precisa tornar-se
um  neném.  O  que  você  precisa  é  aceitar-me  para
pertencer à família de Deus. Deus o ama muito.

Nicodemos Mas eu ainda não entendo.
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Jesus Eu vou explicar-lhe. Olhe o vento soprando nessa árvore,
balançando  as  folhas.  Algumas  folhas  secas  estão
caindo. Você sabe de onde veio o vento? Se é do norte
ou do Sul?

Nicodemos Não sei.

Jesus Você sabe como ele sopra?

Nicodemos Sim. Eu ouço o seu barulho: Zum, zum.  Eu vejo quando
as folhas secas caem e voam.

Jesus Você não vê o vento, mas você o sente e sabe que ele
existe.  Assim  é  o  que  pertence  a  família  de  Deus.
Embora você não entenda, você pode tornar-se um filho
de Deus.

Nicodemos O que eu preciso fazer para tornar-me um filho de Deus?

Jesus É só crer de todo o coração e confessar os seus pecados.
Você sabe o que é pecado?

Nicodemos Eu sei. É mentir,  falar palavrão, desobedecer e muitas
coisas mais.

Jesus Pecado é  tudo aquilo que fazemos que não agrada a
Deus. Aceite-me como Salvador de sua vida e Eu garanto
que depois que você fizer isso haverá uma mudança lá
dentro  do  seu  coração.  Dessa  forma  você  poderá
pertencer à família de Deus.

Nicodemos Agora eu já entendi. Mas está ficando tarde. Eu preciso
ir  embora.  Muito  obrigado,  Senhor  Jesus,  por  ter  me
ensinado tantas coisas que eu não sabia.

Narrador Nicodemos foi-se embora bem alegre para casa.E você,
já recebeu o Senhor Jesus? Deus gosta muito de você.
Ele o ama tanto que mandou Jesus morrer na cruz por
seus pecados para que um dia você possa morar no céu.
É só você crer e recebê-lO como seu Salvador. E assim,
você poderá entrar para a família de Deus. Vamos orar?
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A PORTA
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Candeia
Recortar a figura e dobrar nos lugares indicados. Colar no suporte.
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Cortar e colar a
chama

Dobrar e Colar

Dobrar e Colar

Cortar e colar uma chama na outra

Do
bra
r
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Faça cinco corações: Azul, sujo, vermelho, branco e verde.

Esses corações no contam uma história:

Azul - Que cor é o céu? Azul. Depois deste céu que
nós  vemos,  tem  um  outro  céu,  Um  lugar
maravilhoso. Lá só tem alegria e cânticos. Não
existe doença e choro. A Bíblia nos diz no livro
de Apocalipse que a "Nova Jerusalém" é uma
cidade linda. Esta cidade é toda de ouro e os
fundamentos são de pedras preciosas. As suas
portas são de pérolas, uma pérola para cada
porta. A Nova Jerusalém não necessita de sol
nem lua pois não existe noite. O Senhor Jesus
é  a  nossa  luz.  (João  8:12)  Ele  ilumina  a
cidade.  Mas ninguém poderia  entrar  no céu.
Sabem por que?

Sujo - De que cor é este coraçào? É sujo! O pecado é
sujo.  Quando  nós  brincamos  com  o  barro
ficamos sujos. Nós somos feitos do barro. Nós
somos  pecadores  e  somos  feitos  do  pó  da
terra. Você sabe o que é pecado? (Deixar as
crianças falarem). O pecado não entra no céu.
Rm 3:23. Mas Deus providenciou um meio para
que um dia pudéssemos entrar no "Novo Céu".

Vermelho - De que cor  é  o sangue? Vermelho!  Quem já
machucou e viu sangue? Sabem, houve alguém
que foi machucado numa cruz. Esse alguém foi
o Senhor Jesus que derramou o seu sangue na
cruz, pelos nossos pecados. I Co 15:03 e 04 -
Jo 01:07 
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Branco - Que cor é a nuvem? Branca! O branco nos fala
de  um coração  limpo da  sujeira  do  pecado.
Quando você aceita o Senhor Jesus como seu
Salvador os seus pecados sào perdoados. Um
coração  sujo  torna-se  branquinho  como  a
nuvem do céu. Como o seu coração? Jo 01:12

Verde - E  este  coração,  qual  é  a  sua  cor?  Verde!
Depois que você aceita o Senhor Jesus como o
seu Salvador você
precisa crescer para Jesus. O verde nos fala da
esperança, das cores das plantas e também do
seu crescimento.  As  plantas  precisam do ar,
do  sol  e  da  água  para  crescerem  e
continuarem fortes e sadias.

Nós precisamos de orar (Falar com Deus), ir à Igreja e ler a
Bíblia  (ou  pedir  alguém  para  ler)  a  Palavra  de  Deus  e
obedecê-la. E também falar de Jesus para nossos familiares
e amiguinhos.    Desta forma crescemos e ficamos sempre
fortes para Jesus. I Co 03:07
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Projeto Saúde
Programa de Educação Cristã

Helenita Borja

Exército de Salvação



Projeto Saúde
Helenita Borja

5 e 6 Anos

Exército de Salvação



Projeto Saúde
Plano de Aula  -  Crianças de 5 e 6 Anos

1ª Lição 

Um Cego Pede Ajuda

História: Jesus curou Bartimeu

Recurso: Cineminha, fantoches  de 
                tiras de cartolina

Leitura Bíblica: Mateus 9:18–26; 
                             Marcos 5:21-43; 
                             Lucas 8:40-56

Versículo: “Vai-te e seja feito
          conforme a tua fé.” 

                    Mateus 8:3

2ª Lição 

Um Pai Pede Ajuda

História: Jesus curou a  filha  de 

                Jairo.

Recurso: Personagens  de  cartolina,

                dobradura

Leitura Bíblica: Marcos 5:21-43; 

                            Mateus 9:18-26; 
                            Lucas 8:40-56

Versículo : “Não temas, crê somente.”  
                      Marcos 5:32

3ª Lição 

4 Amigos Ajudam um Doente

História: Jesus  curou o homem que

                 não podia andar

Recurso: Personagens   de rolo de 

                 papel higiênico

Leitura Bíblica: Marcos 2:1-12; 

                             Mateus 9:2-8; 
                             Lucas 5:17-26

Versículo: “Façamos o bem a todos.” 

                   Gálatas 6:10

4ª Lição 

10 Homens Pedem Ajuda

História: Jesus   curou   os    homens

                doentes

Recurso: Sandálias em cartolina

                
Leitura Bíblica: Lucas 17:11-19

Versículo: “E Jesus os curou.”

        Mateus 15:30



QUATRO AMIGOS
AJUDAM UM

DOENTE

DEZ HOMENS
PEDEM AJUDA

UM CEGO PEDE
AJUDA

UM PAI
PEDE AJUDA



As curas de Jesus

Saúde espiritual

A criança recebe a cura física e a cura espiritual 
pela fé em Jesus.

Mostrar que Deus preserva os santos nas enfermidades.
Salmos 91:37

Reconhecer que Jesus se compadece dos enfermos.
Mateus 8:16 e 17

Louvar a Deus pela cura física e espiritual.
Salmos 103:1 – 5



A cura da filha de Jairo.
A cura do cego Bartimeu.

A cura do paralítico.
A cura dos 10 leprosos.

Jogos e brincadeiras, dinâmicas, dobraduras. Escrever carta
para os amiguinhos que estão doentes; telefonar; visitar.

Atingir todas as crianças, não fazendo acepções de pessoas.

Jesus  curou  a  filha  de  Jairo,  um  homem  muito  importante,
influente na cidade de Cafarnaum. Jesus veio salvar as pessoas ricas,
importantes e intelectuais, atingindo a área intelectual.

Jesus  curou  o  cego  Bartimeu,  pobre,  mendigo,  deficiente  e
rejeitado. Jesus atingiu a área física, curando o cego.

Jesus  também  curou  um  paralítico  que  foi  levado  por  seus
quatro  amigos,  atingiu  a  área  social.  Aquele  paralítico  conhecia
pessoas que se importavam com ele.

Jesus curou os 10 leprosos de uma só vez, mostrando que para
Ele a quantidade não é problema. Todos os leprosos receberam a cura
física,  mas só um voltou para agradecer  a Jesus e recebeu a cura
espiritual. A ação benéfica de Jesus não faz acepção de pessoas, não
importa o nível social, nem a nacionalidade, nem a quantidade, mas
Ele veio para salvar, curar e libertar todo o mundo. Vamos fazer um
paralelo da saúde física e espiritual.



Estudo adaptado de uma palestra do Doutor Célio Galante.
Saúde Espiritual

As enfermidades vêm quando nos afastamos do Senhor, e são enviadas por
Deus por causa da desobediência. Deuteronômio 28:21, 22, 27, 28, 35, 59, 60
e 61.
A enfermidade ilustra o pecado. Exemplo: O filho de Davi com Bate-Seba. II
Samuel 12:15; Herodes, Atos 12:23, Jó 2:6 e 7.
Deus preserva os santos nas enfermidades. Salmo 91:3-7.
“Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades.”Isaías 53:4.
Vamos fazer um exame espiritual com o médico dos médicos para a nossa
saúde espiritual.
“Os são não precisam de médico e sim os doentes”. Marcos 2:17.
“Está alguém doente (...)” Tiago 5:14 e 15.

1 – O  primeiro  passo   que   devemos   dar  quando  estamos  doentes  é  
       procurar um médico.  Exemplo: Davi fez um exame de sua vida com o 
       Médico dos médicos. Salmo 139.
       Você está preparado para fazer um exame hoje?
       O que o médico faz com o paciente?

2 –  Somos o paciente.
       O próprio nomeindica, temos que ser pacientes, saber esperar a hora  
       de Deus agir.

3 –  Diálogo – O médico  conversa  com  o  paciente  para  saber o que ele 
       está sentindo.
       Quando o médico começa  a  conversar  com  você, ele  descobre  as  
       suas  aflições, ansiedades,  medo,  insegurança.  Deus também sabe.  
       Conte   para  Ele.  Filipenses 4 : 6. Não  devemos  esconder  nada   do 
       médico, pode atrapalhar o diagnóstico.
       Quando  chegamos à  presença de Deus, devemos contar tudo para o  
       Senhor.  Confessar os  nossos  erros  e  faltas.  Abrir  nosso coração.  
       Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos.
       O medico pergunta se você esta com apetite.
       Qual   é   o   apetite   do  cristão? Como   medir   o   seu   apetite?  Ter  
       vontade  de  ler,  estudar  e  meditar  na Palavra de Deus. Se você não 
       ler, vai  ficar  fraco, inapetente, anêmico. Não torne um obreiro  fraco, 
       inoperante.  Se  você  quer  ter  saúde, alimente-se com  a  Palavra de   
       Deus. Salmo 119:2.

4 –  O médico  verifica  a  temperatura  para  ver  se  o  paciente  está com 
       febre. A temperatura tem que ser normal, nem baixa ou alta.
       Precisamos verificar  a  temperatura espiritual. A temperatura é o seu  



       amor  para com  Cristo. Como  medir  o  seu amor? João 14:15. Como  
       está  a  sua  temperatura  espiritual?  Um  dia  com  febre  muito  alta,  
       acusa uma infecção (pecado). Outro dia com baixa temperatura, você 
       está   desanimado.   A   sua   temperatura   tem   que   estar  normal  e 
       equilibrada.

5 –  O médico verifica  o  pulso se está normal, regular ou acelerado. Qual  
       o  pulso do  cristão? É a sua vida, o seu andar com Cristo. A sua vida 
       é desequilibrada? Quanto tudo vai bem, você fica feliz e alegre.  
       Quando  tem  qualquer  problema você fica desanimado. Como esta a 
       sua  pulsação? Normal,  regular?  Você louva ao Senhor em qualquer  
       circunstância da sua vida? Salmo 103:1-3.

6 – O médico manda fazer os exames para ver o que você tem. Examine a  
       sua vida interior, peça perdão pelos seus pecados. 

