
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 (se 
não souber pegue da 

internet): Meu Deus é um 
Deus grandão; Eu 

preciso de você, você 
precisa de mim; Quem é 

Jesus?

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 Autoimagem Do Cristão
27“Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua 

sandália”.

O filho de Deus verdadeiro! 
O filho de Deus verdadeiro é aquele que foi 

verdadeiramente transformado pelo poder da 
mensagem salvadora que existe na Palavra de Deus e 

agora não vive mais fazendo o que quer, mas quer 
obedecer a Deus e ser igual a Jesus! Sabe quem foi 

Assim? 

João Batista!

Leia João 1. 19-34 



O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12.3: “…Não se considerem melhores do que realmente são. 
Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu”.  

João Batista era alguém assim, ele não pensava menos sobre si mesmo. 

Quando uma criança pensa menos de si mesmo, está sempre triste, pois ela não tem bons 
sentimentos sobre si e pensa que todos ao seu redor também não gostam dela.  

João Batista não era assim ele tinha um pensamento correto sobre quem ele era. 



Também podem se achar especiais por causa da criação que recebem. 
Geralmente os avós gostam de “paparicar” seus netos, então algumas 

crianças pensam mais de si mesmas e buscam ser o centro de todas as 
atenções.

Uma criança também pode pensar mais sobre si mesma. Ela pode se 
achar melhor que as outras, por serem mais inteligentes, frequentar 

lugares mais legais que seus colegas, terem roupas e brinquedos 
melhores.

Não devemos pensar sobre nós pelo nosso coração, nem para 
mais, nem para menos, pois ele nos engana! Jr.17.9 Somos 

pecadores e somente quando buscamos ser iguais a Jesus é que 
podemos ter um pensamento correto sobre nós mesmos. 



Como vemos Jesus em nossa vida, faz com que ele seja 
maior e mais importante; Cristo, vai crescendo a cada dia 
e nós vamos ficando pequenos e menores até que só se 

ache em nós a glória de Jesus Cristo!

 João Batista nos ensina que o modo como vemos 
Jesus, corrige nosso problema. Quanto mais 

aprendemos de Jesus, por meio da Palavra de Deus, 
menos pensamos em nós mesmos. Dessa forma não 
importa o que achamos, queremos ou imaginamos, 

mas o que a Palavra de Deus, diz sobre Jesus Cristo 
para nós. 



Como João Batista não pensava nem mais, nem menos sobre si mesmo, e também sobre as outras 
pessoas, ele pôde viver para a Glória de Jesus. Cristo cresceu e ele diminuiu!  

Tornou-se um homem simples, humilde e corajoso. Tudo o que ele era e fazia era para a glória de Deus e 
a salvação das pessoas.  

O diálogo dele com seus discípulos é muito bom! Leia João 3.26-30. 



Querido Deus, 

Muito obrigado por seu amor e por poder ter Jesus Cristo como nosso 
Senhor e Salvador. Que eu venha a cada dia ser transformado para 

ser igual a ele e assim deixar o Senhor muito feliz! 

Em nome de Jesus, 

Amém.



A autoimagem do Cristão
Instruções: 
Complete o nome abaixo, e descubra a quem devemos imitar, depois faça um lindo colorido na imagem:


