
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.



O Evangelho De João

” 35Jesus respondeu: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim 
nunca mais terá sede. 36Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. 37Contudo, aqueles que o 

Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. 38Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me 
enviou, e não minha própria vontade. 39E esta é a vontade de Deus: que eu não perca um sequer de todos que 
ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. 40Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar 

para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia”.  Jo. 6. 35-40

O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS  

força do amor 
Sabe do que falam as melhores histórias? Sobre o que elas contam? 

Não é sobre o amor? Seja a história da mocinha que encontra o 
príncipe encantado, ou do bravo cavaleiro que enfrenta as forças do 

mal, no final são histórias de amor que estão sendo contadas. 
Nós temos necessidades de amar e de sermos amados, e quando 
existe desequilíbrio em nossas vidas no que diz respeito ao amor, 

buscamos qualquer outra coisa para amar, não é atoa que, animais de 
estimação são tão queridos.



Sabe o que é triunfante? É vencer! E o amor de Deus é triunfante! Vencedor! Amor que não se 
dobra, não se curva e não desiste. Amor que persiste em amar até o final. 

O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS  



A primeira verdade sobre o Amor de Deus é que ele nos parece loucura; veja o que João descreve: 
“30Eles responderam: “Se deseja que creiamos no senhor, mostre-nos um sinal. O que o senhor pode fazer? 

31Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto! As Escrituras dizem: ‘Moisés lhes deu de comer pão 
do céu’”. 32Jesus disse: “Eu lhes digo a verdade: não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o 

verdadeiro pão do céu a vocês. 33O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. 
34“Senhor, dê-nos desse pão todos os dias”, disseram eles.“

Notou o que as pessoas disseram para Jesus? 
“Se quer que acreditemos no senhor, precisa nos dar um sinal! 

Afinal, Moisés deu o maná para os nossos antepassados.” 
Você amaria alguém que só quisesse ser seu amigo por causa 
dos seus brinquedos e não por causa de você? Com certeza 

não, não é?! Mas é justamente isso que essas pessoas estava 
pedindo a Jesus. 

O Amor de Deus, nos parece loucura, pois ainda assim, ele 
continua a nos amar, mesmo sabendo quem somos e das 

nossas más intenções, ele deu seu Filho na cruz para ser nosso 
Salvador!

O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS  



Ainda aprendemos mais uma verdade importante: a oferta do amor de Deus! 
“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá 

sede”.  

Jesus não está dizendo que quem recebe do seu amor, não vai acordar de manhã e não estar com a 
barriga rocando de fome e a garganta seca de sede, pois essas são necessidades básicas do corpo 

humano. 
Mas, Jesus está dizendo que o que dá alegria e sentido para as nossas vidas é apenas o seu amor! 
Nossas almas precisam dele, pois ele é o Pão da Vida e Água que acaba com a nossa sede espiritual.

O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS  

Aprenda dele. Viva dele e para 
ele. Só Jesus salva e sacia o 
pecador. Essa é a oferta do 

amor de Deus. 



Por último aprendemos que o amor de Deus é triunfante! 
E esta é a vontade de Deus: que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite 
todos no último dia. 40Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer 

tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia”.

O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS  

O Amor de Deus vence, ou seja triunfa, pois não depende da 
nossa força, da nossa bondade, da nossa capacidade, não 

depende em nada de nada que possamos dar, fazer, ou oferecer 
a Deus para sermos merecedores. 

Somente Deus, através de Jesus que morreu na cruz e 
ressuscitou pode nos dar do seu amor. Se ele te der do seu 
amor, você terá fé na salvação de Jesus, se arrependerá de 

seus pecados e o receberá como seu único Salvador. 

Deus começa, e completa o seu amor em nossas vidas! 
Filipenses 1.6



Querido Deus, 
Obrigado por me amar, mesmo eu sendo um pecador. Confesso que por muitas vezes te busco da mesma 
forma que a multidão buscou o Senhor Jesus, apenas para pedir coisas, não para reconhecer que somente 
o Senhor é Deus. 
Mas, a tua graça e a tua glória são tudo o que preciso. Eu te amo oh Senhor Deus! 
Em nome de Jesus. Amém! 



O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS 
Faça uma bela pintura, recorte e cole no palito



O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS 
Faça uma bela pintura, recorte e cole no palito