7 –  Depois  dos exames prontos o medico faz o diagnóstico e transcreve 
       o tratamento.

a) Alimentação sadia para ter uma vida saudável. Evite tudo que faz  
    mal como alimentos gordurosos, etc. Na vida espiritual alimente- 
    se com a Palavra de Deus. Evite tudo que faz mal para sua saúde 
    espiritual.  Exemplos:  companhias,  programas  de  TV,  literatura 
    que não edifica.

b) Vida disciplinada – Descanso, dormir cedo, alimentar nas horas  
    certas,  lazer,  passeio,  trabalho. “Alegria  do  Senhor  é  a  nossa 
    força.”  Vida   espiritual  disciplinada  –  Ter  seu  momento  a  sós  
    com Deus para ler a Bíblia, meditar, orar, ter comunhão com os  
    irmãos. Hebreus 12:10-13.

c) Exercício físico – Ginástica e caminhada. O nosso exercício diário 
    é a nossa comunhão com Deus. I Timóteo 4:7; II Timóteo 4:7;
    Isaías 40:31.

d) O  médico  aplica  o remédio de acordo com o a sua enfermidade.
        “O  sangue  de  Jesus  nos  purifica de todo o pecado.” I João 1:7.

    “O  coração  alegre  é  bom  remédio,  mas  o  espírito  abatido faz 
    secar os ossos.” Provérbios 17:22.

        Tenha uma saúde perfeita pela fé. Atos 3:16.
        O médico despede do paciente.

    O  Médico  dos  médicos  despede  com  votos  de prosperidade e  
    saúde. III João 2.
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9aLIÇÃO - UM CEGO PEDE AJUDA
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- Leve  a  criança  a  agradecer  a  Deus  pela   alegria  de  ver  e 
  estimule-a a usar os seus olhos para louvar e agradecer a Jesus.

  - “Vai-te e seja feito conforme a tua fé.” Mateus 8:3

Faça  um  grande  óculos  de  papel cartão com lentes de papel 
celofane. Faça as fichas com as palavras  do versículo e cole nos
óculos.

- Agradecendo a Deus a alegria de ver

- Jesus   curou  Bartimeu  e  ele  O  seguiu  louvando  ao 
  Senhor.
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     Desenhar junto com as crianças

            (Música: “Parabéns para você”)

               “Um cego queria ver

                 A Jesus ele gritou.

                   Jesus o ouviu

                   E Ele o curou.” 

  - Mateus 9:18–26; Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56
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Sabem crianças, têm muitas pessoas que não enxergam. Elas são
cegas. Elas não podem ver nada. Algumas andam com o auxílio
de  uma  bengala,  outras  andam  com  o  auxílio  de  uma  outra
pessoa.
* Vamos fazer uma brincadeira?
* Peça  algumas  crianças  para  fecharem  os  olhos e as outras  
   crianças vão ser seus guias.
* Dê uma volta pela sala.
* Depois  deixe  as   crianças  comentarem  como  se  sentiram,  
   sendo guiadas e guiando umas às outras.
Mostre  que  devemos  ajudar  as  pessoas  cegas  e  não  zombar
delas.
Deus é tão maravilhoso que deu uma excelente audição para as
pessoas  que  não  podem  ver.  Elas  têm  ouvidos  bem  atentos,
ouvem os sons de longe. A nossa história nos fala de um homem
cego. Ele não enxergava nada, mas escutava muito bem.

Mu, mu, um que foi? Menino foi Deus que fez o boi.
Alegra-te como um raiar do sol
As arvores balançam
Se eu fosse um elefante
Este é o dia que o Senhor nos fez 
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                                                                -  Televisão em Caixa de Papelão
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Cortar o fundo de uma caixa de papelão, deixando uma moldura
de 5 centímetros em cada um dos quatro lados. Forrar a caixa
com papel craft ou pardo. Perfurar os quatro lados, colocando 2
varetas de churrasco. (Ver modelo). Desenhar a história em papel
ofício  e  colar  as  folhas  umas  nas  outras.  Colar  o  início  da
história numa das varetas e o fim na outra vareta. À medida que
for contando a história, rodar a vareta.
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Histórias em papel ofício, para a Televisão

                                                                                                                                                                  
                                                                                                PROJETO SAÚDE  5 e 6 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Há  muitos  anos  atrás,  estava
assentado  à  entrada  da  cidade  de
Jericó  um  mendigo,  um  homem
muito  pobre,  chamado  Bartimeu.
Ele pedia esmolas para as pessoas
que ali passavam. Sabem por que?
Ele era cego.  Ele  não  podia  ver  a
beleza  do  mundo  que  Deus  criou,
nem os parentes e amigos. Ele não
podia trabalhar. A única coisa que
ele  fazia  era ficar  sentado  à  beira
da  estrada,  esperando  as  pessoas
passarem  e  lhe  darem  algum
dinheiro  ou  alimento.  Embora
Bartimeu  não  pudesse  ver,  ele
escutava muito bem. Isso  acontece
com as pessoas cegas. Elas têm uma
boa audição.

De repente, ele percebeu que uma
grande multidão se aproximava.

Ouvia-se  o  barulho  de  muitos
pés. Então  Bartimeu  perguntou  a
uma pessoa que ali passava:

- O que está acontecendo?
A pessoa respondeu:
-É Jesus que está chegando.
Esta resposta trouxe uma grande

esperança a Bartimeu. Ele percebeu
que  tinha  chegado  a  sua
oportunidade.  Ele  já  tinha  ouvido
falar  que  Jesus  curava  as  pessoas
que  estavam  doentes,  que  não
andavam, que eram aleijadas,  que
não ouviam, que não falavam e as
que,  sendo cegas,  não enxergavam
nada.

Bartimeu  deveria  agir  bem
depressa.  Mas ele não sabia  quem

era  Jesus  dentre  todas  aquelas
pessoas.  Ele  não  enxergava  nada!
Sabem o que ele fez? Ele começou a
gritar e gritar bem forte:

- Jesus, tem misericórdia de mim.
As pessoas falavam com ele:
-  Cale  a  boca,  não  grite,  não

incomode o Mestre.
Mas  ele  nem  se  importou,

continuava a gritar a mais alto:
- Jesus, tem misericórdia de mim.
Ele  queria  que  Jesus  ouvisse.

Imaginem o que aconteceu...  Jesus
ouviu  Bartimeu  chamando-o.  Ele
sempre escuta a voz de quem quer
falar com Ele. Cada criança que já
tem  Jesus  pode  orar  cada  dia,
contando  para  Ele  as  suas
necessidades.  Jesus  sempre ouve a
nossa oração.

Jesus parou e pediu:
-  Tragam  esse  homem à  minha

presença.
Bartimeu,  mais  que  depressa,

levantou-se  de  um  salto,  jogou  a
sua  capa  no  chão  e  foi  até  onde
Jesus  estava.  E  Jesus  lhe
perguntou:

- O que você quer?
O  que  vocês  acham  que  ele

pediu? Será dinheiro ou roupas? 

Ele  era  tão  pobre!  Mas  não!!!
Bartimeu não pediu nada disso. Ele
disse:

- Senhor, que eu veja.
Bartimeu  nunca  tinha  visto  o

Senhor  Jesus  fazer  milagres.  Mas
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tinha ouvido o que Ele tinha feito a
outros  e  acreditou  que  pudesse
curá-lo.

Jesus disse-lhe:
- Vê, a tua fé te salvou.
De repente o milagre aconteceu.

Num instante,  Bartimeu pôde ver.
E a primeira pessoa que ele viu foi
Jesus.  Ele  viu  o  céu  azul,  as
montanhas, as flores, os amigos, as
roupas coloridas das  pessoas.  Mas
o  melhor  de  tudo  foi  que  ele  viu
Jesus.  Toda  a  multidão  viu  o
milagre  de  Jesus  e  creram  n’Ele.
Agora ele iria  seguir a Jesus.  Que
bom!  Jesus  lhe  deu  a  visão  e
também a salvação.

Vamos  ver  algumas  cores  das
roupas  que  Bartimeu  viu?
(Mostrar)

Que cor é  essa?  Azul. Qual  é  a
cor do céu? Azul. Acima desse céu
há  um  outro  céu.  Lá  é  um  lindo
lugar.  As  ruas  são  de  ouro,  as
portas são de pérolas.  Lá não tem
doença, não tem cegos, nem surdos,
nem mudos. Lá tem um rio de água
limpinha.  Entretanto,  ninguém
pode entrar lá. Mas Deus nos ama
muito e quer que todo o mundo um
dia  vá  para  esse  lugar  tão  lindo.
Que cor é essa roupa do Bartimeu?
Ela  está  tão  suja  que  a gente não

pode ver a cor. Parece marrom. O
sujo nos  fala  do  pecado.  O que  é

pecado? Pecado é tudo aquilo que
não  agrada  a  Deus  como:  mentir,
falar nome feio, etc. O pecado não
entra no céu. Mas Deus ama a cada
um de nós e Ele quer que um dia,
nós possamos morar no céu. Então
Ele providenciou um meio.

Qual  é  a  cor  dessa  roupa?
Vermelha.  Quando  você  corta  o
dedo, o que sai? Sangue. Que cor é
o sangue? É também vermelho.  O
vermelho  nos  fala  do  sangue  que
Jesus  derramou na  cruz  para  nos
salvar.

Qual a cor dessa roupa? Branca.
O  branco  nos  fala  de  limpeza.  É
como a nuvem, o algodão. É aquela
pessoa  que  já  pediu  a  Jesus  para
perdoar os seus pecados e o aceita
como Salvador. “O Sangue de Jesus
Cristo  nos  purifica  de  todo  o
pecado.”  E o seu coração se torna
mais branco que o algodão.

Que cor é essa?  Verde. O verde
nos  fala  de  crescimento.  Como as
plantas crescem, nós também temos
que  crescer  para  Jesus.  Como?
Lendo a Bíblia,  (Se você não sabe
ler, peça à mamãe.) orando, indo à
igreja,  falando  de  Jesus  para  as
outras  crianças.  Assim,  agindo
desta  forma,  nós  crescemos  para
Jesus.

Se você ainda não aceitou a Jesus
como Salvador, você pode aceitá-lO
agora.  Eu  vou  orar  com  você.
(Orar)
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                                       - Jogo das moedas de chocolate
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Cobra Cega
Amarra-se  um  lenço
nos  olhos  de  uma
criança,  de  modo  que
ela  não  veja  nada.
Todas  as  outras
crianças,  correrão  á
sua volta e ela  tentará
pegá-las

 

Colocar  numa lata,  algumas moedas de  chocolate  numeradas.
Enquanto cantam uma música, passar a lata entre as crianças.
Quando a música parar, a criança que estiver com  a lata, tira
uma  moeda.  A  professora  faz  uma  pergunta  da  lição.  Se  ela
acertar a resposta, ela ganha uma moeda de chocolate.

Memória
Em uma bandeja colocar vários objetos para serem vistos por
um minuto. Depois,  esconda os objetos ou cubra-os com um
pano. O grupo que lembrar mais objetos é o vencedor.
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Cego abrindo os olhos

.
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Recorte a linha pontilhada
acima dos olhos.Coloque a
tira de papel por detrás da
máscara encaixando-a na

linha pontilhada
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Narrador - Há muitos anos atrás, havia na cidade de Jericó, um
mendigo  que  se  chamava  Bartimeu.  Ele  ficava
assentado  à  entrada  da  cidade  pedindo  esmolas  às
pessoas que passavam, porque ele era cego. Embora
Bartimeu não pudesse ver,  ele  escutava  muito  bem.
Ele  tinha  uma  excelente  audição.  De  repente,  ele
ouviu uma multidão se aproximando.

Bartimeu - Mas que barulho é esse? Parece que há muita gente
andando e conversando. Esta estrada é tão tranquila!
Eu vou perguntar o que está acontecendo. Por favor,
que barulho é esse? Parece que tem muita gente!

Homem - Você ainda não sabe?

Bartimeu - Não sei.

Homem - É Jesus que está passando. Ele vai para a cidade de
Jerusalém.

Narrador - Esta  resposta  trouxe  uma  grande  esperança  para
Bartimeu.  Ele  percebeu  que  tinha  chegado  a  sua
oportunidade.  Ele  já  tinha  ouvido  falar  que  Jesus
curava  as  pessoas  que  não  andavam,  que  eram
paralíticas;  as  pessoas  que  não  ouviam,  que  eram
surdas; as pessoas que não falavam, que eram mudas;
e as cegas, que não enxergavam nada.

Bartimeu - Eu tenho que agir  bem depressa.  Mas como eu vou
saber quem é Jesus no meio dessa multidão? Eu não
vejo  nada!  Ah!  Eu  tenho  uma  idéia  genial.  Eu  vou
gritar bem alto para Jesus me ouvir.

Narrador - E Bartimeu começou a gritar bem forte.

Bartimeu - Jesus, tem misericórdia de mim! Ajuda-me!
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Narrador - Algumas  pessoas  ouvindo  o  grito  de  Bartimeu,
disseram:

Homem - Cale  a  boca!  Para  que  toda  essa  gritaria?  Não
incomode o Mestre.

Bartimeu - Eu quero que Jesus me veja.

Homem - Mas não precisa gritar tanto.

Narrador - Bartimeu nem se importou. E continuou gritando mais
alto ainda:

Bartimeu - Jesus, tem misericórdia de mim! Ajuda-me!

Narrador - Imaginem o que aconteceu? Jesus ouviu os gritos de
Bartimeu. Ele sempre escuta a voz de quem quer falar
com  Ele.  Jesus  está  sempre  pronto  para  ouvir  as
nossas orações. Jesus parou e pediu:

Jesus - Tragam esse homem à minha presença.

Homem - Pare de gritar! Jesus o ouviu e está chamando-o.

Narrador - Bartimeu mais que depressa, de um salto, levantou-se,
jogou a sua capa no chão e foi até onde Jesus estava.
E Jesus lhe perguntou:

Jesus - O que você quer que Eu lhe faça?

Narrador - O que vocês acham que ele pediu? Será dinheiro ou
roupas? Ele era tão pobre... Não, Bartimeu não pediu
nada disso. Ele disse para Jesus:

Bartimeu - Senhor, que eu veja.

Narrador - Bartimeu  nunca  tinha  visto  o  Senhor  Jesus  fazer
milagres.  Mas  tinha  ouvido  a  fama  de  Jesus  e
acreditou que Ele poderia ser curado. Jesus lhe disse:

Jesus - “Vê, a tua fé te salvou.”
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Narrador - De  repente,  o  milagre  aconteceu.  Num  instante,
Bartimeu  abriu  os  olhos  e  pôde  ver.  E  a  primeira
pessoa que ele viu,  foi Jesus. Ele viu o céu azul,  as
montanhas, as flores, as roupas coloridas das pessoas.
Toda a multidão viu o milagre de Jesus e creram n’Ele.

Bartimeu - Como estou feliz! Agora eu vou seguir a Jesus.

Narrador - Bartimeu foi louvando a Deus, seguindo o Salvador. E
todo o povo vendo o que Jesus fez, também louvou ao
Senhor.  Bartimeu  recebeu  a  visão,  a  salvação  e
agradeceu  a  Jesus.  E  você  já  recebeu  a  Salvação?
Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Ele sempre escuta a
voz de quem quer falar com Ele. Cada criança que já
tem Jesus, pode orar cada dia, contando para Ele as
suas necessidades. Jesus sempre ouve a nossa oração.
Vamos  agradecer  a  Deus  pelos  nossos  olhos  e  por
tudo o que temos recebido?

   APELO - Coração
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(Mostre o coração com os olhos fechados)

Vocês estão vendo este coração com os olhos
fechados? Ele se chama Zé Coração. Ele não vê
o quanto Jesus tem feito na sua vida. Ele não
acredita que Jesus é o Filho de Deus e nem vê
que Jesus veio ao mundo para salvá-lo. Ele é
cego, não vê nada. Os seus olhos estão sempre
fechados.

(Mostre o coração com os olhos abertos)

O Zé Coração abriu os seus olhos. A sua vida
mudou. Jesus entrou no seu coração. Ele agora
é diferente. Os seus olhos estão bem abertos
para ver o que Deus tem feito. Jesus quer abrir
os olhos de cada criança e mostrar que Ele ama
a cada uma. Convide-o a entrar na sua vida e
veja o que Jesus pode fazer.
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               &

FANTOCHE DE TIRAS DE CARTOLINA

Corte uma tira de cartolina de 8 cm por 28 cm.
Dobre igual ao modelo.
Desenhe o rosto do personagem.
Corte e cole os braços e as pernas.
Grampeie duas tiras pequenas atrás da dobradura.
Essas tiras servirão para introduzir os dedos ao manejar o fantoche.

MODELO

     MÃOS      PÉS
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Fantoches de tiras de cartolina
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UM PAI 

PEDE AJUDA 
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10aLIÇÃO - UM PAI PEDE AJUDA
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                                  .     
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- Mostrar à criança que Jesus faz coisas que ninguém é capaz  de 
  fazer.

- Incentivar  a  criança  a  agradecer  a Deus pela alegria de viver 
  cada dia.

  - “Não temas, crê somente.” Marcos 5:32

Faça os visuais em dobradura de cartolina e coloque-os em cima
da mesa.

- Agradecendo a Deus a vida

- A  filha  de  Jairo  foi  curada porque ele creu e confiou  
  em Jesus.
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    Desenhar junto com as crianças

    (Música: “Ciranda, cirandinha”)

Um pai pediu ajuda,

A Jesus, o Salvador.

Jesus foi à sua casa,

E  sua filha Ele curou.

                                          - Marcos 5:21-43; Mateus 9:18-26; Lucas 8:40-56
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(Levar injeção de plástico, algodão, álcool, colher, vidros de remédio,
termômetro, colheres de plástico).

- O que é isso? É uma injeção.

- Para que serve a injeção?

Quando estamos doentes, às vezes temos que tomar injeção. Mas não
precisamos ter medo. Precisamos dela para  ficarmos curados.

- O que é isso? Um termômetro.

- Para  que  serve? Para  medir  a  temperatura quando estamos com 
  febre.

Aqui  temos  vários  vidros  de  remédio.  Às  vezes,  temos  que  tomar
remédio quando estamos doentes. Deus deu inteligência ao homem
para fazer remédios. (Encher um vidro de remédio vazio de Ki-suco e
dar uma colher para cada criança tomar o remédio). Veja que remédio
gostoso!  Alguns  são  gostosos,  outros  não.  Mas  quando  estamos
doentes, temos que tomá-lo para ficarmos curados.

A nossa história nos fala de uma menina que ficou muito doente.

Pare!
Jesus escuta a voz terninha

Coragem! Sê forte!
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    Desenhar junto com as crianças

    (Música: “Ciranda, cirandinha”)

Um pai pediu ajuda,

A Jesus, o Salvador.

Jesus foi à sua casa,

E  sua filha Ele curou.

                                          - Marcos 5:21-43; Mateus 9:18-26; Lucas 8:40-56
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(Levar injeção de plástico, algodão, álcool, colher, vidros de remédio,
termômetro, colheres de plástico).

- O que é isso? É uma injeção.

- Para que serve a injeção?

Quando estamos doentes, às vezes temos que tomar injeção. Mas não
precisamos ter medo. Precisamos dela para  ficarmos curados.

- O que é isso? Um termômetro.

- Para  que  serve? Para  medir  a  temperatura quando estamos com 
  febre.

Aqui  temos  vários  vidros  de  remédio.  Às  vezes,  temos  que  tomar
remédio quando estamos doentes. Deus deu inteligência ao homem
para fazer remédios. (Encher um vidro de remédio vazio de Ki-suco e
dar uma colher para cada criança tomar o remédio). Veja que remédio
gostoso!  Alguns  são  gostosos,  outros  não.  Mas  quando  estamos
doentes, temos que tomá-lo para ficarmos curados.

A nossa história nos fala de uma menina que ficou muito doente.
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                                                                    &
                                                                  

DOBRADURA EM CARTOLINA
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MãePai

Menina
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Mulher

Cama de Cartolina

Tira de 50 cm por 10 cm. Colar a cabeceira da cama.

Jesus
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Sabem quem é  este?  É  Jairo.
Ele  é  um  homem  muito
importante.  Mas  ele  está  muito
triste.  Por que será? Ah! A sua
filha  de  12  anos  está  muito
doente.  É a sua única filha.  Ela
está  tão  doente  que  não  pode
nem sair da cama. Ela não pode
brincar, nem correr. Seus pais já
fizeram de tudo e nada adiantou.
(Mostrar).

Então  Jairo  se  lembrou  de
Alguém  que  pudesse  ajudá-lo.
Imaginem  quem  era?  Isso
mesmo!  Jesus.  Ele  já  tinha
ouvido contar o que Jesus fazia,
como  ele  curava  os  doentes,  os
cegos,  os  paralíticos.  Jairo  deu
um  beijo  na  sua  filha  e  foi
procurar  Jesus.  (Mostrar).  Ele
andou bem depressa (Andar), até
que   viu  uma  multidão.  Jesus
estava  ali.  Jairo  passou  pelas
pessoas e se ajoelhou aos pés de
Jesus, dizendo: 

-  Minha  filha  está  muito
doente. Por favor, venha vê-la.

Jesus respondeu: 
- Sim.  Eu vou com você.

Jesus sempre responde quando 
falamos  com  Ele.  Ele  ouve  as
nossas  orações.  Basta  falarmos
com Ele. Jairo levantou-se e eles
foram andando. (Mostrar).

 Mas  era  muita  gente.  As
pessoas apertavam Jesus. Mas no
meio  daquela  multidão,  havia
uma mulher que também estava
doente por 12 anos. Ela já tinha
gasto  todo  o  seu  dinheiro  com
médicos e remédios e nada havia
adiantado.  Ela  sabia  que,  se
apenas  tocasse  nas  roupas  de
Jesus,  ela  seria  curada.  E,  mais
que  depressa,  ela  conseguiu
aproximar-se  de  Jesus  e  tocar
nas  Suas  vestes.  (Mostrar).
Imaginem o  que  aconteceu?  No
mesmo  instante,  ela  ficou
completamente  curada.  Jesus
sentiu  que  alguém  O  havia
tocado  e  perguntou  aos  seus
discípulos:

- Quem me tocou?
Os discípulos disseram:
- Mas há tanta gente apertando

o Senhor!
Mas  Jesus  respondeu-lhes:  -

Não.  Esse  toque  foi  diferente,
porque de Mim saiu poder.

Logo,  a  mulher  chegou  perto
de Jesus e Jesus conversou com
aquela mulher.

E o nosso Jairo? Será que ele
desistiu de esperar por Jesus?

Não.  Ele  esperava
pacientemente.

Enquanto  Jairo  esperava,
chegou alguém lhe dizendo:
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- Não precisa incomodar Jesus.
Sua filha já está morta.

Jairo  olhou  para  Jesus  e  Ele
lhe disse:

- "Não temas, crê somente."
Finalmente,  eles  chegaram  à

casa de Jairo. Havia muita gente.
Alguns  estavam tristes  e  outros
permaneciam  chorando.  Jesus
disse:

-  Saiam  todas  as  pessoas.  A
menina está dormindo.
   Eles riram de Jesus.

Mas Jesus nem se importou. Só
ficaram Jesus, o pai, a mãe e os
dois discípulos. A menina estava

deitada na cama. O Senhor Jesus
aproximou-se da menina e disse:

- "Menina, levante."
E sabem o que aconteceu?
Na  mesma  hora,  a  menina

abriu  os  olhos,  assentou-se  na
cama  e  levantou-se.  Todos
ficaram muito felizes. Os pais da
menina  a  abraçaram  e  a
beijaram. Jesus disse:

-  Agora,  dêem-lhe  alguma
coisa para comer.

Jesus  amava  aquelas  pessoas
como Ele ama a cada um de nós.
Ele  está  sempre  pronto  para
ouvir  as  nossas  orações.  Não
importa que os nossos problemas
sejam grandes ou pequenos. Ele
quer nos ajudar. Vamos orar?

