
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): A Deus dai 

louvor; A alegria está no 
coração; Se o seu 

coração parar de bater 
agora.

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

Qualidade de vida
Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da 
Galileia. A mãe de Jesus estava ali, 2e Jesus e seus discípulos também 

foram convidados para a celebração. 3Durante a festa, o vinho acabou, e a 
mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. 4“Mulher, isso não me 

diz respeito”, respondeu Jesus. “Minha hora ainda não chegou.” 5Sua mãe, 
porém, disse aos empregados: “Façam tudo que ele mandar”. 6Havia ali 

perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada 
um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. 7Jesus disse aos empregados: 

“Encham os potes com água”. Quando os potes estavam cheios, 8disse: 
“Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias”. Os empregados 

seguiram suas instruções. 9O mestre de cerimônias provou a água 
transformada em vinho, sem conhecer sua procedência (embora os 

empregados obviamente soubessem). Então chamou o noivo. 10“O anfitrião 
sempre serve o melhor vinho primeiro”, disse ele. “Depois, quando todos já 
beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o 

melhor vinho até agora!” 11Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro 
milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória, e seus discípulos 
creram nele. 12Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns 

dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. 

Leia João 2.1-12



Você conhece Jesus Cristo?

Uma garotinha pobre, de uma região bastante carente de uma grande cidade, ficou doente no dia de Natal e foi levada ao hospital. Deitada 
na cama, ela ouviu os cânticos natalinos que um grupo de cristãos cantava em volta da sua cama, ao lado do dela; em seguida, alguém 

contou a história do nascimento de Jesus e porque Deus o enviou ao mundo. A menina escutou atentamente que Cristo tinha vindo para 
buscar e salvar pecadores perdidos. Ali mesmo, naquela noite, ela recebeu Jesus em sua vida. 

Mais tarde, depois que todos foram embora e o silêncio voltou ao local, ela disse a uma enfermeira que passava para vê-la em seu quarto: 
“Estou muito feliz aqui! Eu sei que vou ter que ir para casa assim que estiver bem, mas vou levar Jesus comigo. Não é maravilhoso que ele 

tenha nascido? Ele veio nos salvar!”. 
“Sim!”, a enfermeira disse com cansaço, “Essa é uma história bem antiga!”. 

“Ah!”, replicou a garota, “Então você também ouviu falar de Jesus? Estranho! Não me pareceu que você o tivesse conhecido!”. 
“Por quê? O que lhe pareceu?”, Perguntou a enfermeira. 

“Ah, tipo assim, você pareceu com muitas pessoas que vivem mal-humoradas!”, respondeu a menina. “Sabe, eu achei que se você 
soubesse que ele veio para nos levar pro céu, você seria feliz!”.

Pare e pense:  
O que deixa você alegre?   

Você conhece Jesus Cristo de verdade?  
Já pediu para ele morar em seu coração? 



Qualidade de vida 

Conhecer Jesus e andar com ele, é o segredo da vida de qualidade. A vida de quem busca a Jesus todos os 
dias, é transformada para muito, muito melhor; infinita e eternamente melhor. 

Hoje ouviremos sobre o casamento em Caná da Galileia; e Jesus estava presente naquela festa. Vamos 
aprender o que nos ajuda a ter uma qualidade de vida., uma vida melhor! 

E três condições são importantes para uma vida de qualidade: maneira correta de viver, poder e propósito… 



Uma maneira correta para viver (vv. 1-4) 
Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, 2e Jesus e 
seus discípulos também foram convidados para a celebração. 3Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe 

disse: “Eles não têm mais vinho”. 4“Mulher, isso não me diz respeito”, respondeu Jesus. “Minha hora ainda não 
chegou.”

Uau! Grosseria com a mãe? De forma 
nenhuma! Afinal, grosseria, desrespeito ou 

desonra teriam sido pecado, e Jesus viveu sem 
pecado; ele nunca pecou. Então, o que 

aconteceu?  
Jesus estava dizendo que ele era mais Filho de 

Deus, do que o filho de Maria.

