
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): Deus grandão; 
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

Você é mesmo um cristão?

1Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. 2Certa noite, veio 
falar com Jesus e disse: “Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o senhor para nos 

ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o senhor”. 3Jesus respondeu: “Eu lhe 
digo a verdade: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus”. 4“Como pode um 

homem velho nascer de novo?” Jo. 3. 1-3

João 3. 1-15

Sabe o que um filhote de peixe é? Sim, é um 
peixinho! E filho de crente, o que é? Seria 

crentinho? Com certeza não! 
Muitas crianças, adolescentes e até mesmo jovens, 
pensam que são salvos por somente irem a igreja, 
serem bonzinhos, respeitar os mais velhos, e etc. 



Você é mesmo um cristão?

Contudo, houve um tempo em que as coisas 
eram diferentes. Quando alguém dizia que 

era um cristão, podíamos acreditar, mas de 
uns tempos “pra” cá, isso foi mudando, 
porque  a mensagem do Evangelho se 

tornou vazia. 
Para que as pessoas se sintam bem e 

felizes, a Palavra de Deus tem que ser do 
jeito que querem. 



Você é mesmo um cristão?

Veja o caso de Nicodemos. Jesus conhecia o seu coração e lhe deu uma resposta. O Senhor disse a 
Nicodemos: “Nicodemos, vamos deixar as coisas bem claras, você não é um cristão! Eu conheço você!”.  

E você, é mesmo um cristão? 



Para ser cristão você precisa nascer de novo (Jo 3.1-3) 
1Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. 2Certa noite, veio falar com 
Jesus e disse: “Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o senhor para nos ensinar. Seus sinais são 
prova de que Deus está com o senhor”. 3Jesus respondeu: “Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de 

novo, não verá o reino de Deus”. 4“Como pode um homem velho nascer de novo?” 

 Nicodemos era uma espécie de professor para os judeus 
daquela época. Ele ensinava sobre as Escrituras e ajudava os 

israelitas a fazerem o que é correto para Deus.  

Entretanto, ele e outros líderes de Israel exigiam das pessoas, 
coisas que eles mesmos não estavam prontos a obedecerem 

por completo. Isso é desagradável a Deus.

Como Nicodemos, nós temos um coração sujo pelo pecado — somos egoístas, e queremos ser elogiados 
pelas pessoas. Se não nascermos de novo, nós poderemos até parecer como um cristão, mas 

continuaremos sem vida de verdade.



Ser cristão é obra sobrenatural da graça de Deus (Jo 3.3) 
3Jesus respondeu: “Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus”.

Para nascermos de novo, precisamos da graça de Deus. Nascer de novo (Jo 3.3) significa nascer do 
alto. Ou seja: é algo que Deus faz por nós (a obra de Jesus na cruz) e dentro de nós (a obra do Espírito 

Santo). 
Com o novo nascimento, nós queremos as coisas de Deus e passamos a entender o Evangelho. O 

sacrifício de Jesus por nós.



O cristão demonstra os efeitos do novo nascimento (Jo 3.8) 
8O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem 

nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito”. 

Quando nascemos de novo, podemos entender as coisas de Deus, mesmo se não sabemos explicá-las.  
E isso é mostrado por arrependimento, fé e uma vida diferente. 

Uma vida diferente, como?  É uma pessoa que não vive no pecado, ama a Deus e ao próximo, acredita 
no poder de Deus, e muitas outras coisas que a Bíblia nos ensina.



Você é mesmo um cristão? 

Nicodemos foi alvo da graça de Deus e recebeu 
o novo nascimento. Ele se arrependeu. Creu e 

viveu uma nova vida.  
E você é mesmo um cristão?  

Quando decidimos seguir Jesus não significa 
que nunca mais vamos pecar. Significa que 
estamos dispostos a nos esforçar para não 

pecar, e que a coisa mais importante de nossa 
vida é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo.  

Arrependa-se dos seus pecados e viva uma nova 
vida. 

Você é mesmo um cristão?



Querido Deus, 
Quero te agradecer por Jesus, seu Filho amado. Por causa do seu sofrimento e morte na cruz eu posso ter 
uma nova vida. 

Me ajude a ter fé que vem do Senhor, para que meu pequeno coração creia e se arrependa de verdade! 

Assim como Nicodemos que eu venha amar e seguir Jesus. 

Em nome dele eu oro. 

Amém!



Você é mesmo um cristão?

A vida sem Jesus é  
Muito triste…

Mas…

Com Jesus tenho  
alegria de verdade!