PLANO DE SALVAÇÃO

Boneca de plástico com as roupas das cores
do plano de salvação:
 Azul, marrom ou sujo,

vermelho, branco, verde.
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                                                                          Jairo

             1ª FILA

             2ª FILA
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                               - Colocar as perguntas da
lição num saquinho de papel com uma boneca
desenhada. Colar uma bala em cada pergunta.
As  crianças  devem  se  assentar  em  círculo.  À
medida que cantam um corinho, a boneca vai
passando  nas  mãos  das  crianças.  Quando  a
música  parar,  a  criança  que  estiver  com  a
boneca na mão, tira uma pergunta. Se souber
responder, fica com a bala, senão, a criança que
souber a resposta ficará com a bala.

CORRIDA NO AR -  Na época de Jairo, não havia meios de transporte
como o carro, o avião, etc. Ele tinha que andar  a pé ou a cavalo. Vamos
imaginar uma corrida no ar para encontrar com  Jesus? Os jogadores se
colocam em duas filas de igual número. O primeiro de cada fila segura
uma bola ou uma almofada e, ao sinal, vai passando esta para trás até
chegar à última pessoa da fila. Ao receber a bola, o último jogador corre
com ela e se coloca na frente do primeiro jogador e passa a bola do
mesmo modo. A fila que conseguir fazer com que o seu primeiro jogador
retorne ao lugar primitivo, ganhará a partida.

A VIAGEM DE JAIRO - (Colocar as cadeiras em círculo)
Jairo teve que andar muito para se encontrar com Jesus. Vamos andar
também? As crianças andam em volta das cadeiras enquanto cantam um
corinho. Na hora que o corinho acabar, todas se assentam. O que ficar de
pé, sem lugar, é Jairo. Sempre deve faltar uma cadeira.
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Jairo - Eu sou Jairo. Sou um homem importante. Eu dirijo os
cultos  na  igreja  da  minha  cidade.  Eu  estou  muito
triste.  Eu só tenho uma filha de 12 anos e ela está
muito doente. Eu não sei o que fazer. Ela já não sai
mais da cama. Ela não pode brincar, nem correr, nem
ir à igreja e nem passear. (Mostrar Jairo e a menina
deitada).

Mãe - O que vamos fazer? Já fizemos tudo o que podíamos.
Nada adiantou. A nossa filha continua muito doente.

Jairo - Eu já ouvi falar das curas que Jesus tem feito. Ele tem
curado muitas pessoas. Eu vou procurá-lO para ver se
Ele pode nos ajudar.

Narrador - Jairo saiu bem depressa e foi até o lugar onde Jesus
estava.  Havia  tanta  gente!  Jesus  estava  rodeado  de
pessoas. Jairo foi empurrando, pedindo licença, dando
um jeitinho, até que, finalmente, ele conseguiu chegar
perto de Jesus. Sabem o que ele fez? Ele ajoelhou-se
aos Seus pés e disse-lhe: (Mostrar Jesus e Jairo)

Jairo - Jesus, minha filha está muito doente. Por favor, venha
vê-la.

Narrador - Jesus respondeu-lhe:

Jesus - Está certo, eu vou com você.
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Narrador - Jairo  levantou-se  bem depressa  e  saiu  mostrando o
caminho  para  Jesus,  tentando  passar  no  meio  das
pessoas.  Mas,  as  pessoas  apertavam  Jesus  e  não
queriam que Ele fosse embora. Elas gostavam de estar
perto  de  Jesus  e  conversar  com Ele.  Havia  também
muitas  pessoas  que  queriam  ser  curadas.  Naquela
multidão,  havia  uma mulher  que há 12  anos  estava
muito doente. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro
com médicos e remédios,  sem,  no entanto,  ter sido
curada.

Mulher - Eu sei  que Jesus cura as pessoas.  Eu tenho certeza
que, se apenas eu tocar nas roupas de Jesus, eu vou
ser  curada.  Mas  tem  tanta  gente!  Como  eu  vou
conseguir chegar perto dele?

Narrador - A mulher foi passando entre as pessoas e conseguiu
ficar atrás de Jesus e, logo, tocou na roupa do Senhor.
Sabem  o  que  aconteceu?  Na  mesma  hora  ela  ficou
curada. Jesus perguntou aos seus discípulos.

Jesus - "Quem me tocou?"

Discípulo - Tem muita gente apertando o Senhor.

Jesus - Mas esse toque foi diferente. Aconteceu alguma coisa.

Narrador - A mulher aproximou-se de Jesus e Ele conversou com
ela. E Jairo? Ele estava paciente ao lado do Senhor,
esperando.  Ele  queria  que  Jesus  fosse  à  sua  casa.
Jesus estava demorando tanto! Será que Ele chegaria
a tempo de curar a sua filha? De repente, enquanto
eles estavam ali,  chegou alguém da casa de Jairo e
disse-lhe: (Mostrar Jairo e amigo).

Amigo - Jesus não precisa ir mais à sua casa.  Não tem mais
jeito. A sua filha já morreu.

Narrador - Jairo olhou espantado para Jesus,  sem saber o que
fazer. Mas Jesus lhe disse:
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Jesus - “Não temas, crê somente.”

Narrador - Jairo creu na palavra do Senhor e logo eles chegaram
na sua casa. Havia muita gente chorando. Jesus lhes
disse:

Jesus - Saiam  todos.  Não  chorem.  A  menina  está  apenas
dormindo.

Narrador - Todos riram de Jesus, mas ele nem se importou. Jesus
chamou o pai, a mãe e 3 de seus  discípulos para irem
até o quarto da menina. Jesus chegou bem perto da
cama  da  menina  e  disse-lhe:  (Mostrar  fantoche  da
menina e Jesus)

Jesus - “Menina, levante.”

Narrador - Sabem o que aconteceu?  Na  mesma  hora  a  menina
abriu  os  olhos,  assentou-se  na  cama e  se  levantou.
(Mostrar)

Menina - Eu estou me sentindo muito bem.

Pai e Mãe - Que  bom,  minha  filha!Estamos  tão  felizes  por  você
estar curada.

Narrador - Os pais abraçaram e beijaram sua filha. (Mostrar).

Jesus - Agora, dêem-lhe alguma coisa para comer.

Mãe - Tem  muito  tempo  que  ela  não  se  alimenta.  Vou
preparar uma comida bem gostosa!

Narrador - A família de Jairo ficou muito agradecida a Jesus por
ver que a sua filha estava viva e curada. Jesus fez uma
coisa  que  ninguém  podia  fazer.  Jesus  amou  essa
família  e  Ele  também ama a  cada  criança.  Ele  está
sempre pronto a ouvir os nossos pedidos. Jesus salvou
aquela menina e Ele quer salvar a cada criança. Vamos
orar?
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Personagens de cartolina presos nas varetas

Filha de Jairo
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Personagens de cartolina presos nas varetas

Jairo
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Personagens de cartolina presos nas varetas

Mulher de Jairo
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Personagens de cartolina presos nas varetas

Jesus
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Personagens de cartolina presos nas varetas

Mulher Enferma
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Personagens de cartolina presos nas varetas

Casa
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 Faça um lindo colorido na menina e cole num palito de picolé
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QUATRO AMIGOS

AJUDAM UM DOENTE 
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11aLIÇÃO - QUATRO AMIGOS AJUDAM UM DOENTE
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                                  .     
                                      

                                       

                                                                                -    MÓBILE NA VARETA
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- Levar a criança a confiar em Jesus como o seu melhor amigo.

- Mostrar à criança que ela deve ajudar as pessoas.

  - “Façamos o bem a todos.” Gálatas 6:10

- Levando um amigo a Jesus.

- Quatro  amigos  levaram  um  paralítico  a Jesus.  Ele o 
  curou e o salvou.

Faça 4 homens em cartolina. Escreva as palavras do versículo
nos homens e prenda-os com fio de nylon numa vareta.
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    Desenhar junto com as crianças

    (Música: “Parabéns, pra, você”)

Quatro homens muito bons.

Levaram seu amigo.

Para ver a Jesus.

E Jesus o curou.

                                              -  Marcos 2:1-12; Mateus 9:2-8; Lucas 5:17-26

                                      - Cartaz “Mãos ajudadoras”
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Logo  que  as  crianças
chegarem, faça o contorno
de  uma  das  suas  mãos  e
escreva  o  nome  da
respectiva criança.

As  nossas  mãos  podem
ajudar os outros.

A nossa história nos fala
de 4 pessoas que
ajudaram um amigo.

Quão bom e quão maravilhoso é
Hey my brother
Faça o melhor

Meu Deus é um Deus grandão
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    Desenhar junto com as crianças

    (Música: “Ciranda, cirandinha”)

Um pai pediu ajuda,

A Jesus, o Salvador.

Jesus foi à sua casa,

E  sua filha Ele curou.

                                          - Marcos 5:21-43; Mateus 9:18-26; Lucas 8:40-56
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(Levar injeção de plástico, algodão, álcool, colher, vidros de remédio,
termômetro, colheres de plástico).

- O que é isso? É uma injeção.

- Para que serve a injeção?

Quando estamos doentes, às vezes temos que tomar injeção. Mas não
precisamos ter medo. Precisamos dela para  ficarmos curados.

- O que é isso? Um termômetro.

- Para  que  serve? Para  medir  a  temperatura quando estamos com 
  febre.

Aqui  temos  vários  vidros  de  remédio.  Às  vezes,  temos  que  tomar
remédio quando estamos doentes. Deus deu inteligência ao homem
para fazer remédios. (Encher um vidro de remédio vazio de Ki-suco e
dar uma colher para cada criança tomar o remédio). Veja que remédio
gostoso!  Alguns  são  gostosos,  outros  não.  Mas  quando  estamos
doentes, temos que tomá-lo para ficarmos curados.

A nossa história nos fala de uma menina que ficou muito doente.
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Casa em caixa de papelão Chamex com a tampa
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Como fazer:

Cortar o fundo. Na frente colar porta e janelas. Colocar uma
escada de cartolina (dobradura) na lateral. Na tampa da caixa
fazer uma abertura para descer o paralítico.
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 Personagens em rolo de papel higiênico
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Como fazer:

Forrá-los com tecido ou papel de presente.

Fazer os detalhes com fita, lã ou algodão para cabelo e barba.

Fazer também um colchão de espuma com barbante amarrado
nas pontas.
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Sabiam  que,  antigamente,  as
pessoas não usavam camas iguais  às
nossas, e sim colchões? Durante o dia,
eles  enrolavam  e  guardavam  os
colchões e à noite eles os estendiam no
chão.

Havia na cidade de Cafarnaum um
homem que usava a sua cama dia  e
noite. Sabem por quê? Porque ele era
paralítico. Ele não podia andar, nem
se assentar e nem se mexer. Ele ficava
deitado, esperando os amigos para o
ajudarem.

Um  dia,  4  amigos  do  paralítico,
ouvindo  dizer  que  Jesus  estava  na
cidade,  foram  visitá-lo  em  sua  casa
para  contar-lhe  a  novidade  sobre  a
presença  de  Jesus  em  Cafarnaum  e
das curas que Ele estava fazendo.

Os  amigos  se  ofereceram  para
levar  o  paralítico  até  a  casa  onde
Jesus  estava.  O  doente  ficou  muito
alegre.

Os  4  amigos  amarraram  uma
corda nas 4 pontas do colchão e com
muito  cuidado  foram  carregando  o
doente pelas ruas estreitas da cidade.

Quando  chegaram  na  casa  onde
Jesus  estava  ensinando,  viram  que
não podiam entrar, pois havia muita
gente.  Não  havia  nenhum lugar.  As
pessoas   estavam  nas  janelas,  nas
portas,  ao  redor  da  casa,  querendo
ver e ouvir Jesus.

Havia também muitos doentes que
queriam ser curados.

Como  os  4  amigos  poderiam
resolver esse problema?

Eles tiveram uma idéia genial. Eles
viram  uma  escada  que  ia  até  o
telhado.  Antigamente,  as  casas
tinham  um  terraço  que  era  usado
para secar a roupa ou conversar com
a família.

