
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: Minha 
pequena luz; Jesus 

ama cada um; Posso 
ser um 

missionariozinho.

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 Testemunha Da Luz 

6Deus enviou um homem chamado João 
7para falar a respeito da luz, a fim de que, por 
meio de seu testemunho, todos cressem. 8Ele 

não era a luz, mas veio para falar da luz. 
9Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a 

todos, estava chegando ao mundo. 
 Jo. 1.6-9

O Apóstolo João, está falando de um outro homem, também 
chamado João, que ficou conhecido como, João Batista. 
Deus o enviou para ser testemunha da luz, que é Jesus! 

Você sabe o que é testemunha?

João Batista



O que podemos aprender sobre o testemunho de João Batista?

Foi Deus quem mandou João Batista. Vs.7 
Deus é bom e generoso! Jesus sendo a luz do 

mundo, o Filho de Deus, não precisava que João 
Batista fosse sua testemunha, mas Deus quis, para 
usá-lo e também para nos usar como testemunhas 

de que Jesus é o Salvador.

A testemunha fala a verdade. v. 7 
João Batista foi testemunha da verdade, pois Deus 
falou com ele (Jo. 1.31-33). Nós também devemos 
sempre falar a verdade, só assim nossos amigos vão 
crer que somos testemunhas fieis, assim como nosso 
amigo João Batista foi.



O que podemos aprender sobre o testemunho de João Batista?

Como testemunhas ajudamos nossos amigos a 
crer em Jesus. vs. 7 

João Batista ajudou muitos dos seus amigos e 
outras pessoas que o procuraram para saber sobre 

Jesus, e creram em sua mensagem.  
Deus quer que você seja uma pequena testemunha 
de Jesus, na sua casa, entre seus familiares, e com 

seus amiguinhos na escola. 

Querido Deus, 
Obrigado por sua bondade e generosidade. Me ajude 

a ser também fiel, e viver para agradar o Senhor.  
Quero ser uma testemunha da luz para que outras 

pessoas saiam das trevas! 
Em nome de Jesus, Amém. 



A Testemunha da Luz
Instruções: 
Cole pedacinhos de lã na roupa de João 
Batista.


