
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): Assim vou 

louvar; Pare; Toc, Toc, 
Toc .

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 
(Aproveite os brinquedos 
na quadra!, volte antes do 

fim do culto)

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.
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O Evangelho De João

“42Então disseram à mulher: “Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, 
mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo”. 

João 4.42

O SALVADOR DO MUNDO

A humanidade passou por uma grande tristeza quando Adão e 
Eva, tentados pela serpente, quiseram ser iguais a Deus. 

O orgulho do casal, os levou a desobedecer as claras ordens do 
Deus- Criador, dessa forma entrou o pecado no mundo, do qual 

somos todos culpados.



Não bastasse o ser humano ter deixado de 
reconhecer Deus como o único que merece ser 

adorado, ele passou a fazer algo ainda pior, passou a 
adorar a si mesmo! 

Todas as realizações dos seres humanos de alguma 
forma nos mostra que ele adora a si, mais do que 

qualquer outra coisa, por isso seus desejos, por mais 
sinceros que sejam, estão manchados pelo pecado.

“Venham, vamos construir uma cidade 
com uma torre que chegue até o céu.” 

Gn. 11.4b

O SALVADOR DO MUNDO



Em seu desejo de ser adorado, por si mesmo e por 
outros, o ser humano tem buscado realizar grandes 

tarefas e também aprendido muitas maneiras de 
esquecer quem é o seu Criador. 

Uma dessas maneiras é o entretenimento. 

O entretenimento é um dos maiores substitutos do 
Deus Verdadeiro, não são apenas os adultos adoram 

passar horas de seu dia, não fazendo outra coisa 
que não seja encontra formas de divertimento, mas 
as crianças também tem na diversão, um deus para 

se apegar.

A verdadeira adoração O SALVADOR DO MUNDO



Mas Deus não desistiu das pessoas que criou com tanto amor e cuidado! 

Ele enviou Jesus ao nosso mundo com uma missão — Buscar e salvar os perdidos! 

Por isso as todos que deram ouvidos a Mulher Samaritana e foram ver e ouvir Jesus, chegaram a 
mesma conclusão: “Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós 

mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo”. (João 4.42)

A verdadeira adoração O SALVADOR DO MUNDO



Se acreditamos que Jesus é o Salvador, algumas 
mudanças precisam acontecer em nossas vidas. 

A primeira mudança que Jesus quer que aconteça 
em nós é que tenhamos amor pela oração! 

Quando oramos, estamos falando com Deus, no 
poder que existe no nome de Jesus e com a ajuda do 

Espírito Santo. 

Precisamos orar para que nosso coração não se 
feche para o amor de Deus. 

A verdadeira adoração O SALVADOR DO MUNDO



Jesus também quer que tenhamos amor 
verdadeiro por ele e uns pelos outros! 

Os discípulos de Jesus ficaram surpresos de vê-
lo conversar com uma mulher, ainda por cima 

samaritana. 

Eles precisaram aprender a amar as pessoas, 
como Deus as ama, como pecadores que 

precisam da graça Dele. 

Assim como Deus nos ama, precisamos amar os 
outros! 

A verdadeira adoração O SALVADOR DO MUNDO



Por fim, Jesus deseja que sejamos entusiasmados, 
com Ele! 

A Mulher Samaritana, ficou tão feliz de receber o 
amor de Deus em sua vida e ter crido que Jesus era 
o Salvador que saiu chamando outros para ouvirem 

o Senhor Jesus. 

Ela não teve vergonha, medo, nem ficou preocupada 
com o pensamentos dos outros sobre ela. 

Sua felicidade com a Mensagem do Evangelho levou 
outros a reconhecer quem de fato era Jesus: o 

Salvador do mundo!

O SALVADOR DO MUNDO



Você também precisa do Salvador do Mundo! 
Você precisa entender que a tristeza do pecado também está no seu pequeno coração, que os seus 

desejos sempre te levam para amar mais a si mesmo do que a Deus que te formou. 

A menos que se arrependa dos seus pecados e creia que Deus enviou Jesus para ser o seu Salvador, 
você continuará adorando qualquer coisa ou pessoa, menos a Deus.

A verdadeira adoração O SALVADOR DO MUNDO



Senhor Deus, 
Tua graça é maravilhosa! 
O Senhor poderia ter me abandonado para sempre por não adorá-lo como único Deus verdadeiro, mas o 
seu amor nos deu Jesus, o Salvador deste mundo. 

Que meu coração seja cheio de fé e se entregue a Jesus, para receber perdão dos meus pecados e vida 
eterna!  

Em nome de Jesus. 
Amém! 



PINTE, CORTE, COLE E TENHA UM LINDO 
CUBO QUE DEMOSTRA QUE JESUS É O 

SALVADOR DO MUNDO.

O SALVADOR DO MUNDO