Com muito  cuidado,  eles  subiram
com o doente até o telhado da casa e,
tirando  algumas  telhas  abriram  um
buraco  em  cima  da  casa.  Era  um
buraco  bem  grande  que  dava  para
descer o doente. 

Assim,  cada  um segurando  numa
das  pontas  do  colchão,  foram
descendo  o  paralítico  bem
devagarinho até o chão, na sala, onde
Jesus estava ensinando.

As  pessoas  devem  ter  ficado
assustadas  ao  ver  um  homem
descendo do teto.

Jesus  ficou  feliz  em  ver  que
aqueles  4  homens  tinham  fé,  eram
corajosos e amavam o paralítico.

Jesus viu que aquele doente queria
ser curado e Ele disse-lhe: “Filho, os
seus pecados estão perdoados.”

Sabem,  o  homem  doente  era
pecador como todos nós. Você sabe o
que é pecado? Pecado é tudo aquilo
que não agrada a Deus, como:mentir,
tirar  coisas  dos  outros,  falar
palavrão, desobedecer, etc. Mas Deus
nos ama e perdoa, nossos pecados se
os confessarmos e entregarmos nossa
vida a Jesus.

Jesus  amou  aquele  paralítico  e
disse-lhe:"Levanta, toma a sua cama

                                                            
e vai para a tua casa."
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Será  que  o  doente  que  não  podia
nem  mexer,  daria  conta  de  se
levantar e andar?

Então  aconteceu  uma  coisa
maravilhosa!  O  paralítico  que  há
tanto tempo não podia se mexer, creu
na palavra de Jesus.

Ele assentou-se na cama, levantou-
se  e  imediatamente  enrolou  o  seu
colchão,  agradeceu  a  Jesus  e  foi
embora  para  a  sua  casa  bem
contente.

As pessoas que estavam alí ficaram
admiradas dizendo que nunca tinham
visto  uma  coisa  igual   a   esta.   Eles

viram  o  milagre  e  começaram  a
louvar e a glorificar a Deus.

Jesus demonstrou o Seu amor pelo
paralítico curando-o e perdoando os
seus pecados.

Jesus  também ama você  e  perdoa
os seus pecados.Você já recebeu Jesus
como seu Salvador?

Você  tem  amigos?  Você  já  falou
com eles acerca de Jesus?

É  muito  bom  termos  amigos  e
poder ajudá-los.

Mas, o melhor amigo que temos é
Jesus.
Vamos orar?

                                            - Quebra- cabeça - As mãos

                                     - Corrida do prendedor de roupa
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Faça  umas  6  mãos  em
cartolina  com  cores
diferentes.  Escreva  as
perguntas  da  lição.  Divida-as
em algumas partes.  Distribua
as  peças  entre  as  crianças.
Deixe as crianças montarem o
quebra-cabeça e responder as
perguntas da lição.

Disponha os participantes em duas filas iguais. No início de cada
fila coloque 10 prendedores de roupa no chão. As exigências do
jogo  são  que  cada  participante  deve  se  inclinar,  pegar  os
prendedores,  ficar  ereto  novamente,  inclinar-se  outra  vez  e
colocá-los  diante  do próximo,  na sua fila.  A fila  que primeiro
passar os prendedores até o último jogador, será a vencedora.
As  instruções  para  a  corrida:  toda  ela  deve  ser  recomeçada
quando umas das filas deixar cair um prendedor.
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Personagens com um rolo de papel higiênico
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Narrador - Sabiam  que,  antigamente,  as  pessoas  não  usavam
camas  iguais  as  nossas,  e  sim colchões?  Durante  o
dia, eles enrolavam e guardavam os colchões e à
noite  eles  estendiam  no  chão.  Havia  na  cidade  de
Cafarnaum,  um homem que usava a sua cama dia e
noite. Sabem por quê? Porque ele era paralítico. Ele
não  podia  andar,  nem  assentar  e  nem  mexer.  Ele
ficava deitado esperando os amigos para o ajudarem.
Um dia, quatro amigos do paralítico ouviram dizer que
Jesus estava na cidade e foram visitá-lo.

Amigos - Nós  temos  uma  novidade.  Chegou  uma  pessoa  na
cidade que pode curá-lo.

Paralítico - Mas, quem é?

Amigos - É Jesus! Ele tem curado muitas pessoas.

Paralítico - Eu tenho vontade de ir, mas não posso andar. Como
poderei chegar até o lugar onde Jesus está?

Amigos - Nós vamos levá-lo até onde Jesus está ensinando.

Paralítico - Que bom que eu vou conhecer Jesus!

Narrador - Os quatro  amigos amarraram uma corda  nas  quatro
pontas  do  colchão,  e  com  muito  cuidado,  foram
carregando o doente pelas  ruas estreitas da cidade.
Quando  chegaram  na  cada  onde  Jesus  estava
ensinando,  viram que não podiam entrar,  pois  havia
muita  gente.  Não  havia  nenhum  lugar.  As  pessoas
estavam  nas  janelas,  nas  portas,  ao  redor  da  casa
querendo  ver  e  ouvir  Jesus.  Havia  também  muitos
doentes que queriam ser curados.
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1º Amigo - O que vamos fazer?

2º Amigo - Eu tive uma idéia genial! Tem uma escada que vai até
o telhado.  Vamos subir,  abrir  um buraco e descer o
nosso amigo.

Narrador - Antigamente todas as casas tinham um terraço. Com
muito  cuidado,  eles  subiram  com  o  doente  até  o
terraço  e  resolveram  abrir  um  buraco.  Era  uma
passagem bem grande que dava para descer o doente.
Assim,  cada  um  segurando  numa  das  pontas  do
colchão, foram descendo o paralítico bem devagarinho
até o chão, na sala, onde Jesus estava ensinando.

Homem - O que é isso? Um homem descendo do telhado?

Narrador - As  pessoas  devem ter  ficado  assustadas  ao  ver  um
homem descendo do teto. Jesus ficou feliz ao ver que
aqueles 4 homens tinham fé, eram corajosos, amavam
o paralítico e, por  isso tiveram trabalho para levar o
doente  até  onde  Jesus  estava.  Jesus  fica  contente
quando  ajudamos  os  nossos  amigos.  Jesus  viu  que
aquele doente queria ser curado e Ele disse-lhe:

Jesus - “Filho, os seus pecados estão perdoados.”

Narrador - Houve dúvida entre as pessoas que estavam ali.

Homem - Porque Jesus fala desse modo? Isto é blasfêmia! Só
Deus pode perdoar pecados.

Narrador - Jesus  conhece  todos  os  nossos  pensamentos  Ele
conhecia  o  pensamento  de  todas  as  pessoas  que
estavam ali e duvidavam da Sua palavra. E Ele disse-
lhes:

Jesus - Para  que vocês  saibam que  o Filho do Homem tem
autoridade  para  perdoar  pecados,  eu  digo  ao
paralítico: - "Levanta, toma o teu leito e anda"
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Sabem, o homem doente era pecador como todos nós.
Você sabe o que é pecado?

Pecado é tudo aquilo que fazemos que não 
agrada a Deus, como: mentir, tirar coisas dos outros, 

falar palavrão, desobedecer, etc.
Peça perdão a Deus pelos seus pecados e receba

 Jesus Cristo como seu Salvador. Vamor orar?

                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador - Será que o doente que não podia nem se mexer, daria
conta  de  levantar  e  andar?Aconteceu  uma  coisa
maravilhosa!  O  paralítico  que  há  tanto  tempo  não
podia  andar,  creu  na  palavra  de  Jesus. Ele
imediatamente  levantou-se,  enrolou  o  seu  colchão,
agradeceu  a  Jesus  e  foi  para  casa  andando  bem
alegre. As pessoas que estavam ali ficaram admiradas.

Homem - Eu nunca vi uma coisa dessa! Um paralítico andando!

Narrador - As pessoas viram o milagre e começaram a louvar e
glorificar a Deus. Jesus demonstrou o Seu amor pelo
paralítico curando-o e perdoando os seus pecados.
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Faça  algumas  roupas  com  as  cores  do  plano  de  salvação  e
pendure-as no varal . À medida que for explicando, coloque as
roupas no varal. (azul, sujo,vermelho,branco,verde)
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Faça 4  amigos  em cartolina,  prenda-os num palito  de
picolé com cordão e escreva as palavras do versículo nos
personagens.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

DEZ HOMENS

PEDEM AJUDA
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12aLIÇÃO - DEZ HOMENS PEDEM AJUDA
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 - Levar  a  criança  a  orar  agradecendo  a Deus as muitas coisas 
  boas  que  ela  tem  recebido:  vida,  saúde,   alimento,  família, 
  estudo, inteligência, moradia, etc.

  - “E Jesus os curou.” Mateus 15:30

- Agradecendo a Jesus

- Jesus  curou  10  homens  doentes  e só um voltou para 
  agradecer.

Sandálias em papelão e cartolina



No  dia  anterior,  peça  às  crianças  para  levarem  figuras  de:
alimento,  família,  brinquedos,  roupas,  boca,  coração,  casa,
igreja, carro, etc.

Mostre as figuras e leve a criança a agradecer a Deus por tudo
que tem recebido.

A nossa história nos fala de um homem que soube dizer: “Muito
obrigado”.

                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“O amigo Jesus”

Fita vivendo a Bíblia V.I. Ministério Rhema Stúdios.

        

                

Desenhar junto com as crianças
  

(Música: "Parabéns, pra, você")

 

  “Dez homens doentes;

   Jesus os curou;

   Mas um só voltou,

   E agradeceu.” 

 - Lucas 17:11-19

                            - Conversar com as crianças
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É um prazer servir ao Senhor
Por dentro, fora, alto e baixo sempre sou feliz

                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

        

                

    Desenhar junto com as crianças

    (Música: “Ciranda, cirandinha”)

Um pai pediu ajuda,

A Jesus, o Salvador.

Jesus foi à sua casa,

E  sua filha Ele curou.

                                          - Marcos 5:21-43; Mateus 9:18-26; Lucas 8:40-56
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(Levar injeção de plástico, algodão, álcool, colher, vidros de remédio,
termômetro, colheres de plástico).

- O que é isso? É uma injeção.

- Para que serve a injeção?

Quando estamos doentes, às vezes temos que tomar injeção. Mas não
precisamos ter medo. Precisamos dela para  ficarmos curados.

- O que é isso? Um termômetro.

- Para  que  serve? Para  medir  a  temperatura quando estamos com 
  febre.

Aqui  temos  vários  vidros  de  remédio.  Às  vezes,  temos  que  tomar
remédio quando estamos doentes. Deus deu inteligência ao homem
para fazer remédios. (Encher um vidro de remédio vazio de Ki-suco e
dar uma colher para cada criança tomar o remédio). Veja que remédio
gostoso!  Alguns  são  gostosos,  outros  não.  Mas  quando  estamos
doentes, temos que tomá-lo para ficarmos curados.

A nossa história nos fala de uma menina que ficou muito doente.
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Dez sandálias de cartolina e papelão.
Desenhar as carinhas dos personagens nas tiras das sandálias.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Sandália de cartolina e papelão
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Vamos  contar  quantas  sandálias
temos? (contar) São 10 sandálias.

Essas sandálias representam os pés
de  10  homens  que  estão  muito
doentes,  com  uma  doença  chamada
lepra.  Esses  homens  não  podem
entrar  na  cidade.  Querem  ver?
Quando  algum  deles  se  aproxima,
alguém diz: “Vá embora, fora.” E ele
sai  correndo.  (Mostrar  a  sandália
correndo)

Ninguém  podia  ficar  perto  das
pessoas  que  tinham  lepra,  porque
senão também pegariam a doença. Os
doentes  tinham  que  ficar  longe  de
suas famílias, fora da cidade.

Jesus ia para Jerusalém e 10 desses
homens doentes ficaram sabendo que
Jesus  ia  passar  perto.  Por  isso,
resolveram  ir  até  a  estrada  esperar
por  Jesus.  (Mostrar  10  sandálias
andando)

Eles  já  tinham  ouvido  falar  dos
milagres  que  Jesus  realizava,  do
amor que Ele tinha pelas pessoas.

