
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: Minha 
pequena luz; A cada 
momento; A alegria.

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.



1No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus, e a 
Palavra era Deus. 2Ele existia no princípio com Deus. 3Por meio dele Deus criou 

todas as coisas, e sem ele nada foi criado. 4Aquele que é a Palavra possuía a 
vida, e sua vida trouxe luz a todos. 5A luz brilha na escuridão, e a escuridão 

nunca conseguiu apagá-la [ou e a escuridão não a entendeu].6Deus enviou um 
homem chamado João 7para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu 

testemunho, todos cressem. 8Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. 
9Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. 

 Jo. 1. 1-9

O Evangelho de João



Oi amiguinhos! 
Eu sou o Lucas, qual o 

nome de vocês? 
Hoje nós vamos ter um 

tempo para relembrar o que 
aprendemos. 

Espero que vocês estejam 
afiados!

Eu sou a Clara, e quero 
fazer a primeira 

perguntinha, para nos 
ajudar a lembrar das coisas 

principais que vimos no 
livro de João até agora. 

Prontos? 
Vamos ler Jo. 20.30-31. 

O que João queria que 
soubéssemos sobre Jesus 
quando escreveu seu livro? 



Leia: 
1No princípio, aquele que é a 
Palavra já existia. A Palavra 

estava com Deus, e a Palavra 
era Deus. 2Ele existia no 

princípio com Deus. 3Por meio 
dele Deus criou todas as 
coisas, e sem ele nada foi 

criado. 
Como você e eu, podemos 

conhecer a Deus?

Do que Jesus é chamado 
por João? 

O mundo que está nas 
trevas, pode fazer alguma 
coisa para impedir a luz de 

brilhar na escuridão? 



Leia: 
6Deus enviou um homem chamado 
João 7para falar a respeito da luz, 

a fim de que, por meio de seu 
testemunho, todos cressem. 
Quem é esse João, que é 

testemunha da luz? 
O que podemos fazer igual a 

João, hoje, para ajudar nossos 
queridos a encontrar a luz? 

Querido Deus, 
Obrigado por me ajudar a entender a 
tua Palavra! Que ela fique guardada 

em meu coração e me ajude em todos 
os momentos. 

Em nome de Jesus, Amém. 



Atividade de 
Revisão 

Instruções: 
Faça um colorido bem bonito 
na lâmpada ao lado, depois 
recorte os olhos, e faça uma 
máscara, para você se 
lembrar de ser luz por onde 
andar.


