
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): Meu coração 

era sujo; A Deus dai 
louvor; Cuidado 

boquinha o que fala.

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

Força Para Viver [Primeira Parte]
29No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: “Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo! 30Era a ele que eu me referia quando disse: ‘Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia 

muito antes de mim’. 31Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel”. 32Então João 
deu o seguinte testemunho: “Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. 33Eu não 
sabia quem ele era, mas, quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: ‘Aquele sobre o qual você vir o Espírito 

descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo’. 34Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que 
ele é o Filho de Deus”. Jo.1 29-34

Um cristão! 
Para ser um cristão (um crente, filho de Deus) não é apenas 
fazer “tudo certinho”, até porquê não existe ninguém que faz 

tudo certo e que não tenha pecado! Ec. 7.20 
Antes, é preciso que seja transformado! Sabe como? Por 

meio de um milagre! 
Esse milagre se chama conversão, novo nascimento. Só é 

possível por meio de arrependimento (tristeza sincera) pelo 
pecado. 

Isso nos dá força para vivermos uma vida diferente!



Uma vida diferente, mas comum vs. 29  
Ser cristão é continuar a viver a sua vida normal. Ir a escola, praticar seus esportes, visitar seus 
parentes, passear… Nossa vida continua da mesma maneira. João era um profeta e seu encontro 

com Jesus não mudou sua rotina. 
Se fizermos as coisas comuns de cada dia, para a glória de Deus, ou seja, fazendo tudo da melhor 
maneira e de boa vontade, para que as pessoas vejam Deus em nossa vida e em nossas atitudes, 

seremos espirituais e teremos uma vida diferente.  

Depender da força de Deus, buscar que em tudo ele seja honrado, certamente, nos dará  uma vida 
bem comum, mas, muito diferente!

Vamos ver como Deus nos chama para viver essa vida diferente:



Uma vida diferente, pois Jesus está no centro! vs. 29-31  
Você já fez birra? Sabe porque temos esse tipo de atitude? É porquê 
sempre queremos que a nossa vontade seja feita! Se as pessoas não 

fazem o que queremos, logo ficamos irritados, bravos. Isso é pecado! É 
uma atitude que mostra o tanto que gostamos de mandar em nossa vida! 

E Jesus não está no centro do nosso coração se isso acontece. 

João não se deixou enganar, ele se rendeu a Jesus como rei na 
sua vida e o destacou como o único que pode salvar e tirar, não 
somente seu pecado, mas de todo o mundo pelo qual Deus amou 

e entregou seu Filho. 
Ele sabia qual era o seu lugar diante de Jesus, ele era apenas um 

ser humano, mas Jesus, o Deus-Homem!



Quando olhamos para João Batista é isso que nós vemos 
em seu testemunho (o modo como ele viveu): Se dedicou, 

para que outros pudessem saber sobre Jesus. João 
Batista viveu para revelar(mostrar) Jesus. Nós também 

devemos viver assim.  

O que você pode fazer nessa semana para testemunhar de 
Jesus?

 Uma vida diferente, pois testemunha de Jesus 
para os outros! 

Lá quase no final do Evangelho de João, Jesus disse 
assim aos seus discípulos: “Assim como o Pai me 

enviou, eu os envio” (Jo 20.21). O Pai o enviou “não 
para ser servido, mas para servir e dar sua vida em 

resgate por muitos” (Mc 10.45).  



Querido Deus, 

Eu peço sua ajuda para dominar meu pequeno coração. Sei que muitas vezes faço somente o que eu tenho 
vontade e isso lhe entristece, pois é pecado. 

Quero, assim como João Batista ter um coração transformado, por meio de um encontro verdadeiro com 
Jesus, seu Filho Amado! Me ensine o caminho do arrependimento para que eu ache graça e misericórdia na 

Sua presença! 

Em nome de Jesus, 

Amém.



Força para viver (parte I)Instruções: 
Faça um lindo colorido e depois recorte para fazer um quebra-cabeças.