Logo,  eles  ouviram  o  barulho  de
pessoas que estavam se aproximando.
Os 10 homens ficaram tão alegres que
começaram a gritar bem alto: “Jesus,
por favor, nos ajude”.

Sabem  o  que  Jesus  fez?  Jesus
sempre  ouve  quando  O  chamamos.
Jesus  parou,  olhou  com  amor  para
esses 10 homens e disse-lhes:

-“Vão até o templo e mostrem-se ao
pastor.”

Eles obedeceram a ordem de Jesus.
Foram  ao  encontro  do  pastor.
Quando  eles  estavam  a  caminho,
imaginem  o  que  aconteceu?  Eles
viram  que  a  doença  tinham
desaparecido e eles estavam curados.

Eles ficaram tão felizes que devem
ter pulado de alegria. E devem ter ido
correndo  até  o  templo  mostrar  ao
pastor  que  estavam  curados.
(Mostrar)

Mas, um desses homens,  ficou tão
alegre, mas tão alegre, que em vez de
ir  até  o  templo,  ele  voltou  correndo
até onde Jesus estava, ajoelhou-se aos
Seus  pés  e  disse-lhe:  “Muito
obrigado”. (Mostrar)

Jesus  ficou  tão  feliz  com  ele  e
perguntou-lhe:

-  “Mas eu curei  10 homens. Onde
estão os outros 9 ?

Os nove homens não voltaram para
agradecer a Jesus.  Eles receberam a
cura e não foram agradecidos.

Vamos imaginar algumas razões, porque eles não foram agradecer a Jesus?

1 - O 1º homem não foi agradecer a Jesus, porque ele disse que iria mostrar à
sua família que estava curado. (Mostrar a 1ª sandália e figura de família)

2 - O 2º disse: “Eu preciso voltar para o meu trabalho.” (Mostrar a 2ª sandália
e figura de trabalho)
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3 - O 3º  falou:  “Estou  com fome.  Tem muito  tempo que eu não  como uma
comida gostosa.” (Mostrar a 3ª sandália e figura de alimento)

4 - O 4º homem disse:  “Eu preciso encontrar os meus amigos. Já faz algum
tempo que eu não os vejo.” (Mostrar a 4ª sandália e figura de amigos)

5 - O  5º falou: “Minhas roupas estão velhas e rasgadas. Eu preciso comprar
roupas novas” (Mostrar a 5ª sandália e figura de roupas)

6 - O 6º disse: “Eu estive muito tempo afastado dos meus negócios. Eu tenho
que voltar ao escritório.” (Mostrar a 6ª sandália e figura de escritório)

7 - O 7º disse: “Eu preciso ir para casa tomar um banho, estou muito sujo.”
(Mostrar a 7ª sandália e figura de um chuveiro ou sabonete)

8 - O 8º falou: “Tem muito tempo que eu não viajo. Eu quero tirar férias com a
minha  família.”  (Mostrar  a  8ª  sandália  e  figura  de  família  viajando  de
férias)

9 - O  9º  homem falou:  “Eu  preciso  mostrar  ao  médico  que  estou  curado.”
(Mostrar a 9ª sandália e figura de médico)

10- O 10º homem disse: “Eu vou voltar para agradecer e glorificar o Senhor
Jesus, pela cura maravilhosa que recebi.” (A 10ª sandália é a única que fica
na posição diferente. Mostrar uma figura de criança orando e louvando a
Deus.)

Esses  9  homens (Mostrar  as  sandálias)  acharam muitas  desculpas  para não
agradecer  a  Jesus.  Jesus  ficou  triste  com  aqueles  homens.  Eles  não  foram
agradecidos.

O homem que voltou, amava a Jesus e pediu perdão pelas coisas erradas que
ele tinha feito.

Jesus disse a ele: “Levanta e vai, a tua fé te salvou.”
Jesus o perdoou e o curou. Ele recebeu a cura física (corpo) e a cura espiritual

(espírito).

Será que você é agradecido, quando recebe um presente?
Nós recebemos um presente maravilhoso: a Salvação em Jesus Cristo. Ele nos

ama morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu a salvação. Você já recebeu
esse presente? Receba-O agora.
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Faça 5 sandálias com as cores :
Azul, sujo, vermelho, branco e verde.

Explique às crianças o plano de salvação.
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Sandália de cartolina e papelão
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Narrador - Nos tempos de Jesus, havia uma doença muito grave
que se chamava lepra. Ninguém podia ficar perto das
pessoas  que  tinham  essa  doença,  porque  senão
também  ficariam  doentes.  Os  doentes  tinham  que
viver longe de suas famílias, fora da cidade.
Olhem como as pessoas falam quando alguém doente
se aproxima. (Mostrar leproso se aproximando de um
homem)

Homem - Vá embora, fora! Você não pode entrar na cidade!

Narrador - O  homem  doente  saiu  correndo.  Jesus  ia  para
Jerusalém  e  10  desses  homens  doentes  ficaram
sabendo que Ele ia passar perto de onde estavam por
isso,  eles  resolveram  ir  até  a  estrada  esperar  por
Jesus.

Doentes - Jesus  vai  passar  aqui  perto.  Vamos  ficar na estrada
  1 e 2 para ver se conseguimos falar com Ele?
   
Doentes - É,  nós  sabemos  que Jesus ama as pessoas e Ele cura
  3 e 4   as doenças.
   
Doentes - Nós já ouvimos falar dos milagres que Jesus realiza.
  5 e 6     

Doentes - Então vamos!
  7 e 8  

Doentes - Mas, nós não podemos chegar perto d’Ele!
  9 e 10      

Doentes - Nós sabemos disso.
  1 e 2     
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Doentes - Então, o que vamos fazer?
  3 e 4   

Doentes - Nós tivemos uma idéias genial!
  5 e 6  

Doentes - E qual é?
  7 e 8   

Doentes - Nós gritamos bem alto!
  5 e 6   

Doentes - Temos certeza que Jesus vai nos ouvir.
  9 e 10   

Narrador - Logo eles ouviram o barulho de pessoas que estavam
se  aproximando.  Os  10  homens  ficaram  tão  alegres
quando  viram  que  Jesus  se  aproximava,  que  eles
começaram a gritar bem alto:

Doentes - “Jesus, por favor, nos ajude”.
  9 e 10 

Narrador - Sabem o que Jesus fez? Jesus sempre ouve quando O
chamamos. Jesus parou, olhou com amor para esses
10 homens e disse-lhes:

Jesus - “Vão  até  o  templo  e  mostrem ao  pastor  que  estão
curados”.

Narrador - Eles  obedeceram  à  ordem  de  Jesus  e  foram  até  a
igreja.  Quando eles estavam a caminho, imaginem o
que aconteceu?

Doentes - Olhem! As nossas feridas desapareceram!
  1 e 2   
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Doentes - As nossa também!
  3 e 4 

Doentes - Não estamos mais doentes!
  5 e 6 

Doentes - Que bom! Estamos curados!
  7 e 8

Doentes - Nós também estamos curados!
  9 e 10

Narrador - Eles  viram que  a  doença  tinha  desaparecido  e  eles
estavam totalmente  curados.  Por  isso  foram alegres
andando até o templo. Mas, um desses homens ficou
tão  feliz  com  a  sua  cura,  que  voltou  correndo  ao
encontro  de  Jesus,  ajoelhou-se  aos  Seus  pés  e
agradeceu:

Ex-Doente - “Muito obrigado, Jesus, por ter me curado.” Agora eu
posso voltar a morar com a minha família. Como estou
feliz!

Narrador - Jesus perguntou ao homem:

Jesus - Mas, eu curei 10 homens. Onde estão os outros nove
homens?

Ex-Doente - Eu não sei. Devem ter voltado para as suas casas.

Narrador - Vamos  imaginar  algumas  razões  porque  eles  não
voltaram para agradecer a Jesus?

Ex-Doente - Eu  quero  mostrar  à  minha  esposa  e  filhos  que  eu
estou 

        1 curado.

Ex-Doente - Eu preciso voltar para o meu trabalho.
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        2

Ex-Doente - Estou  com  fome. Há  muito  tempo  que  eu não
como

3 uma comida gostosa na minha casa.

Ex-Doente - Já   faz   algum   tempo  que  eu  não  vejo  os  meus
amigos. 

        4 Vou encontrá-los.

Ex-Doente - Minhas  roupas  estão  velhas  e  rasgadas.  Eu  preciso
        5 comprar roupas novas.

Ex-Doente - Eu tenho que voltar ao trabalho.
        6

Ex-Doente - Eu  preciso  ir  para  casa  tomar   um   banho.  Estou
muito 

        7 sujo!

Ex-Doente - Eu quero passear com a minha família.
        8

Ex-Doente - Eu preciso mostrar ao médico que estou curado.
        9

Ex-Doente - Eu  vou  voltar  para  agradecer  e  glorificar  o  Senhor
       10 Jesus pela cura maravilhosa que recebi.

Narrador - Esses  homens  acharam  muitas  desculpas  para  não
agradecer a Jesus. Eles não foram agradecidos. Jesus
disse ao homem:

Jesus - “Levanta e vai, a tua fé te salvou.”

Narrador - Jesus o perdoou e o curou. Ele recebeu a cura física e
a cura espiritual.
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Mostrar uma caixa de presente

Você gosta de receber presentes ?
Você  agradece  quando  recebe  um
presente?
Nós  recebemos  um  presente
maravilhoso:  A  Salvação  em  Jesus
Cristo. Jesus ama você. Ele morreu
na  cruz  pelos  seus  pecados  e  lhe
deu a salvação.
Você  já   recebeu   esse  presente?
Receba-O  agora.  Não  deixe  para
depois.

Distribua uma folha de papel jornal para cada criança e um lápis
de  cera.  A  medida  que  elas  chegam,  elas  devem  desenhar  o
contorno do seu sapato. Enquanto elas desenham, faça algumas
perguntas tipo:
“Como vocês vieram até a sala de aula”?
Que bom que temos os nossos pés para andar! Deus nos deu os
nossos pés. Levante o desenho do seu pé e vamos agradecer a
Deus pelos nossos pés?
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Figuras:  Cidade,  alimento,  roupas,  pessoas,  homens
trabalhando,  chuveiro,  paisagem,  médico,  família,  trabalho,
criança orando. E 10 sandálias de cartolina e papelão
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                                            - Os pés ( Varal )

                      - Passando a palmilha

      São  necessárias   duas   palmilhas   para   esta   brincadeiras.  Os
    participantes ficam de pé, em círculo, bem juntos uns dos outros,  
    de forma que a  pessoa que está  no centro não possa ver quando  
    as  palmilhas  são  passadas  de  um  para  o  outro. O objetivo da 
    brincadeira   é  dar  um  tapinha  no 
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Faça uns 6 pés em cartolina. Escreva-os perguntas da lição nos
pés. Coloque-os no varal. Algumas crianças vão tirar os pés. Leia
as perguntas da história e deixe as crianças responderem.

jogador que está no centro para que
esse possa descobrir quem lhe deu o
tapinha.  Quando  alguém  é
descoberto, esse troca de lugar com o
que  está  no  centro.  Outra
possibilidade:  o  que  está  no  centro
do círculo pode apontar alguém que
ele  pense  estar  com  uma  das
palmilhas.  A  pessoa  apontada  deve,
então, mostrar as duas mãos e, caso
esteja  com a palmilha,  vai  ocupar  o
lugar do outro, no centro de círculo.



Projeto Milagres
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Exército de Salvação



Projeto Milagres
Helenita Borja

5 e 6 Anos

Exército de Salvação



Plano de Aula  -  Crianças de 5 e 6 Anos

1ª Lição 

As Bodas de Caná da
Galiléia

História: O Casamento em Caná

Recurso: Personagens  de  caixa  de 

                pasta dental.

                Fantoches  de  bucha  de  

                espuma.

Leitura Bíblica: João 2:1–12

Versícu  lo  :“Somos cooperadores de

         vossa alegria.”

                   II Co. 1:24                   

2ª Lição 

A Multiplicação de
Pães e Peixes

História: Um Menino dá o seu lanche

Recurso: Personagens de pazinha 

      de picolé. Dramatização.

Leitura Bíblica: Mateus 14:13-21;

                            Marcos 6:30–44;

                            Lucas 9:10–17;

                            João 6:1–12

Versículo:“Todos comeram e se 

                    fartaram.” Mc 6:42

3ª Lição 

A Pesca Maravilhosa

História: Uma Pescaria Espetacular

Recurso: Bonecos de plástico

                 Fantoches de Feltro

Leitura Bíblica: Mateus 4:18–22; 

                            Marcos 1:16–20;  

                            Lucas 5:1–11

Versículo: “Sobre  a  Tua  Palavra

                     lançarei as redes.”  

                     Lucas 5:5

4ª Lição 

Jesus Acalma a Tempestade

História: Jesus Anda Sobre o Mar

Recurso: Personagens de colher de 

                 pau

                 Personagens de E.V.A.

                

Leitura Bíblica: Mateus 14:22-33; 

                            Marcos 6:45–52; 

                    João 6:16–21

Versículo:“Senhor,salva-nos.”

          Mateus 8:25



A PESCA
MARAVILHOSA

JESUS ACALMA
A TEMPESTADE

AS BODAS DE CANÁ
DA GALILÉIA

A MULTIPLICAÇÃO
DE PÃES E PEIXES

Os Milagres de Jesus

Acontecimentos extraordinários de Jesus

Mostrar o poder de Deus

- Reconhecer que Jesus operou milagres no passado e
continua fazendo hoje.

- Louvar e agradecer a Deus pelos seus feitos maravilhosos.



Os Milagres de Jesus

Acontecimentos extraordinários de Jesus

Mostrar o poder de Deus

- Reconhecer que Jesus operou milagres no passado e
continua fazendo hoje.

- Louvar e agradecer a Deus pelos seus feitos maravilhosos.



- As Bodas de Caná da Galiléia.

- A multiplicação de pães e peixes.

- A pesca maravilhosa.

- Jesus acalma a tempestade.

Jogo de memória, jogo da velha, quebra-cabeça, 

dobradura, dinâmicas, brincadeira da cadeira

- Cantinho de oração para agradecer as bençãos recebidas.

- Passeio: Campo, pesque e pague, festa de casamento.

Mostrar as crianças que Deus continua fazendo milagres nos
nossos dias. Você tem agradecido a Deus pelas bençãos

recebidas? Quando alguma coisa
 fantástica acontece, logo você quer 

contar a alguém. Eu vou lhe 
contar o meu testemunho:



TESTEMUNHO

O ano de 1995 foi bem corrido. Eu estava viajando muito, dando
cursos de Ensino Bíblico, preparando professores para crianças por
todo o Brasil,  escrevendo e participando  de  alguns  congressos  na
Coréia,  África  do  Sul,  E.E.U.U.,  pois  era  responsável  pela  Rede  de
Mobilização de Crinaças do Movimento AD2000.

Eu teria que dar um curso em novembro de 1995 em Miami e
depois  participar  de um Congresso  em Colorado Springs.  Faltando
uma  semana  pra  viajar,  senti  um  nódulo  na  axila  direita.  Fui  ao
médico  e  ele  disse  que  eu  não  poderia  viajar,  pois  teria  que  me
submeter  a  uma  intervenção  cirúrgica.  Pedi  orientação  de  Deus  e
resolvi viajar. Fiz todos os exames necessários e marquei a cirurgia
logo depois da viagem.

Ministrei o curso em Miami e fui para Colorado Springs com o
meu pastor Reverendo Jeremias Pereira e sua esposa Ana Maria. Eu
estava tão cansada que eu não conseguia participar da conferência.
Fui para a sala de intercessão.  Uma senhora que eu não conhecia,
chegou perto de mim e falou que eu estava com uma enfermidade
para morte. Ela orou por mim, pegou nos pés e viu um sapato cheio
de crianças e ela disse que meu ministério iria até os confins da terra.

Eu  sou  artista  plástica  e  não  tinha  uma  logomarca,  e  ali  eu
recebi  a logomarca. É um tênis cheio de crianças com o versículo:
“Quão  formosos  são  os  pés  dos  que  anunciam  as  Boas  Novas”.
Romanos 10:15

Chegando em Belo  Horizonte,  fiz  a  cirurgia  com o  Dr  Marcos
Vinícius, no Hospital Evangélico, onde meu Pai, Dr Líbano Borja era o
presidente.

Foram retirados 19 gânglios de alta malignidade “Carcinoma”.
Fiz  vários  exames  para  saber  onde  estava  o  “Primário”,  pois  era
“Metástase”.  Meu  sobrinho  que  é  médico  disse  que  eu  teria  no
máximo 6 meses de vida.

Em vários lugares do Brasil e do mundo, pessoas intercederam
pela minha vida.

E aí aconteceu. Um milagre de DEUS. Eu fui totalmente curada,
não acharam mais nada. Deus ouviu nossas orações, e nos atendeu.
Isso foi há 10 anos. Continuo na obra do Senhor, escrevendo e dando
cursos pelo Brasil e pelo mundo.

Agindo Deus, quem impedirá? Toda honra, glória e louvor, sejam
dados ao Senhor Jesus.

Deus é o Deus dos milagres.



“Quão formosos são os pés dos

 que anunciam as Boas Novas”. 

Romanos 10:15
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13aLIÇÃO - AS BODAS DE CANÁ DA GALILÉIA
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- Mostrar  à criança que podemos demonstrar o nosso amor aos 
  outros, servindo com alegria.

   -  “Somos cooperadores de vossa alegria.”  II Co. 1:24

Faça jarros em cartolina. Escreva as palavras do versículo e cole
nos sacos de papel.

- Servindo com alegria

- Jesus  mostrou o  Seu  amor ajudando no casamento
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“Crê somente”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 2, nº 5

“Escutando”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 2, nº 73

                 Desenhar junto com as crianças
                 (Música: "Ciranda-cirandinha")

“Corre o lápis bem depressa;

No papel a desenhar;

Seis talhas bem bonitas;

Para as bodas de Caná.”

               - João 2:1-12

Agora vou fechar os olhinhos.
Para conversar com Jesus.

Fique quietinho, bem caladinho.
E vamos orar a Deus.
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                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Crê somente”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 2, nº 5

“Escutando”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 2, nº 73

                 Desenhar junto com as crianças
                 (Música: "Ciranda-cirandinha")

“Corre o lápis bem depressa;

No papel a desenhar;

Seis talhas bem bonitas;

Para as bodas de Caná.”

               - João 2:1-12

Agora vou fechar os olhinhos.
Para conversar com Jesus.

Fique quietinho, bem caladinho.
E vamos orar a Deus.
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Tenho duas mãos
O que você faz

Tic, tic, tac, Jesus está olhando a mim
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MÃOS AJUDADORAS
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                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

Leve  uma  folha  de  papel  pardo  para  ser  colocada  no  mural.
Sobre o papel, desenhe o contorno da mão de cada criança com
lápis  de  cera  e  escreva  o  nome de  cada  um delas.  Enquanto
estiver desenhando, converse com as crianças:

- Você sabe que foi Deus quem fez as suas mãos?

- Deus quer que você use as suas mãos para ajudar aos outros.

- Como você pode ajudar as pessoas?

- Vamos agradecer a Deus pelas nossas mãos?

A nossa história de hoje nos fala de uma vez que Jesus usou as
Suas, mãos para ajudar num casamento.
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PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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JESUS

Material: Mesa de caixa de sapato (adulto);  fogão de caixa de
sapato  (criança);  pratos  e  copinhos;  copos  de  plástico  (café);
balas, biscoitinhos, pipoca, ki-suco (suco em pó).
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PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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NOIVO
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PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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NOIVO
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PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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NOIVA
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PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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MARIA
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PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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CONVIDADO

                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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MESTRE-SALA
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PERSONAGEM DE CAIXA

DE PASTA DENTAL
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MESTRE-SALA
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Logo  que  Jesus  iniciou  o
Seu ministério, houve uma festa
de casamento na cidade de Caná,
na região da Galiléia.

Jesus,  sua  mãe  e  seus
discípulos  também  foram
convidados  para  a  festa  de
casamento, pois eram amigos dos
noivos.

Vocês  já  imaginaram?  A
mesa  com  uma  toalha  bem
bonita, um bolo bem grande no
centro da mesa, várias bandejas
de docinhos e salgados.

As  pessoas  deveriam  estar
vestidas com roupas novas.

Todos  estavam  alegres!
Estavam  conversando,  comendo
e  bebendo  vinho.  Havia  muita
gente!

Mas,  de repente, aconteceu
uma coisa muito desagradável. À
hora em que a festa estava mais
animada, acabou o vinho.

Naquela  época,  não  havia
mercearia,  nem  supermercado
para comprar vinho. Ele era feito
em casa com suco da uva.

Vocês  já  pensaram,  se  no
meio  de  uma  festa  acabar  o
refrigerante?  Fica  sem  graça,
não é?

A mãe de  Jesus  viu  o  que
estava  acontecendo.  Ela  sabia
que  Jesus  podia  ajudar.  Então

ela chegou bem pertinho d’Ele e
falou baixinho:

-  Olhe,  a  festa  ainda  não
terminou,  há muitos convidados
e o vinho acabou!

Maria  não  sabia  o  que
Jesus  iria  fazer,  mas  de  uma
coisa  ela  estava  certa:  ela  sabia
que Jesus iria ajudar.

Maria  chegou  perto  das
pessoas que estavam na cozinha,
servindo e disse:

-  Façam  tudo  quanto  Ele
lhes mandar.

A  mãe  de  Jesus  sabia  que
Ele  era  o  Salvador.  Até  ela
obedecia a Jesus. Será que você é
obediente?

Num  canto  da  parede
estavam umas 6 talhas de pedra
que  os  judeus  usavam  para  a
purificação.

As  talhas  eram  bem
grandes  e  tinham  a  capacidade
de  mais  ou menos 80 à 120 litros
cada uma.

Jesus  viu  as  talhas  e  disse
aos  serventes:  -  Encham  essas
talhas de água.

Sabem o que eles  fizeram?
Eles  não  falaram  nada.  Eles
obedeceram. Mais que depressa,
eles  encheram  as  6  talhas  de
água. Então Jesus disse:

                                                             __                                                                                                      
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-  Agora  levem  para  o
mestre-sala provar.

Os  serventes  devem  ter
pensado:

-  Este  homem  deve  ser
doido:  levar  água  ao  invés  de
vinho ao mestre-sala? Mas os
serventes obedeceram.

E  vocês,  não  imaginam  a
surpresa!

Quando o servente colocou
água no copo e o mestre-sala foi
provar... 

Imaginem o que aconteceu?
A água se transformou em puro
vinho.  Um  vinho  delicioso!  E
havia bastante vinho para todos
os convidados da festa. O mestre-
sala  chegou  perto  do  noivo  e
disse-lhe:

- Que vinho gostoso! Todas
as  pessoas  costumam  servir
primeiro  o  bom  vinho e quando
já beberam bastante, eles servem
o  vinho  pior.  Mas  nessa  foi

diferente.  Você  deixou  o  vinho
melhor para o final. 

O  noivo,  o  Mestre-sala,  os
convidados não sabiam que Jesus
era o convidado que acabava de
fazer  esse  milagre,  essa
transformação de água em vinho.

Jesus  mostrou o  Seu  amor
dando  esse  presente  para  os
noivos,  e  assim,  ajudando  na
festa de casamento.

Deus  hoje  também  quer
dar-lhe um presente. Deus o ama
tanto que mandou o Seu próprio
Filho,  Jesus  Cristo,  morrer  na
cruz  pelos  seus  pecados.  O que
você faz quando alguém vai dar-
lhe um presente? Estende a mão
para  recebê-lo.  Basta  você
estender  a  mão  e  receber  esse
presente  maravilhoso  que  é  o
Senhor  Jesus  Cristo.  Aceite-O
como seu Salvador e Senhor.

Deixe  Jesus  transformar  a
sua vida,  como Ele transformou
a água em vinho.

