
Antes De Começar
Queridos Voluntários,


Somos gratos a Deus por suas vidas e 
pela oportunidade que temos de serví-lo 

investindo na vida dessas preciosas 
crianças.


É importante que você esteja preparado 
para oferecer o melhor para cada uma 
delas, por isso consagre sua vida ao 
Senhor e peça que ele use você com 

graça na condução desse precioso tempo 
que terá com elas.


Ore por você e por elas, pelas 
características agradáveis e desafiadoras, 

para que não desanime no serviço de 
Deus.


Minha oração é para que aproveite com 
alegria da companhia dos pequenos, pois 
eles também precisam do amor de Jesus.


Em Cristo, Pr. Roberto Bocutti

Receba as crianças com 
alegria e entusiasmo!


Chame-a pelo nome se 
souber e fique na sua 

altura. 


Assim você fala 
diretamente com ela e 
ganha a sua atenção e 
confiança, mesmo que 

aos poucos.

Separe um espaço na 
sala e dedique aos 

brinquedos, incentive-os 
a não usar toda a sala 
como espaço para os 

brinquedos.

Sugestão para esse 
domingo:


1. Faça uma breve 
oração após todas as 

crianças terem 
chegado e se 

acalmado;

2. Cante alguns 

cânticos: Minha 
pequena luz; Jesus 
ama cada um; Meu 
coração era sujo.

3. Atenção para a hora da 
história! Não esqueça de 
mostrar as ilustrações;


4. Faça a oração 
proposta na lição;


5. Todos fazendo as 
atividades manuais;

6. Tempo do lanche;


7. Hora das brincadeiras 
até a chegada dos 

responsáveis;

8. Despeça do seu aluno.

Programe-se para ter 
tempo para várias 

atividades. Recepção, 
brinquedos, cânticos, 
oração, exposição da 

lição, atividades manuais, 
brincadeiras dirigidas, e 

despedidas.



O Evangelho de João

A Luz Triunfante 
1No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus, e a Palavra era 

Deus. 2Ele existia no princípio com Deus. 3Por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele 
nada foi criado. 4Aquele que é a Palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. 5A luz 

brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la [ou e a escuridão não a entendeu]. 
Jo. 1.1-5

Nós vivemos em um mundo que está doente. 
A sua doença foi causada pelo pecado. 

O pecado deixou o mundo e as pessoas em escuridão 
(nas trevas) sem vida espiritual, a vida com Jesus.



Deus nos criou menino (os meninos) e menina (as meninas), isso é muito bom e glorifica Seu nome! 
 

Mas esse mundo em que vivemos quer que 
pensemos diferente. Querem fazer tudo do seu jeito, 

e dizem não para Deus e para tudo que Ele criou.

João, nos ensina que a escuridão não vai 
apagar a luz de Cristo! E aquelas pessoas que 
preferem viver nas trevas, não vão conseguir 
apagá-la, porque a Luz (que é Jesus) sempre 

será maior do que a escuridão. 



Como podemos confiar que as palavras de João são verdadeiras?

Quem tem a Vida de Jesus e sua luz tem paz, 
mesmo que o mundo esteja na escuridão. “Aquele 

que é a Palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz 
a todos”v.4

Aqueles que estão na escuridão, (não tem 
Jesus), precisam saber que Jesus é Vida e luz. 
Temos que insistir (orar, falar), para que eles 
também vejam essa verdade! “A luz brilha na 
escuridão, e a escuridão nunca conseguiu 

apagá-la [ou e a escuridão não a entendeu]”   
v.5



Como podemos confiar que as palavras de João são verdadeiras?

Acreditamos no poder de Jesus para fazer sua luz 
brilhar dentro de nós e dos nossos colegas que 

acreditam Nele (nos faz diferentes nas atitudes com 
os outros colegas). Assim a cada dia seremos mais 
santos, bem como nosso Deus. “Eu lhes falei tudo 
isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo 

vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci 
o mundo”. Jo. 16.33 

Senhor Deus! 
Eu te agradeço pela Vida e Luz que existe no 

teu Filho, o Senhor Jesus. Obrigado porque Ele 
tem poder sobre tudo e a escuridão nunca 

pode derrotá-lo. Peço que eu veja a Vida e a 
Luz que vem de Jesus. Amém!



Luz do Mundo
Instruções: 
Faça um colorido bem bonito; 
Recorte cada desenho na linha pontilhada; 
Cole de modo que o encaixe da lâmpada fique aberto.

João 
1:5