Ele era obediente, acima de tudo e de todos, ao seu Pai celestial. A Deus, primeiramente, é quem Jesus 
obedecia. 

Aprendemos com Jesus que qualidade de vida, começa quando nós aprendemos separar as coisas (a 
vontade de Deus e o que as pessoas falam); nos relacionar com pessoas que nos ajudem a andar com 

Jesus e nunca nos afastar dele; Deus em primeiro lugar e, dizer a verdade em amor.



Um poder para viver (vv. 1-10)  
5Sua mãe, porém, disse aos empregados: “Façam tudo que ele mandar”. 6Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação 
cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. 7Jesus disse aos empregados: “Encham os potes com água”. 
Quando os potes estavam cheios, 8disse: “Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias”. Os empregados seguiram suas 
instruções. 9O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência (embora os empregados 

obviamente soubessem). Então chamou o noivo. 10“O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro”, disse ele. “Depois, quando todos 
já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora!” 



Um poder para viver (vv. 1-10) 

Primeiro, João fala do fim do dinheiro, pois nos conta que durante 
a festa, o vinho acabou (v. 3). 

Segundo, Jesus destrói o temor de homens, falando que o Pai é 
quem controla tudo (v. 4); Maria entendeu pois ela,  passou a dizer 

que todos deveriam seguir os mandamentos de Jesus (v. 5).  
Terceiro, Jesus denuncia a farsa da religiosidade sem Cristo, 

dizendo que aqueles potes vazios não prestavam para nada, se não 
de enfeite (v. 6).  

João nos mostra que o poder para viver uma vida de qualidade vem 
da presença de Jesus. Ele sempre serve o melhor. E quando acaba, 

ele coloca outro ainda melhor. É o milagre da graça. 

Qualidade de vida, não está em nós mesmos (em gostar de si mesmo), no que temos ou podemos ter, nem 
naquilo que fazemos para poder merecer alguma coisa.  Qualidade de vida está na pessoa e no poder de Jesus.



Um propósito para viver (vv. 11-12)

Somente quem vive para Deus, fala dele para seus amigos, colegas, 
parentes; quem lê a Bíblia e ora, tem qualidade de vida. 

Como vemos a glória de Deus nesse milagre? 

Jesus tinha autoridade; Ele ajudou os noivos quando 
precisaram; transformou a água em vinho; deu o melhor vinho 

e em muita quantidade e os discípulos acreditaram nEle.

Você tem qualidade de vida? É feliz, feliz de verdade?  
Qualidade de vida é Jesus Cristo. Arrependa-se do pecado de dizer não a ele, de colocar as pessoas no lugar 

dele. Acredite no seu amor. Receba-o como Salvador e Senhor. Você terá uma vida alegre.



Querido Deus, 
Eu quero viver uma vida de verdade e isso só é possível com Jesus Cristo sendo o meu Senhor e Salvador! 
Me ajude a ter um coração arrependido e sincero na sua presença, que a tua palavra, mude meu pequeno 
coração e me dê vida nova. 
Que eu viva para glorificar o Senhor, que é santo e que Cristo seja visto através de mim. 
Em nome de Jesus, 
Amém. mém. 



Qualidade de vida
Essa atividade é muito divertida e eficiente! As crianças podem contar para os pais, amiguinhos, de como Jesus transformou a água em 
vinho, abrindo e fechando o papel. 
1. Pegue a folha de ofício. 
2- Dobre um pouco mais que a metade. 
3- Abra a folha e desenhe a jarra. 
4- Dobre a folha e desenhe a parte da jarra que completa o desenho. 
Assim que a folha será entregue às crianças.  
5- As crianças deverão pintar a parte de fora de azul, caracterizando a água. 
6- E deverão pintar a parte de dentro de vermelho/vermelho vinho, caracterizando o vinho (dê papéis picados para as crianças colarem na 
parte de dentro) exemplos no site: http://geracaovidainvp.blogspot.com.br/2011/11/atividade-transformacao-da-agua-em.html




