
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; Se o seu 
coração; O coração 

da menina e do 
menino

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

Deus Em Carne E Osso
Assim, a Palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós.  

Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai.  

João 1. 14

Você imagina Deus? 
Como você pensa que ele é? Numa luz 
brilhante que cega nossos olhos? Em 
uma voz de trovão? Eu penso em tudo 
isso e penso em muitas outras coisas 

também. Mas João nos diz algo incrível, 
diz que assim como você e eu, Deus veio 

a esse mundo e foi como nós!



Jesus veio ao mundo. Ele é completamente Deus e completamente Homem!

Olhe para o seu corpo. Jesus tinha um corpo como você, 
ele também sentia fome e tinha sede, e precisava de banho 

para ficar limpinho. Mas Jesus não tinha pecado, ele era um 
homem perfeito, como Adão tinha que ser. 



Existem pelo menos três motivos porquê Jesus se tornou homem:

Ele veio como homem, para salvar o pecador. 
Deus é tão bom para nós, que não permitiu que ficássemos longe dEle por 
causa do nosso pecado, por isso ele mandou Jesus ao mundo, em carne e 

osso, para nos salvar!



Existem pelo menos três motivos porquê Jesus se tornou homem:

Cheio de Graça- Deus veio até nós, se mostrou a nós e nos deu salvação por meio de Jesus. Nós só 
podemos ter comunhão com ele por meio da salvação que ele nos dá de graça, por meio da fé em Jesus. 
Verdade: Jesus é a verdade. Somente Ele pode nos dar salvação, só podemos conversar com Deus 
porque Jesus pagou o preço com seu sangue, morrendo na cruz. 

 Ele veio como homem para ter comunhão com 
cada um de nós. 

Deus Jesus, Deus-Homem veio a este mundo e viveu 
uma vida simples e habitou no meio de pessoas 

simples. João porém, fala duas coisas 
importantíssimas para que este relacionamento entre 

nós e Deus aconteça: 



Existem pelo menos três motivos porquê Jesus se tornou homem:

 Ele veio como homem para exaltar a Deus. 
O único que merece adoração, aquele que deve ser honrado, que deve ser elogiado por tudo o que 

aconteceu sobre a nossa salvação, é Deus, isso é o que significa glorificar. Jesus demonstrou a glória 
do Pai. O amor de Deus por nós é real e verdadeiro, mas nunca devemos roubar a sua glória. Sempre 
devemos adorá-lo, agradecê-lo, por seu presente, por ter dado seu Filho em carne e osso para ser o 

nosso Salvador! 



Querido Deus! 
Eu te agradeço por Jesus Cristo, que sendo Deus, veio a este mundo 
num corpo humano, como o meu, mas sem pecado. Assim ele pôde ser 

o meu Salvador e o meu Senhor! Eu te amo! 

Em nome de Jesus, 

Amém!



Deus em Carne e Osso
Instruções: 
Pinte com tinta guache azul as ondas do mar e com tinta branca as nuvens, termine com um belo colorido.


