
Antes De Começar
Queridos Voluntários,


Somos gratos a Deus por suas vidas e 
pela oportunidade que temos de servi-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 (se 
não souber pegue da 
internet): A Deus dai 

louvor; Minha pequena 
Luz; Posso ser um 
missionáriozinho.

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 Origem Do Cristianismo
35No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. 36Quando viu Jesus passar, olhou para ele e 

declarou: “Vejam! É o Cordeiro de Deus!”. 37Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. 38Jesus olhou em 
volta e viu que o seguiam. “O que vocês querem?”, perguntou. Eles responderam: “Rabi (que significa ‘Mestre’), onde o senhor 
está hospedado?”. 39“Venham e vejam”, disse ele. Eram cerca de quatro horas da tarde quando o acompanharam até o lugar 

onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. Jo.1. 35-40

Como tudo começou? 
Você já viu um brinquedo por dentro? Sabe como ele 

funciona? 
Entende porque sua boneca fala, ou porque um carrinho 
anda sozinho? Acontece que dentro dos brinquedos, 

existem motores que os fazem andar, ou outros dispositivos 
eletrônicos para que as bonecas possam falar, ou comer e 

fazer as coisas legais que gostamos neles! 
Com a nossa fé não é diferente: precisamos saber como ela 

funciona “por dentro”, precisamos ser curiosos e 
desmontar, como fazemos com um brinquedo, saber a razão 

da existência de cada peça.

Precisamos saber como o cristianismo começou e 
do seu crescimento com o passar do tempo, e 

temos todas essas informações na Bíblia. 



A mensagem do cristianismo é Jesus Cristo! 
Desde o começo, vemos que ser cristão é seguir Jesus Cristo, imitar o que Ele fez. 

André e João entenderam isto, e por isso deixaram de seguir João Batista e passaram a andar com 
Jesus Cristo (Jo 1.36-37). Eles precisavam de um Salvador, de alguém que os salvasse de seus 

pecados.  
Então eles acreditaram em Jesus e andaram com Ele!

Qual a mensagem do cristianismo?   
Jo 1.35-37|35No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. 36Quando viu Jesus passar, olhou 

para ele e declarou: “Vejam! É o Cordeiro de Deus!”. 37Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus.



André e João tinham fé, pois eles queriam aprender com a vida de Jesus e aceitaram o convite dEle de 
saber onde ele estava morando e ficaram com ele o dia todo (Jo 1.38 e 39). 

Como Jesus fazia discípulos?  
Jo. 1.38-39| 38Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. “O que vocês querem?”, perguntou. Eles responderam: “Rabi 

(que significa ‘Mestre’), onde o senhor está hospedado?”. 39“Venham e vejam”, disse ele. Eram cerca de quatro horas da 
tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele.



Veja como a mensagem logo foi contada: João Batista levou André e João até Jesus. André, levou 
Pedro, que era seu irmão, até Jesus. Jesus encontrou Filipe. Filipe achou Natanael para Jesus. A 

maneira da mensagem do cristianismo se espalhar é de boca em boca. 
Você também pode falar de Jesus para sua família, amigos, vizinhos e muitos outros… 

Como a mensagem se espalhou?  
Versos 41-46 



 Ninguém consegue ter um coração duro diante da graça de Deus. 
Quando entendemos o que Jesus fez por nós, Ele nos mostra nosso pecado e que precisamos 

dele.entendemos.   
Por isso, tenha fé e fale sempre de Jesus!

Como a graça de Deus se manifestou? 



Querido Deus, 

Te agradeço por tanto amor que o Senhor tem me dado. Quero ser um discípulo de Jesus. 
Quero aproveitar o máximo que puder para aprender com o meu Salvador e em tudo quero ser como ele. 

Me dê coragem para falar aos meus amigos e familiares que Jesus é a luz do mundo e que só nele existe 
esperança para nossas vidas! 

Em nome de Jesus, 
Amém. 



A Origem do Cristianismo

André levou seu irmão Simão Pedro até Jesus e  Filipe levou Natanael. Você pode ajudar 
nosso amiguinho encontrar o Salvador? 

Use as pegadas ao lado.


