
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

“35João era como uma lâmpada que queimava e brilhava e, por algum tempo, vocês se empolgaram com a 
mensagem dele. 36Mas eu tenho um testemunho maior que o de João: as obras que realizo. O Pai me deu 
essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. 37E o Pai, que me enviou, testemunhou, ele 

próprio, a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente, 38e não têm sua 
mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. 39“Vocês estudam 

minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para 
mim! 40E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. ”  Jo. 5. 16-18

POR QUE EU NÃO CONSIGO CRER? 

Você crê em Deus? Já recebeu Jesus como seu salvador? 

Infelizmente, existem pessoas que não querem ou não 
conseguem acreditar nessas verdades.  

Elas são muito tristes e sofrem por não conseguir mudar de 
vida.



O apóstolo João está falando sobre a fé verdadeira. Ele quer que o Espírito de Deus nos dê 
dessa fé, para que sejamos capazes de receber a salvação que Jesus Cristo nos oferece 

gratuitamente. 
Vamos ver por que algumas pessoas não creem nas verdades de Jesus?

POR QUE EU NÃO CONSIGO CRER? 



O primeiro motivo que encontramos nesse texto é que essas pessoas não aceitam as verdades da 
Palavra de Deus. Apesar das provas que Jesus deu, os líderes dos judeus, permaneceram sem crer nele. 

Jesus mostrou que foi enviado por Deus, 
que João Batista falou dele e que até 

mesmo o que Moisés escreveu no Antigo 
Testamento, era sobre ele, ainda assim não 

creram em Jesus

POR QUE EU NÃO CONSIGO CRER? 



Vocês se dizem servos de Deus, mas na verdade vocês nunca 
ouviram a Deus, vocês estudam muito mas não têm a Bíblia no 

coração; falam de vida, mas estão mortos; falam em amor, mas não 
amam; defendem a fé, mas não creem; defendem Moisés, mas no 

final serão condenados por ele mesmo. 
 Deus nos ama não pelo que somos, mas apesar de quem somos: ou 

seja: pecadores; ele nos ama a ponto de se revelar a nós, vir nos 
salvar e nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. 

Outro motivo  apresentado no texto é que essas pessoas são vaidosas— vaidade é a preocupação  exagerada 
com a maneira de se apresentar e ser visto por outros. 

Jesus lhes faz duras, porém verdadeiras acusações, veja:

POR QUE EU NÃO CONSIGO CRER? 



POR QUE EU NÃO CONSIGO CRER? 

As pessoas precisam do evangelho puro e simples (em toda a sua beleza) e da ação do Espírito 
Santo produzindo nelas a capacidade de tirar os olhos de si mesmas, de seus sentimentos, de 

suas necessidades egoístas e enxergar a beleza da glória de Deus através de Jesus Cristo. 
Quando as pessoas provam a beleza de Deus e a aprovação de Deus em Cristo, o vício pela 

aprovação humana é quebrado. E elas são libertas. 



Querido Deus, 
Peço que me ajude a ter um coração sempre sensível ao seu amor. Que o conhecimento e sabedoria deste 
mundo não fechem os meus olhos para a salvação que vem de Jesus seu Filho. 
Em nome de Jesus, Amém! 
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