  - Passando a Aliança
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Os participantes devem estar assentados em círculo, segurando um
cordão, que está com um anel.O anel deve ser passado de mão em
mão. O noivo deve ficar no centro e tentar descobrir onde a aliança
está. Aquele que for pego com o anel, deve trocar de lugar com o
noivo que esta no centro. E assim sucessivamente.
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pensado:

-  Este  homem  deve  ser
doido:  levar  água  ao  invés  de
vinho ao mestre-sala? Mas os
serventes obedeceram.

E  vocês,  não  imaginam  a
surpresa!

Quando o servente colocou
água no copo e o mestre-sala foi
provar... 

Imaginem o que aconteceu?
A água se transformou em puro
vinho.  Um  vinho  delicioso!  E
havia bastante vinho para todos
os convidados da festa. O mestre-
sala  chegou  perto  do  noivo  e
disse-lhe:

- Que vinho gostoso! Todas
as  pessoas  costumam  servir
primeiro  o  bom  vinho e quando
já beberam bastante, eles servem
o  vinho  pior.  Mas  nessa  foi

diferente.  Você  deixou  o  vinho
melhor para o final. 

O  noivo,  o  Mestre-sala,  os
convidados não sabiam que Jesus
era o convidado que acabava de
fazer  esse  milagre,  essa
transformação de água em vinho.

Jesus  mostrou o  Seu  amor
dando  esse  presente  para  os
noivos,  e  assim,  ajudando  na
festa de casamento.

Deus  hoje  também  quer
dar-lhe um presente. Deus o ama
tanto que mandou o Seu próprio
Filho,  Jesus  Cristo,  morrer  na
cruz  pelos  seus  pecados.  O que
você faz quando alguém vai dar-
lhe um presente? Estende a mão
para  recebê-lo.  Basta  você
estender  a  mão  e  receber  esse
presente  maravilhoso  que  é  o
Senhor  Jesus  Cristo.  Aceite-O
como seu Salvador e Senhor.

Deixe  Jesus  transformar  a
sua vida,  como Ele transformou
a água em vinho.

  - Passando a Aliança

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

Os participantes devem estar assentados em círculo, segurando um
cordão, que está com um anel.O anel deve ser passado de mão em
mão. O noivo deve ficar no centro e tentar descobrir onde a aliança
está. Aquele que for pego com o anel, deve trocar de lugar com o
noivo que esta no centro. E assim sucessivamente.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

COLAGEM DE JARROS

                 

                      

                                               

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Vocês já foram à uma festa de casamento? É tão bom!
Tem  tanta  coisa  gostosa!  Tantos  doces,  salgados,
refrigerantes,  suco,  brigadeiro,  bombons...  A  noiva
ganha  muitos  presentes.  Todos  os  que  vão  à  festa
colocam as suas melhores roupas. Certa vez, Jesus e sua
mãe  Maria  foram  à  uma  festa  de  casamento  em  sua
cidade (Mostrar Jesus e a sua mãe). Os  discípulos  de
Jesus também estavam presentes.  (Mostrar Jesus e os
seus discípulos).

Jesus Que festa bonita!

Discípulo Tem muita gente! Os noivos estão muito felizes.

Narrador Mas, de repente,... aconteceu uma coisa desagradável. O
vinho  acabou  à  hora  em  que  a  festa  estava  mais
animada. Naquela época não havia mercearia, nem bar
para comprar vinho. O vinho era feito em casa usando
suco  da  uva.  Vocês  já  pensaram,  no  meio  da  festa,
acabar o refrigerante, ou o suco? Fica sem graça, não é?
A mãe de Jesus viu o que estava acontecendo. Ela sabia
que Jesus podia ajudar. Então, ela chegou bem pertinho
de Jesus e falou: (Mostrar Jesus e Maria).

Maria A festa ainda não terminou, tem muitos convidados e o
vinho acabou!

Jesus Eu  não  posso  ajudar  agora.  Ainda  não  é  chegada  a
minha hora de fazer milagres.

Narrador Maria não sabia o que Jesus iria fazer, mas de uma coisa
ela sabia: Jesus iria ajudar. Então ela chegou perto das
pessoas que estavam na cozinha, servindo, e disse-lhes:

Maria Façam tudo o que Ele disser a vocês.

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Maria, a mãe de Jesus, sabia que Jesus era o Salvador.
Num canto da parede da cozinha estavam 6 jarras  de
barro. As jarras eram bem grandes e nelas cabiam de 80
à 120 cada uma. Jesus viu as jarras e disse aos criados.

Jesus Encham aquelas jarras de água.

Narrador Eles  obedeceram.  Mais  que  depressa  eles  encheram
aquelas jarras de água. Depois  Jesus disse à um criado:

Jesus Agora, encha um copo e leve para o mestre sala.

Narrador O  mestre-sala  é  a  pessoa  que  organiza  a  festa.  Os
criados devem ter pensado:

Criado Esse homem deve ser doido! Levar água em vez de vinho
ao mestre sala?

Narrador Mas o criado obedeceu.  E você? Você é obediente  ao
papai,  à mamãe? Quando nós obedecemos aos nossos
pais,  estamos automaticamente obedecendo à Deus. E
quando nós desobedecemos, nós desagradamos a Deus.
E isso é pecado. Quando o mestre sala experimentou a
água, sabem o que aconteceu? A água virou vinho, e um
vinho  muito  bom.  O  mestre  sala  provou  o  vinho  e  o
achou tão gostoso que chamou o noivo e disse-lhe:

Mestre
   Sala

Que vinho bom! O senhor é diferente de todos os outros.
Todas as pessoas costumam pôr primeiro vinho melhor e
depois que todos já beberam bastante, servem o vinho
mais barato. Você guardou o melhor vinho para o fim da
festa.

Noivo Que bom que você gostou do vinho!

Narrador Nem o noivo, nem o mestre sala sabiam que Jesus era o
convidado  que  acabara  de  fazer  esse  milagre,  essa
transformação  maravilhosa  de  água em vinho.  Mas  os
criados sabiam. Jesus demonstrou o Seu amor ajudando
na festa de casamento. Como você pode demonstrar o
seu  amor  aos  outros?  Vamos  agradecer  a  Deus  pelas
nossas mãos que podem ajudar?

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

SUCO DE UVA

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

Dar um copinho de suco de uva para cada criança. Converse com
as crianças.

- Que suco gostoso! Ele é feito da uva. O vinho também é feito
da uva.

A história  de hoje  nos fala  de  uma festa  de casamento onde
tinha vinho.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABEÇA -   Bucha  de  espuma  para  lavar vasilha, cortada em formato  de  
                  rosto.  Forrar   a  bucha  com  uma  meia  de nylon, ou meia de 
                  criança.  Fazer  uma  abertura  no  meio  da bucha. Colocar um 
                  rolinho de cabeça (espessura para enfiar um dedo) 

CABELO -   Lã ou nylon.

OLHOS -     Feltro branco e azul ou de plástico (comprado pronto).

NARIZ -      Lantejoula. 

BOCA -       Feltro vermelho.

ROUPA -     Cortar  o  tecido duplo, costurar os lados e fazer uma abertura
                  em cima para costurar a cabeça (Molde).

GRAVATA - Feltro vermelho.

MÃOS -       Feltro rosa ou laranja. Cortar 4 partes, costurar e enche-las de
                  algodão,  costurando  em  seguida na manga. Depois do corpo  
                  pronto, prender na cabeça.

NOIVO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE

NOIVA

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABEÇA -   Bucha  de  espuma  para  lavar vasilha, cortada em formato  de  
                  rosto.  Forrar   a  bucha  com  uma  meia  de nylon, ou meia de 
                  criança.  Fazer  uma  abertura  no  meio  da bucha. Colocar um 
                  rolinho de cabeça (espessura para enfiar um dedo) 

CABELO -   Lã ou nylon.

OLHOS -     Feltro branco e azul ou de plástico (comprado pronto).

NARIZ -      Lantejoula. 

BOCA -       Feltro vermelho.

ROUPA -     Cortar  o  tecido duplo, costurar os lados e fazer uma abertura
                  em cima para costurar a cabeça (Molde).

MÃOS -       Feltro rosa ou laranja. Cortar 4 partes, costurar e enche-las de
                  algodão,  costurando  em  seguida na manga. Depois do corpo  
                  pronto, prender na cabeça.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABEÇA -   Bucha  de  espuma  para  lavar vasilha, cortada em formato  de  
                  rosto.  Forrar   a  bucha  com  uma  meia  de nylon, ou meia de 
                  criança.  Fazer  uma  abertura  no  meio  da bucha. Colocar um 
                  rolinho de cabeça (espessura para enfiar um dedo) 

CABELO -   Lã ou nylon.

LENÇO  -    Tecido na cabeça, preso com fita.

OLHOS -     Feltro branco e azul ou de plástico (comprado pronto).

NARIZ -      Lantejoula. 

BOCA -       Feltro vermelho.

ROUPA -     Cortar  o  tecido duplo, costurar os lados e fazer uma abertura
                  em cima para costurar a cabeça (Molde). Enfeite de ponto  
                  russo (Ver molde da roupa).

MÃOS -       Feltro rosa ou laranja. Cortar 4 partes, costurar e enche-las de
                  algodão,  costurando  em  seguida na manga. Depois do corpo  
                  pronto, prender na cabeça.

DISCÍPULO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE

MESTRE-SALA

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABEÇA -   Bucha  de  espuma  para  lavar vasilha, cortada em formato  de  
                  rosto.  Forrar   a  bucha  com  uma  meia  de nylon, ou meia de 
                  criança.  Fazer  uma  abertura  no  meio  da bucha. Colocar um 
                  rolinho de cabeça (espessura para enfiar um dedo) 

CABELO -   Lã ou nylon.

OLHOS -     Feltro branco e azul ou de plástico (comprado pronto).

NARIZ -      Lantejoula. 

BOCA -       Feltro vermelho.

ROUPA -     Cortar  o  tecido duplo, costurar os lados e fazer uma abertura
                  em cima para costurar a cabeça (Molde).

MÃOS -       Feltro rosa ou laranja. Cortar 4 partes, costurar e enche-las de
                  algodão,  costurando  em  seguida na manga. Depois do corpo  
                  pronto, prender na cabeça.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE

MARIA

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABEÇA -   Bucha  de  espuma  para  lavar vasilha, cortada em formato  de  
                  rosto.  Forrar   a  bucha  com  uma  meia  de nylon, ou meia de 
                  criança.  Fazer  uma  abertura  no  meio  da bucha. Colocar um 
                  rolinho de cabeça (espessura para enfiar um dedo) 

CABELO -   Lã ou nylon.

OLHOS -     Feltro branco e azul ou de plástico (comprado pronto).

NARIZ -      Lantejoula. 

BOCA -       Feltro vermelho.

ROUPA -     Cortar  o  tecido duplo, costurar os lados e fazer uma abertura
                  em cima para costurar a cabeça (Molde).

MÃOS -       Feltro rosa ou laranja. Cortar 4 partes, costurar e enche-las de
                  algodão,  costurando  em  seguida na manga. Depois do corpo  
                  pronto, prender na cabeça.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

A NOIVA ESTÁ SE VESTINDO

MASSA DE MODELAR

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

Os  participantes  devem  estar  assentados  em  círculo.  Cada
criança do círculo receberá o nome de uma peça do vestuario ou
acessório da noiva.

Exemplo: A noiva esta se vestindo e precisa do vestido, quem for
o  vestido  irá  atrás  da  noiva.  Agora  ela  precisa  do  véu,  meia,
sapato, buque, pente, batom, brinco, colar, etc.

Quando a noiva diz que não precisa de mais nada, ela assenta e
quem ficar sem lugar é a noiva.

Levar massinha de modelar para as crianças fazerem os
biscoitinhos da festa.

Receita da massa de modelar:

* 1 xícara de chá de sal,
* 2 xícaras de chá de farinha de trigo,
* 1 xícara de água
* 6 gotas de óleo
* Anilina colorida

Misturar os ingredientes  e amassar bem. 
Guardar a massa num saco plástico na geladeira.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

QUEBRA-CABEÇA DO JARRO

                 

                      

                                               

                                                             __                                                                                                      
                                                                                PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS


