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material.

Em Cristo, 



Alisson Teles Cavalcanti



1.ANTES DE USAR ESTE MANUAL

Prezado  amigo,

Saudações para todos os que ensinam na Escola Dominical  ou que querem  aprender a fazê-lo.O 
meu nome é  Mama Lorella, sou  Directora adjunta internacional, juntamente com o meu marido 
do Ministério Every Child. Eu espero que este Manual seja uma ajuda para  todos. Eu escrevi este 
Manual  porque desejo vê-los alcançando e ensinando todas as crianças à vossa volta, na vossa 
vizinhança,  na  vossa  igreja  e  na  vossa  terra,  para  que  elas  conheçam a  Palavra  de  Deus. 
Deus  deu-me o grande privilégio de ensinar a Palavra de Deus às crianças há cerca de 35 anos. 
Oro para que Deus vos dê força e coragem para este grande trabalho.

Como deve usar este Manual? Nós pedimos-lhe três coisas:

1. Primeiro, leia todo o Manual com cuidado

2. Segundo, pense no que está a ler

3. Terceiro, escreva as respostas a todas as perguntas que lhe colocamos.

De quando em quando, vai notar uma linha assim ………………….. ou assim ________________. 
Cada vez que vir uma linha destas, pare de ler. Pense acerca da pergunta que lhe estamos a 
fazer. Escreva a sua própria resposta  neste Manual. Continue seguidamente. Muitas vezes, vai 
poder ver como a sua resposta se compara com as nossas idéias.  No fim de cada capítulo, 
pedimos-lhe que reveja o que já leu. Também lhe pedimos que faça os exercícios  práticos. O 
nosso alvo  não é que aprenda  fatos  e  idéias.  O nosso alvo é que APRENDA IDEIAS e AS 
PONHA EM PRÁTICA. Fazer isso lhe darà muita alegria.

Se está usar este Manual num curso de treinamento  ou situação semelhante, deve seguir os 
capítulos de acordo com a orientação do professor. Se está a usar o Manual por si só, estude um 
ou  dois  capítulos  por  semana,  Comece  imediatamente  a  pôr  em  prática  as  idéias  que  está 
a  aprender. Mesmo que não saiba fazer tudo, esforce-se para pôr em prática o que percebeu. Em 
cada semana,  compreenderá  coisas novas  e  receberá  novos  conceitos  e  técnicas.  Todas as 
semanas o seu ensino melhorará. Quando terminar este Manual, deverá estar pronto para ensinar 
crianças na sua igreja local. Será bom que reveja de tempos a tempos um ou dois capítulos para 
relembrar o que aprendeu. Também pode rever qualquer capítulo acerca de assuntos que ache 
mais difíceis no seu ensino. Tente, constantemente, melhorar o seu ensino.

Se você tornou-se um professor de Escola Dominical, deve compreender completamente que está 
a servir a Igreja de Jesus Cristo. Como professor de Escola Dominical , você não é um cooperador 
do Ministério Every Child. O Ministério Every Child  serve a igreja, ajudando nas áreas específicas 
de treinamento de lideres e professores e desenvolvendo e distribuindo material de ensino. Todas 
as  igrejas  locais  têm  autoridade  sobre  a  sua  própria  Escola  Dominical   e  todos  os  seus 
programas. O Ministério Every Child  não tem qualquer autoridade. Esforce-se por obedecer  e 
respeitar a liderança da sua própria igreja, pois ela foi escolhida por Deus para conduzir o Seu 
povo. Os seus relatórios de Escola dominical devem ser feitos para a sua igreja, porque a Escola 
dominical é um programa da igreja. 

Se existem professores suficientes treinados na sua cidade  ou na sua igreja, pode discutir com a 
liderança a abertura de grupos em áreas circundantes. Deus não é honrado em lugares onde a 
Sua Palavra ainda não chegou, porque o povo de Deus se fecha num lugar e se mantém lá 
sempre.



Deus o abençoe e ajude neste  grande trabalho. Quando estiver diante do Senhor Jesus Cristo, 
que possa encontrar  lá  muitas crianças que o  seguiram,  dizendo:  “Estamos aqui  porque nos 
arrependemos dos nossos pecados e recebemos Cristo como nosso Salvador através do teu 
ensino!”

Vossa amiga,       Mama Lorella



2.PORQUE É IMPORTANTE ENSINAR AS CRIANÇAS?

Ensinar adultos é um trabalho muito importante, é verdade, mas também devemos compreender a 
importância vital de ensinar crianças. Devemos compreender que aqueles que ensinam crianças 
fielmente são igualmente importantes aos olhos de Deus.

Eu creio que existem pelo menos oito razões porque devemos ensinar crianças na nossa casa, na 
nossa vizinhança, na nossa cidade e na nossa igreja. Eis a primeira razão pela qual devemos 
ensinar crianças:

1. AS CRIANÇAS SÃO MUITO IMPORTANTE E DE GRANDE VALOR PARA DEUS

Sabemos que as crianças são muito  importante  e  de grande valor  para Deus,  porque Jesus 
gastou do Seu tempo para as abençoar. Leia Mateus 19:13-15. O que é que as pessoas queriam 
que Jesus fizesse pelas suas crianças?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense  nisto:  Eles  queriam  que  Jesus  abençoasse  as  suas  crianças  e  orasse  por  elas.  Os 
discípulos decidiram que as crianças não eram muito importantes  para Ele. Como podemos saber 
que era assim que eles pensavam?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Os seus pensamentos e sentimentos são refletidos nas suas atitudes. Eles afastaram 
aqueles que queriam trazer as suas crianças a Jesus. Talvez eles pensassem que Jesus tinha um 
trabalho tão importante para fazer, que não O podiam maçar com aquilo. Se foi assim, Jesus não 
concordou com a idéia deles. Os discípulos afastaram os pais que queriam trazer os seus filhos a 
Jesus, mas quando Jesus viu isso, Ele próprio os repreendeu! Ele viu que os pensamentos dos 
seus corações eram maus. Quais foram as duas coisas que Jesus disse acerca de crianças em 
Mateus 19:14?

………………………………………………………………………………………….. ………………… 

Pense nisto: Primeiro, Jesus ordenou que deixassem vir as crianças. Depois, tinham de parar de 
as impedir  de se aproximarem de Jesus. Depois de Jesus ter dito isto, Ele colocou as Suas mãos 
sobre elas e abençoou-as. Jesus deu livremente do Seu tempo para elas. Mesmo tendo muito 
trabalho importante em ensinar os adultos, Ele deu do Seu tempo e energia  às crianças porque 
Ele reconhecia a  importância delas.  Ele deu aos discípulos este exemplo,  e deu-lhes ordens 
diretamente para o seguirem. Pense acerca da sua atitude em relação às crianças. Será que a 
sua atitude combina com aquilo que Jesus queria e ensinou? Escreva aqui que sente que precisa 
de mudar na sua atitude em relação às crianças.

……………………………………………………………………………………………………………...

Agora ore, pedindo ajuda de Deus para mudar as suas atitudes. Escreva aqui a sua oração.

……………………………………………………………………………………………………………...

2. AS CRIANÇAS SÃO PECADORAS, POR ISSO PRECISAM DE SALVAÇÃO.



Muitas vezes, pensamos nas crianças como seres que não necessitam de salvação. Pensamos 
que Deus deve levar todas as crianças para o céu. Será verdade que todas as crianças estão 
livres de pecado e que vão todas para o céu? Pense nisto:  Já viu uma criança que fez algo 
errado, sabendo e compreendendo que estava errado? Sim, penso que todos já vimos isso. Estou 
a  lembrar-me de  uma experiência  que  tivemos com a nossa  primeira  filha.  .  Na altura  tinha 
somente 5 anos. Quando vimos o que ela tinha feito, nós a chamamos para ela se explicar. Mas 
antes  que  conseguíssemos perguntar-lhe  alguma coisa,  ela  fugiu  e  escondeu-se  debaixo  da 
cama. Porque é que acham que ela fugiu?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Ela fugiu porque ela sabia que tinha feito algo de errado. Por isso, ela tinha medo. No 
entanto, tinha somente 5 anos! 

As crianças compreendem que fizeram algo de errado, mas mesmo assim, escolhem o caminho 
errado. Eu não posso dizer a que idade é que a criança compreende o certo e o errado, e a 
escolher entre o certo e o errado.  Difere de pessoa para pessoa. Uma criança esperta que foi 
bem ensinada, pode compreender  o certo e o errado por volta dos 4 ou 5 anos. Algumas crianças 
podem até fazê-lo mais cedo. Outras, porque são mais lentas na aprendizagem, ou porque não 
foram bem ensinadas, chegam aos 7 ou 8 anos para poderem compreender o certo e o errado. 
Algumas crianças podem ter deficiência mental. Elas nunca compreenderão a diferença entre o 
certo e o errado, mesmo sendo adultas. Não há forma de podermos dizer a que idade é que a 
criança se torna responsável diante de Deus, mas Ele mesmo o sabe.

Quando uma criança chega à idade ou nível de compreensão para a saber a diferença entre o 
certo e o errado, então essa criança torna-se responsável diante de Deus. Se ela compreende 
que fez alguma coisa errada,mas ela escolhe fazê-lo, de qualquer maneira, aos olhos de Deus, 
ela pecou, mesmo sendo ainda jovem. Leia Romanos 3:23. Quantas pessoas pecaram?

……………………………………………………………………………………………………………..

Pense  nisto:  Todos  pecaram –  todos.  As  crianças  estão  de  certo  incluídas  neste  grupo.  As 
crianças também pecaram. Leia Romanos 6:23. O nosso pecado trouxe-nos  o quê?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: O nosso pecado trouxe-nos morte espiritual. Visto as crianças também pecarem, elas 
também têm este problema da morte  espiritual.  Se as crianças escolheram fazer  o  que está 
errado, e se elas compreenderam que escolheram o que estava errado,  elas pecaram e precisam 
ser salvas, tal como os adultos. Leia Mateus 18:14. Jesus disse: “O vosso Pai, que está nos céus 
não deseja que nem uma criancinha se perca.” Como é que sabemos que é possível  que as 
crianças pereçam?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Visto Deus dizer que não quer que nem uma criança se perca, isto mostra que É 
POSSÍVEL que ela se perca. É possível. Elas podem perder-se, mas Deus não quer que isto 
aconteça. Leia Mateus 18:10-13. Antes de Jesus ter contado a parábola da ovelha perdida,  o que 
é que Jesus  estava a dizer?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Ele estava a falar acerca de crianças. A ovelha perdida na parábola referia-se a uma 
CRIANÇA. Logo que uma criança cresce,  ela começa a cair  em pecado, porque ela tem um 



coração pecaminoso, tal como os adultos. Se uma criança começou a escolher fazer  o que sabe 
estar errado, tem que saber dar contas a Deus.

As nossas próprias ações mostram a verdade disto,assim como as ações dos nossos filhos.  Se 
um bebê de três dias chora, nós não lhe batemos. Nós não o castigamos porque ele não sabe o 
que está  a fazer. Ele distingue o bem do mal. Mas se um bebê de 3  anos fizer um disparate, é 
natural que os pais o repreendam. Se uma criança de 8 anos fizer um disparate, provavelmente 
vamos  castigá-la,  pois  sabemos que  ela  entende o  que  se está  a  passar.  Deus  é  justo.  As 
crianças que não entendem nada de nada, simplesmente as deixamos nas mãos de Deus. Mas 
precisamos compreender que, muitas vezes, as crianças percebem o que estão a fazer.  Elas 
sabem muito bem que estão a pecar, no entanto querem fazer as coisas à sua maneira. 

O que é que acha? Se essa criança morrer, para onde é que ela irá? Se pecou, não vai para o 
céu. A Bíblia diz que há somente dois lugares para onde se vai quando se morre. Há o céu, onde 
Deus vive.  Há o  inferno,  o  lago de fogo,  onde o  diabo ficará  para  sempre.  Se uma criança 
escolher deliberadamente pecar, ela precisa da salvação que é encontrada em Jesus Cristo. Se 
ela não receber Jesus no seu coração e na sua vida, não há hipótese de ela ir para o céu.

  3.  AS CRIANÇAS PODEM SER SALVAS. ELAS VIRÃO DEPRESSA  A  JESUS  SE NÓS AS 
ENSINARMOS.

Já viram cimento úmido?  Antes de secar, é possível mudar a sua forma. As crianças são como 
cimento molhado. Podem ser mudadas com facilidade. Se lhes ensinarmos as verdades bíblicas, 
com facilidade vêem a Jesus. São pecadoras, isso é verdade, mas não endureceram os seus 
corações no caminho do pecado. Os seus padrões de vida ainda não foram  estabelecidos. Ainda 
não  têm  muitos  pecados  que  precisem  de  ultrapassar  .  Elas  compreendem  facilmente  a 
necessidade por Jesus,  como seu salvador. No Velho Testamento, em Eclesiastes 12:1 diz assim: 
“Lembra-te do teu criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não neles 
nenhum contentamento.” 

Logo que as crianças cresçam, quando se tornam adultas, virão os maus dias. Então, muitos 
maus hábitos  se enraízam na vida delas. Não será tão fácil virem a Jesus. Os adultos são mais 
como o cimento endurecido. É mais difícil atrair   adultos  a Jesus. 

Algumas pessoas fizeram estatísticas entre os crentes , para saberem quantas vieram a Jesus na 
sua infância e quantas no seu tempo de adultos. Fizeram esta pergunta a muita gente: “Quando 
foi a primeira vez que confiou em Jesus para ser o seu Salvador?” As respostas da maioria dos 
crentes, mostraram que quase todos vieram a Jesus na sua infância ou juventude. Quanto mais 
velhos, menos vieram a Jesus  .

Algumas pessoas duvidaram da sinceridade da fé de uma criança. Elas pensam que a fé de uma 
criança não é tão boa nem tão forte, nem real como a de um adulto. Por isso, não vêem grande 
necessidade de ensinar as crianças acerca da Palavra de Deus e de as levar a Cristo. 

Será que Jesus duvidou da fé das crianças? Leia Mateus 18:6. O que é que acha?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Jesus nunca duvidou da fé das crianças.  Ele disse: “entre aqueles QUE CRÊEM EM 
MIM…” As crianças podem crer em Jesus. O próprio Jesus disse isto.

Leia Mateus 18:1-3. Jesus não disse que as crianças se têm que tornar como adultos na sua fé, 
mas sim o quê?



……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Jesus nunca disse que as crianças tivessem que se tornar como adultos, mas sim que 
os  adultos  tinham que  se  tornar  como crianças.  Leia  Mateus  10:15  de  novo.  O que  é  a  fé 
verdadeira que é aceite por Deus?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Jesus disse que a verdadeira fé é como a fé de uma criança. A fé de uma criança é 
verdadeira, forte – a fé que Deus aprova. Vamos ensinar a Palavra de Deus às crianças, porque 
se  nós  as  ensinarmos  bem,  rapidamente  elas  porão  a  sua  confiança  em Jesus,  como  seu 
Salvador.

  4.   AS CRIANÇAS PODEM SERVIR A JESUS NA SUA INFÂNCIA, E POR TODA A SUA VIDA.

A quarta razão porque devemos ensinar as crianças  é esta:  Se as crianças receberem Jesus 
durante a sua infância, podem servir a Jesus ainda enquanto crianças e continuarem a servi-lO 
para o resto das suas vidas. Não são somente os adultos que podem servir na igreja. Não são 
somente os adultos que podem conduzir outros a Jesus. Não são somente os adultos que podem 
orar e receber respostas às suas orações. Não são somente os adultos que podem honrar Jesus 
na sua forma de vida . Os crentes de todas as idades podem fazer isto. As crianças também 
podem servir a Jesus, mesmo quando são pequenas?

Lembram-se de alguma criança na Bíblia que tenha ajudado na igreja? Leia Atos 12. Vai encontrar 
uma história de uma menina chamada Rode. Ela orou pelo apóstolo Pedro  juntamente com os 
adultos. Eu acho que deve ter sido a fé de Rode que tirou Pedro da prisão, porque nenhum dos 
adultos  acreditou  nisso.  Somente  Rode  acreditou   nisso.  As  orações  e  a  fé  desta  menina 
ajudaram a igreja. Se Pedro tivesse morrido na prisão, não teríamos o livro de I e II de Pedro na 
nossa Bíblia. Estes livros, num sentido, são um dom que esta menina deu à igreja. Na verdade, 
esta menina salvou a vida  do apóstolo Pedro  através das suas orações e da sua fé.

Consegue lembrar-se de uma maneira como as crianças podem ajudar a igreja hoje?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: As crianças podem ajudar a igreja com as suas orações, porque elas têm muita fé. 
Em  Atos  23,  podemos  ver  de  novo  como  um  rapaz  salvou  a  vida  do  apóstolo  Paulo.  Não 
teríamos os 12 ou 13 livros escritos pelo apóstolo Paulo se não fosse o serviço deste rapaz. O que 
é que este rapaz fez?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Este rapaz disse às autoridades que algumas pessoas estavam a planear matar Paulo. 
A sua coragem de falar com os anciãos salvou a vida de Paulo. 

                  Quando André veio a Jesus, o que ele fez a seguir foi trazer o seu irmão mais velho 
Simão Pedro a Jesus (veja João 1:41). Já me apercebi que, muitas vezes, depois de uma criança 
receber Jesus, quando a sua família vê a mudança na sua vida, eles também querem receber 
Jesus. Uma criança pode levar toda a sua família a Jesus.

Conhecem alguma família que recebeu Jesus porque o filho se entregou a Jesus? Quem?

……………………………………………………………………………………………………………...



Que nome escreveu?  Muitas crianças já levaram as suas famílias a Jesus. Nos Estados Unidos, 
uma criança pediu ao seu pai para ir com ela à Escola Dominical. O pai não era crente. Ele não 
tinha interesse nas coisas de deus. Ele prometeu à filha que só ia porque ela não parava de lhe 
pedir,  mas ele disse que não queria entrar na igreja. Quando chegou à igreja, a filha puxou pelo 
braço do pai, e o fez entrar na igreja. Ele entrou e ouviu o Evangelho. Ele recebeu Jesus como 
seu Salvador. Depois disso, ele passou a gostar de ir à igreja. Ele começou a viajar pelas outras 
cidades para ajudar a começar outras Escolas Dominicais. Ele começou 1300 Escolas Dominicais 
nos Estados Unidos, quando o país ainda se estava a desenvolver.  Ele conduziu milhares de 
pessoas a Jesus. Vejam como esta criança serviu a Igreja. Qual é outra forma como as crianças 
podem servir a Deus?

……………………………………………………………………………………………………………...

As crianças podem dar toda a sua vida a Deus, e somente elas podem fazer isto.Os adultos já 
não têm toda a sua vida diante deles. Já usaram parte das suas vidas. Considere Romanos 12:1. 
O apóstolo Paulo pediu aos crentes que se dessem a si mesmos a Deus. Mas pense nisto: Se 
alguém vem ao Senhor com a idade de 60 anos, quantos anos de serviço e de amor pode ele dar 
a Deus? Mesmo que ele venha ao Senhor com a idade de 30 anos, mesmo assim desperdiçou 
muitos anos da sua vida em pecado. Deus quer que todos os crentes se entreguem a Ele,  mas 
somente AS CRIANÇAS, têm toda a vida para  O servir. Todos podem dar uma parte da sua  vida 
– aquela que ainda sobrar – mas somente as crianças podem dar toda a sua vida para ele. Quem 
pode dar a Deus o maior presente: o adulto com 40 anos ou uma criança de 8 anos? O que é que 
acha?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Eu acho que a criança pode dar o melhor presente, porque ela pode dar toda  a sua 
vida.Ela pode servir a Deus, agora, na sua infância e também mais tarde , como adulto.

……………………………………………………………………………………………………………...

Já viu uma criança aqui em África que serviu Jesus e a Sua igreja ? Quem é e o que é que 
observou?

……………………………………………………………………………………………………………...

                                                                                   

Se ainda não observou isto, mantenha os olhos bem abertos. Eu sei que em breve vai reparar em 
muitas crianças que estão a servir a Deus. Contudo, se não estamos a ver isto, também pode ser 
que  não  estejamos  a  ensinar-lhes  a  Palavra  de  Deus.  Temos  que  começar  a  liderá-las  e  a 
conduzi-las a Jesus. Então vão sentir confiança e começarão a servir a Deus.

5.  AS CRIANÇAS SÃO A IGREJA, O PAÍS E OS PAIS DE AMANHÃ.

Hoje são crianças, mas não ficarão crianças para sempre. Dentro de pouco tempo, vão tornar-se 
adolescentes, depois jovens e adultos, lideres das nossas igrejas e comunidades. Tornar-se-ão 
pais. Serão os lideres da nossa nação. Todas as pessoas que forem lideres dentro de 20 ou 30 
anos, hoje são crianças. Hoje, você e outros professores de crianças têm a oportunidade de as 
ensinar e as conduzir no caminho certo, para que mais tarde se tornem em cidadãos corretos e 
talvez até lideres. Você pode estar a ensinar um futuro pastor, líder da igreja, presidente da Junta 
ou chefe de família. Pense acerca dos que, hoje, estão a liderar a sua nação. Escreva os nomes 
deles aqui:



……………………………………………………………………………………………………………...

Você  escreveu  os  nomes  dos  atuais  lideres.  É  evidente  que  um  dia,  estas  pessoas  foram 
crianças. Quem serão os futuros lideres da sua igreja e da sua nação? 

Isso não sabemos, mas sabemos que estão a crescer. Se a igreja ensinar às crianças a Palavra 
de Deus, também estará a preparar os lideres do futuro. 

Se não ensinarmos às crianças a Palavra de Deus, então temos que perceber que nós, adultos, 
havemos de morrer e o Cristianismo morrerá conosco. A fé em Jesus deixará de existir na terra. 
As crianças deixarão de confessar  Jesus como seu Salvador. Como podemos ter a certeza de 
que, no futuro, as pessoas vão continuar a seguir o Senhor? Somente se ensinarmos as nossas 
crianças acerca da Palavra de Deus.

Você conhece um pouco da história do seu país. Sabe de cidades que já foram fortes na Palavra 
de Deus, e já não são mais? Escreva as suas observações aqui:

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Se algumas cidades já foram fortes na  fé,  e já não o são agora, provavelmente, os 
pais e os lideres da igreja não fizeram um bom trabalho em ensinar às crianças  a Palavra de 
Deus. Isto aconteceu ao povo judeu, também. Josué era um líder bom e forte. Leia Josué 24:24. 
Sob a sua liderança, qual foi a promessa que o povo fez a Deus?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Prometeram seguir Deus, e assim o fizeram durante toda a vida de Josué. Os anciãos 
também seguiram Deus todos os dias da sua vida. Mas depois, algo muito triste aconteceu! Ele 
não  encaminharam os  seus filhos  nos  caminhos  de  Deus.  Leia  o  que  aconteceu  em  Juízes 
2:12.13. Depois deles terem morrido, os  seus filhos fizeram para si deuses e os adoraram. Deus 
ficou muito zangado pelo mal que eles tinham feito, e amaldiçoou a terra deles. Mas que coisa tão 
triste, e tudo porque eles não tinham ensinado a Palavra de Deus às crianças.

Daqui a 20 anos como serão os lideres da igreja? E dentro de 30 anos? E daqui a 50 anos? O 
bem estar da igreja  no futuro está grandemente nas nossas mãos. Somos nós quem  ensina as 
crianças  que se vão se tornar  os lideres da igreja. Nós sabemos que se alguém não nasceu do 
espírito, não pode compreender as verdades espirituais. Mesmo que vá aos cultos e se sente 
mesmo ao lado dos crentes, mesmo que fale como um crente, mesmo que tenha passado por 
cerimônias como o batismo ou tomado a ceia, se ele não nascer de novo, ele nunca buscará as 
coisas  espirituais.  Ele  não  vai  compreender  as  coisas  espirituais,  nem vai  desejá-las.  Leia  I 
Coríntios 2:14. O que diz acerca da pessoas que não tem o Espírito de Deus?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Este versículo diz-nos que aquele que não tem o Espírito de Deus não pode receber 
nem desejar as coisas espirituais. Ele não pode entender as coisas espirituais porque estas coisas 
vêem de Deus, mas ele não tem o Espírito de Deus nele. Ele acha que as coisas de Deus são 
loucas. Como é que ele pode entender a sua importância?

……………………………………………………………………………………………………………..

Pense nisto: Nós podemos entender a importância das coisas espirituais  através do Espírito. É 
por isso que necessitamos do Espírito de Deus. Se nós não conduzirmos  as crianças a Jesus, 
elas nunca vão ter o Espírito de Deus. Podem aprender a falar como cristãs,  mas não serão 



cristãs. Talvez vão à igreja. Talvez pareçam cristãs. Podem cantar no coral. Podem ser batizadas 
e pertencer à igreja. Será que isto fará delas verdadeiros crentes?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Só serão verdadeiros crentes se eles se arrependerem dos seus pecados e colocarem 
a sua confiança em Jesus. Sem isso, todas as outras coisas não agradam a Deus. Leia Romanos 
8:9. Como podemos receber o Espírito de Deus?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Deus dá do Seu Espírito quando alguém se arrepende dos seus pecados e convida 
Jesus a ser seu Senhor e Salvador. Todos os crentes têm o Espírito de Deus. As crianças só 
poderão entender as verdades espirituais se puserem a sua confiança em Jesus. Se mais tarde 
se tornarem lideres na igreja, mas não conhecerem Jesus nos seus corações, a única coisa que 
farão,  será seguir  os  seus desejos naturais.  Como lideres da igreja,  os seus pensamentos e 
desejos centrar-se-ão no seu próprio bem-estar e avanço. A mentira, inveja, lutas, orgulho – todas 
estas coisas crescerão livremente dentro da igreja. O que é que podemos fazer para termos a 
certeza de que isto não vai acontecer?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Eu acho que podemos evitar que isto aconteça ensinando as crianças na Palavra de 
Deus,  e  levando-as  a  confiar  em  Jesus.  Assim,  elas  se  tornarão  cristãos  não  somente  por 
tradição mas por convicção. Eu não me importo que elas pareçam cristãs, mas  sim que Deus as 
tenha  em conta  como  tal.  Se  nós  ensinarmos  às  nossas  crianças  a  Palavra  de  Deus,  elas 
seguirão as coisas do Espírito.  Elas compreenderão as coisas da Bíblia,  para que se tornem 
lideres fortes, um dia. Elas saberão guiar bem a igreja. Leia Romanos 10:14. Antes das crianças 
adorarem a Deus, o que terão que fazer primeiro?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Primeiro, antes que alguém adore a Deus, tem que confiar Nele. Romanos 10:14 diz: 
“Como crerão Naquele de quem não ouviram?” Antes que as crianças creiam em Jesus, o que 
temos nós que fazer?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta:  Temos  que  ensinar  e  pregar  a  Palavra  de  Deus  para  que  as  crianças  ouçam  e 
compreendam. Se nós quisermos que as pessoas ponham a sua confiança em Jesus, primeiro 
temos que lhes ensinar a Palavra de Deus. Se não quisermos que os lideres 

do  futuro  conheçam Deus,  temos  que  lhes  ensinar  as  verdades  da  Palavra  de  Deus agora, 
enquanto elas vêm com facilidade a Jesus.

6.  DEUS  NOS  ORDENOU  QUE  ENSINÁSSEMOS  OS  NOSSOS  FILHOS.  Nós  devemos 
obedecer ao Seu mandamento.

Desde os tempos do Novo Testamento, Deus mostrou ao Seu povo que deve ensinar os seus 
filhos. Leia Deuteronômio 6:2,6 e 7, e versos 20-25. Pense especialmente no verso 7. Deus disse-
nos que devíamos SER DILIGENTES em ensinar  as  nossas crianças,  e  que deveríamos ter 
SEMPRE  em mente esta tarefa, tirando partido  de todas as oportunidades que Deus nos der. 



Será que estes versos nos ensinam a ensinar um pouco as crianças? Somente se o sentirmos? 
Como é que você compreende estes versículos? 

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Deus mandou-nos ser diligentes em todo o tempo no que diz respeito ao ensino das 
nossas crianças.  De manhã,  à tarde e à noite – a  toda hora – devemos ensiná-las.  Se não 
houvesse  razão  para  as  ensinarmos,  certamente  que  o  mandamento  de  Deus  seria  razão 
suficiente. Deus mandou-nos ensiná-las. Chamamos a Deus o nosso “Senhor”, por isso devemos 
obedecer aos Seus mandamentos!

7. A IGREJA PRIMITIVA DEU-NOS O EXEMPLO AO CONDUZIR AS CRIANÇAS A JESUS.

Leia Efésios 6:4. O  apóstolo Paulo escreveu esta carta aos crentes na cidade de Éfeso.  O que é 
que Paulo disse que os pais deviam ensinar aos seus filhos?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Paulo disse que eles deviam ensiná-los como viver as suas vidas como cristãos. O que 
significa “doutrina e admoestação do Senhor”?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: A doutrina do Senhor significa como viver como crentes. É mostrar aos crentes o que 
eles devem fazer para agradarem a Deus e que devem evitar os pecados. O apóstolo Paulo 
estava aqui a dizer que os pais deviam treinar os seus filhos como crentes. Isto requer que as 
crianças já se tenham tornado cristãos. Pense acerca de I Coríntios 2:14. Se as crianças não 
tivesse recebido Jesus, como é que elas poderiam entender o ensino?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta:  Só podem compreender  as coisas espirituais se forem crentes.  Os que não têm o 
Espírito de Deus não podem entender as coisas espirituais. Acham tudo isto uma loucura. Paulo 
está  a ensinar os pais  para conduzirem os seus filhos nas coisas de Deus. Assim, ele assume 
que as crianças podem compreender o ensino espiritual.  No entanto,  ele enfatiza que elas já 
devem ser crentes. Alguém, anteriormente, as conduziu a Jesus. Provavelmente, foram os seus 
pais que as levaram a Jesus. 

Paulo  disse  aos  pais  que  ensinassem  os  seus  filhos  nas  coisas  de  Deus,  para  que  elas 
soubessem como agradar a Deus. Muitas das crianças na igreja já foram crentes. Leia Efésios 
6:1. Será que Paulo está a falar para crianças dentro ou fora da igreja?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta:  Ele estava a dizer que as crianças que  estavam dentro da igreja já eram crentes. 
Agora leia Efésios 1:1 . Note que Paulo estava a escrever este livro a pessoas que eram crentes. 
Ele dirige-se as elas como santos ou povo santo de Deus.

Leia Tito 1:6. Se a igreja queria escolher um ancião, faziam-no entre as crianças. Como seriam 
estas crianças?  



……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Os filhos de um ancião devem, acima de tudo ser cristãos. Segundo, elas devem ser 
obedientes e educadas. Se Paulo pode dar uma regra como estas à igreja, isto mostra que muitos 
crentes estavam a conduzir  os seus filhos a Jesus. A igreja primitiva deu-nos um bom exemplo 
sobre este assunto. Nós devemos conduzir os nossos filhos a Jesus, tal como eles fizeram!

8.AQUELES QUE CONDUZEM CRIANÇAS A JESUS RECEBERÃO UM GALARDÃO ESPECIAL 
DE  DEUS,  MAS  AQUELES  QUE  AS  AFASTAREM  DE  DEUS  SERÃO  SEVERAMENTE 
CASTIGADAS.

Leia Lucas 9:46-48. Jesus disse que se nós recebermos uma criança no Seu nome, é o mesmo 
que O recebermos a Ele. Jesus queria que nós compreendêssemos que as crianças são muito 
importantes. Jesus comparou a importância das crianças  à Sua própria importância. Quando nós 
recebemos uma criança na Escola Dominical, Jesus diz que é como se O recebêssemos a Ele, 
porque quando nós recebemos uma criança, estamos a fazê-lo por amor a Ele.  

Os discípulos de Jesus estavam  a discutir esta questão “Quem é o maior?”. Jesus respondeu 
assim:  “Aquele  que  é  o  maior  é  o  que  serve  as  crianças.”  Deus  prometeu  uma  grande 
recompensa aos que ensinam crianças, mas também um grande castigo àqueles que afastam as 
crianças. Leia Mateus 10:42. A quem é que Deus promete uma recompensa neste verso?

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Ele promete uma recompensa a todos os que derem um simples copo de água fresca a 
um discípulo que é considerado o menos importante. Um copo de água fresca é uma coisa tão 
simples  que  quase  ninguém considera  importante.  Talvez  você  ensine  crianças,  e  os  outros 
pensam que isso não  é  importante.  Acham que isso é  pouca coisa.  Mas pense nisto:  Deus 
considera isto muito importante e muito grande. Você não está a oferecer somente um copo de 
água fresca para a sua sede física, mas sim a água da vida, a água do Espírito. O que é mais 
importante – o que as pessoas pensam do seu trabalho ou o que Deus pensa disso?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: O que Deus pensa é MUITÍSSIMO importante, mas aquilo que as pessoas pensam 
não tem qualquer valor.

……………………………………………………………………………………………………………...

Qual é a recompensa que Deus nos dá se servirmos Jesus? Facilmente, posso encontrar três 
recompensas na Bíblia. A primeira recompensa é a coroa que Deus nos dará. A Bíblia diz que nós 
receberemos coroas  de acordo com o serviço que prestarmos a Jesus. Medite em I Coríntios 
9:25, I Pedro 5:4 e Apocalipse 2:10. De que coroas está a falar?

……………………………………………………………………………………………………………...

O que é que fazemos com essas  coroas? Deus  dá-nos essas coroas para que possamos ser 
honrados  com  elas?  Oh,  não!  A  Bíblia  diz  que  devemos  colocá-las  aos  pés  de  Jesus. 
Veja  Apocalipse 4:10. Porque  acha que vamos fazer isto?

……………………………………………………………………………………………………………...



Eu acho  que  vamos  lançar  as  nossas  coroas  aos  pés  de  Jesus  porque  O amamos  tanto  e 
queremos honrá-lO por nos ter salvo. Mas eu disse que vejo três tipos de recompensas na Bíblia. 
Um tipo são as coroas que Jesus nos dá e depois as colocamos aos pés de Jesus para O honrar. 
Outro tipo de coroa são os convertidos que conduzimos a Jesus. O apóstolo Paulo disse que as 
pessoas que ele levava a Jesus eram como “coroa de gozo” para ele (Filipenses 4:1) Eles eram a 
própria recompensa! Quando chegarmos ao céu, e virmos os que conduzimos a Jesus, não nos 
dará isso muita alegria?

……………………………………………………………………………………………………………...

Eu creio que isto dá felicidade a qualquer crente.  Talvez alguém vá ter consigo no céu, e diga: 
“Muito obrigado amigo. Hoje estou aqui porque você me levou a Jesus.” Se alguém dissesse que 
estava no céu por sua causa, isso não seria uma ótima recompensa?

……………………………………………………………………………………………………………...

Para mim, seria uma ótima recompensa. Então, uma das recompensas é ter coroas para pôr aos 
pés de Jesus, e outra é a alegria de encontrar no céu vidas que foram mudadas pelo nosso 
ministério. A outra recompensa será ouvir o próprio Jesus dizer: “Muito bem, servo bom e fiel.” 
Quando ouvirmos isto,  deixará de valer se alguém disse ou não se era ou não importante o 
trabalho  que  fizemos.  O  importante  vai  ser,  saber  se  Jesus  o  aprova  ou  não.  Que  grande 
recompensa será ouvir Jesus dizer: “Bem feito.” Quão felizes nós seremos de ouvir Jesus dizer: 
“servo  bom  e  fiel”!  Não  acha  que  a  aprovação  de  Jesus  será  a  recompensa  máxima  que 
podemos receber pelo nosso  trabalho?

…………………………………………………….………………………………………………………..

VAMOS REVER

Termine cada frase para rever a importância da criança.

É importante ensinar crianças :

1. Porque  elas  …………………………………………………………………………………………
….

2. Porque  elas  …………………………………………………………………………………………
….

3. Porque  elas  …………………………………………………………………………………………
….

4. Porque  elas  …………………………………………………………………………………………
….

5. Porque  elas  …………………………………………………………………………………………
….

6. Porque  Deus  ………………………………………………………………………………………
…...

7. Porque que a igreja primitiva ………………………………………………………………………
….



8. Porque  Deus  dará  …………………………………………………………………………………
…...

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Discuti diversas razões porque é que é importante ensinar crianças  sobre a Palavra de Deus. 
Agora, eu quero  perguntar: Promete dedicar-se ao ensino de crianças? Será que , pelo menos, 
começa por ensinar os seus próprios filhos e os familiares e vizinhos? Se a igreja reconhece que 
Deus lhe deu o dom de ensinar crianças na igreja, será que concorda em se tornar professor de 
Escola dominical? Pense bem, porque você não me está a prometer a mim, mas a Deus.

ESCREVA  A SUA PROMESSA ESPECÍFICA A DEUS NO QUE DIZ RESPEITO AO ENSINO DE 
CRIANÇAS.

Eu prometo a Deus que…  



3.QUEM PODE ENSINAR CRIANÇAS?

Que tipo de pessoa daria um bom professor de escola dominical? Tanto pode ser homem ou 
mulher, casado ou solteiro, ter pelo menos 16 ou 18 anos,  conforme a igreja concordar, ou uma 
pessoa madura, se tiver possibilidade de ensinar. Todas estas considerações – sexo, idade etc. – 
não são muito  importantes,  mas algumas considerações são muito  importantes.  Vamos ver 6 
características nas vidas dos que querem tornar-se professores de Escola dominical. Se alguém 
mostra estas características, cremos que se pode tornar uma bom professor de Escola Dominical.

Este ensino pode servir  de ajuda aos lideres da igreja que precisem de escolher  ou aprovar 
professores  de  Escola  Dominical.  Também  pode  ajudar  professores  e  aqueles  que  desejem 
tornar-se  professores, porque estabelece um padrão pelo qual se podem guiar.

1. O PROFESSOR DEVE SABER SE, ELE PROPRIO, É SALVO

Porque é que é importante o próprio professor saber se é salvo? (Lucas 6:39)

……………………………………………………………………………………………………………...

Qual o perigo do próprio professor não conhecer Jesus como Salvador? (I João 5:13-14)

……………………………………………………………………………………………………………...

E  você?  Tem  a  certeza  de  que  já  aceitou  Jesus  como  seu  Salvador,  ou  gostaria  de  ter 
ajuda  sobre este assunto?

……………………………………………………………………………………………………………...

Quando e como recebeu Jesus como Salvador?

……………………………………………………………………………………………………………...

ATENÇÃO: Se precisar de ajuda para saber se já aceitou Jesus, peça-a a algum líder ou pastor 
da sua igreja local. Ele vão poder ajudá-lo.

2 .O PROFESSOR DEVE SER UM CRENTE BATIZADO, UM MEMBRO DA IGREJA E EM BOA 
RELAÇÃO COM TODOS.

É muito importante que o professor de Escola Dominical seja um crente batizado, ou pelo menos 
acredite neste mandamento. Jesus deu o mandamento que a igreja devia batizar os que crêem 
(Mateus 28:19) O batismo é a primeira coisa que um novo crente deve fazer  depois da sua 
conversão.  Se  um professor  se  nega a  ser  batizado,  como é  que  ele  pode esperar  que  as 
crianças  que ele ensina obedeçam ao Senhor? O professor também deve ser membro da igreja, 
vivendo  em  comunhão  com  todos.  Ele  não  pode  ser  daqueles  que  está  sempre  a  causar 
contendas entre os irmãos, mas antes aquele que anda em paz e harmonia com todos. Não pode 
ser uma pessoa rebelde que não obedece à liderança nem as regras da igreja. Deve ser alguém 
obediente e educado para com os lideres.

Deve, também, ser alguém que não se importa de ajudar em seja o que for, sem se queixar ou 
chorar que necessita de um salário. Deve ser alguém que tem uma vida limpa, que se afasta do 
pecado e que anda nos caminhos de Deus. Ele deve ser este tipo de pessoa porque ele se vai 
tornar num modelo a ser seguido.



O  que  mostram  estes  versos  acerca  do  tipo  de  pessoas  que  os  professores  devem  ser? 
(Romanos 2:19-22)

……………………………………………………………………………………………………………...

Mateus 5:18 – 19

……………………………………………………………………………………………………………..

Como é que o apóstolo Paulo pode ser tão corajoso? (I Coríntios 4:16, 11:1)

……………………………………………………………………………………………………………..

O que deve compreender cada professor? (Tiago 3:1)

……………………………………………………………………………………………………………...

E você? Qual é a sua relação com a sua igreja local? Quais são os pontos que precisa trabalhar?

……………………………………………………………………………………………………………...

O que pensa fazer para resolver este  problema? Qual vai ser o seu primeiro passo? (Se houver 
um problema, sugerimos que fale com os lideres da igreja)

……………………………………………………………………………………………………………...

Já falou com a liderança da usa igreja se vai receber ou não ajuda no ensino, e se  sim, qual 
será? Fale com a liderança sobre isto, antes de começar a ensinar. Escreva as  respostas aqui:

……………………………………………………………………………………………………………...

Está  de  acordo  com  as  respostas  que  obteve?  Lembre  a  parábola  que  diz:  “Não  se  pode 
espremer sangue de uma laranja.” Esta parábola significa que se a igreja é muito pobre, não se 
pode esperar que ela ajude os professores como se fosse uma igreja rica. Está de acordo com 
aquilo que a sua igreja pode fazer por si?

……………………………………………………………………………………………………………...

Lembre-se  que  o  Ministério  Every  Child  não  paga  a  professores  de  Escola  dominical. 
Simplesmente oferecemos treinamento e acesso a material de ensino. Escreva em baixo, duas 
coisas que o Ministério Every Child pode fazer pela sua igreja e uma coisas que não pode fazer.

O MEC pode ajudar a minha igreja com ……………………………………………e com………………
…………………………………………….. Mas não pode ajudar com……………………………………
……………………….……………..

3. O NÍVEL DE ENSINO DO PROFESSOR DEVE SER MAIS ELEVADO DO QUE O NÍVEL DA 
CLASSE

Se um professor não sabe ler bem, ou lê com bastante dificuldade, como é que ele vai poder 
preparar as lições bíblicas para ensinar? Será muito difícil. Se não escrever muito bem, como vai 
escrever o plano da lição, ou fazer os relatórios? É importante que todos os professores saibam 
ler e escrever muito bem.

Nós cremos que o nível de ensino do professor  deve ser acima do da classe que ele está a 
ensinar.  A liderança  deve  ter  conhecimento  do  nível  de  cada  classe  de  Escola  Dominical,  e 



procurar um professor que tenha um nível superior de conhecimento. Será difícil que as crianças 
respeitem  um  professor  que  pouco  mais  sabe  do  que  elas.  Será  difícil  que  elas  prestem 
atenção  ao que o professor está a ensinar. 

E  você? É o  seu nível  de conhecimento  adequado para  ser  professor  de Escola  Dominical? 
_________  Quais  as  classes  onde  acha  que  devia  ensinar? 
______________________________________________

4. O PROFESSOR DEVE ESTAR SEMPRE A APRENDER MAIS DA BÍBLIA

Não é necessário que o professor de Escola dominical seja um professor ou tenha estado num 
Instituto Bíblico. Ele PODE  ter uma destas coisas, mas PODE NÃO TER. No entanto, é muito 
importante que seja alguém que sabe ler e estuda a Bíblia regularmente. Deve ser alguém que 
estuda a Bíblia  de forma séria, e faz um esforço para saber sempre mais.

Porque é que é importante que ele  conheça bem a Bíblia? (Romanos 19:14,17)

……………………………………………………………………………………………………………...

Salmos 119:11, 119:97 – 100

……………………………………………………………………………………………………………...

5. O PROFESSOR DEVE SER DEDICADO AO SERVIÇO DE DEUS

O professor  deve  estar  disposto  a  trabalhar  no  serviço  a  Deus.  Ele  deve  compreender  que 
ensinar  crianças  é  realmente  TRABALHO.  Para  este  trabalho,  a  igreja  de  Jesus  Cristo  não 
necessita dos que querem servir de vez em quando. A igreja não necessita de professores que 
querem servir durante um mês, e que depois desistem. A igreja necessita de pessoas que querem 
servir Jesus fielmente nos bons e nos maus momentos. 

Por vezes, professores  da Escola secular podem ser bons professores. Eles já sabem como se 
prepara uma lição. Contudo, se ao fim de 5 dias de ensino se encontram já cansados, não darão 
bons professores de Escola Dominical. 

Porque é que é importante que os professores sejam completamente dedicados ao serviço de 
Deus? Considere estes versos: Romanos 12:1

……………………………………………………………………………………………………………...

Mateus 6:24

……………………………………………………………………………………………………………...

Mateus 6:33

……………………………………………………………………………………………………………...

I Coríntios 15:58

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense acerca da palavra “firmes”. (I Coríntios 15:58) O que significa isto?



……………………………………………………………………………………………………………...

Como podemos dizer se um professor está completamente dedicado a servir a Deus? O que é 
que pensa?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pessoalmente, qual pensa ser a parte mais difícil em estar completamente dedicado a servir a 
Deus?

……………………………………………………………………………………………………………...

Encontre um amigo crente que concorde em orar consigo acerca desta dificuldade. Depois de ter 
orado juntamente acerca do seu problema, escreva o nome do seu companheiro de oração aqui: 

……………………………………………………………………………………………………………...

6.  O PROFESSOR DE ESCOLA DOMINICAL DEVE TER O DOM DE ENSINAR

Todos os crentes  receberam um ou mais dons espirituais de Deus (I Coríntios 12:4 – 7) Um dos 
dons espirituais é o ensino (I Coríntios 12:28, Efésios 4:11). Será que isto significa que todos os 
crentes têm o dom de ensinar? Veja em I Coríntios 12:29.

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta:  Não é  verdade que todos os crentes devem ser  professores no sentido formal  de 
ensinar uma classe ou grupo. Deus deu a cada crente o seu próprio dom. Alguns receberam o 
dom de ensinar. Aqueles que receberam este dom devem ser professores de Escola Dominical. 
Os outros, também podem ser bons cristãos, mas Deus deu-lhes outros dons. Nunca serão bons 
professores, ainda que sejam crentes muito  bons e fiéis.

Como  se  pode  saber  qual  o  dom  que  se  recebeu?  Por  vezes,  só  descobrimos  quando 
experimentamos  diferentes dons espirituais.Uma boa forma para que isto aconteça, é permitir 
que crente fiéis que queiram testar o seu dom , comecem, não por ensinar,mas sim, por ajudar um 
bom professor.  Ele  pode observar  como se ensina numa classe,e  ajudar  a  manter  a  ordem. 
Depois  de  algum tempo,  o  ajudante  pode tentar  ensinar  pequenas  partes.  Ele  pode rever  o 
versículo  da  semana  anterior,por  exemplo.  Mais  tarde,  ele  pode  tentar  ensinar  o  versículo 
novo.  Na semana seguinte, ele pode tentar ensinar outra pequena parte da lição. Desta forma, 
ele está a aprender a ensinar, ele está a praticar aos poucos, e não assustador ou difícil de mais 
para  ele,  ao  mesmo  tempo  que  está  a  perceber  se  esse  é  o  seu  dom  ou 
não.  Entretanto,  também serve de grande ajuda para o professor principal.

Ele  deve  compreender,  claro,  que  um  professor,  mesmo  aquele  que  tem  o  dom  de 
ensinar,  quando está a começar, não ensina como aquele que tem anos de experiência. Aprender 
a ensinar requer anos de prática. Contudo, se a pessoa tem o dom de ensinar, geralmente vemos 
estas coisas a acontecer: 

 Ele ou ela gostará de ensinar. O seu coração vai atraí-lo(a)•

 As crianças gostarão do seu ensino e terão uma boa reação•

 Será capaz de usar vocabulário e ilustrações que as crianças compreendam•

 Terá entusiasmo e coragem•



VAMOS REVER:

O professor de Escola Dominical deve ser uma pessoa que:

1. ……………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………………………..

6. ……………………………………………………………………………………………………..

PARA OS LIDERES DA IGREJA QUE TÊM QUE ESCOLHER PROFESSORES DE ESCOLA 
DOMINICAL

Pense acerca  dos professores de Escola dominical que a sua igreja tem agora. Será que eles 
reúnem  as  qualidades  que  acabamos  de  referir?  Que  problemas  vê  que  precisam  de  ser 
resolvidos?

………………………………………………………………………………………

O que pensa fazer para resolver estes problemas?

………………………………………………………………………………………

Pense noutros na sua igreja que não estão a ensinar agora. Quem pensa que se poderia tornar 
num bom professor de Escola Dominical? Escreva os seus nomes aqui:

………………………………………………………………………………………

Escreva o que lhes diria para que eles tentassem experimentar o seu dom para ensinar tornando-
se ajudantes de professores.

…………………………………………………………………………………….

PARA OS PROFESSORES DE ESCOLA DOMINICAL

Como se acha em relação aos padrões que discutimos? Em que área acha que tem de se 
fortalecer?

……………………………………………………………………………………………………………...

Que problemas tem que resolver com a sua igreja local?

……………………………………………………………………………………………………………...

Encontre  um parceiro  de  oração  para  orar  consigo acerca das  suas fraquezas e  problemas. 
Depois de orarem juntos, escreva o nome do seu parceiro de oração aqui:

……………………………………………………………………………………………………………...

Acha que tem o dom de ensinar? Ou está a tentar  descobrir?



……………………………………………………………………………………………………………...

Porque é que acha que tem o dom de ensinar?

……………………………………………………………………………………………………………...

A sua igreja local concordou que você tem o dom de ensinar? Quando falou sobre isto aos lideres 
da sua igreja, escreva aqui o que eles lhe disseram:

……………………………………………………………………………………………………………...



4.O QUE FAZEMOS NA ESCOLA DOMINICAL?

ESTAS ACTIVIDADES DEVEM TER LUGAR EM TODAS AS ESC. DOMINICAIS:

• Cantar e dançar para dar louvor a Deus

• Ensinar as crianças a orar

• Ensinar os livros e os versículos da Bíblia

• Ensinar histórias bíblicas, princípios e doutrinas

• Conduzir os perdidos a Jesus

• Aplicar a Bíblia à vida real – pondo-a em prática

ESTAS ACTIVIDADES TAMBÉM DEVEM TER LUGAR, SE A IGREJA ASSIM O ACHAR:

• Ensinar as crianças a dar oferta

• Ensinar  sobre  assuntos  práticos  –  nutrição,  saúde,  maneiras,  trabalhos  manuais, 

jardinagem, leitura etc.

• Ensinar sobre a vida de missionários e pregadores

          Todas as 6 atividades da primeira lista, ou todas as 9 de ambas as listas, devem ter lugar 
em qualquer ordem. Nós podemos mudar a ordem destas atividades , da forma como a  igreja 
desejar.  Exemplo:  Os  alunos  podem  orar  no  início  do  programa,  durante  qualquer  parte  do 
programa ou no fim do programa. Eles  podem aprender o verso bíblico antes da história bíblica, 
durante a lição bíblica,  ou depois.  Estas listas são somente idéias do tipo de atividades que 
podemos e devemos usar durante a Escola Dominical. Não têm nada a ver com a ordem em que 
devem ser executadas. A ordem é livre. 

Nos seguintes capítulos deste livro, consideraremos cada uma destas atividades, discutiremos a 
sua importância e como fazê-las bem.

VAMOS REVER

O que fazemos na Escola Dominical? Escreva 6 atividades que devem ser incluídas em todas as 
Escolas Dominicais: 

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________



6. _______________________________________________________________

Escreva 3 atividades adicionais que podem ser incluídas se a igreja achar necessário:

1.  _______________________________________________________________

2.  _______________________________________________________________

3.  _______________________________________________________________

O que quer dizer por ensinar capacidades práticas e assuntos? Dê alguns exemplos     ou junte 
algumas idéias suas

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Destas capacidades  práticas e assuntos, quais deles pensa serem de importância imediata para 
as crianças que você ensina? Com a permissão da sua igreja, planeie inserir um pouco desse 
assunto cada semana na Escola Dominical.

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...



5.  COMO  PODEMOS  ORGANIZAR  UMA BOA ESCOLA 
DOMINICAL?

A igreja tem o poder de abrir e fechar Escola dominicais. A igreja tem o direito de decidir quais as 
atividades em que as crianças vão participar . A igreja tem o direito de decidir em que altura é que 
vai ser a Escola dominical – que dia, que hora, onde será ensinada, que ensinará, se as crianças 
dão  oferta  ou  não,  e  se  derem,para  onde  vai  o  dinheiro.  A  igreja  tem  o  direito  de 
disciplinar  professores e cooperadores que não vivam e ensinem de acordo com as Escrituras, da 
forma com a igreja compreende as Escrituras. A igreja tem o direito de pedir e recebe relatórios. 
Ela tem todos estes direitos porque  a Escola dominical é um programa da igreja.

Em  muitos  lugares,  a  Escola  Dominical  começa  só  com  um  ou  dois  professores.  Estes 
professores devem concordar que estão a servir na igreja, num  programa da igreja, submetendo-
se assim aos pastores da igreja. Eles devem procurar viver em boa comunhão com a igreja e com 
os que estão em liderança. Devem estar em comunicação com a liderança e a orar por eles, para 
que possam compreender  exatamente o que é que a liderança está  à espera do seu trabalho na 
Escola Dominical. Eles nunca poderão ultrapassar a autoridade que a igreja lhes dá.

O PAPEL  DO PASTOR OU LIDER

O pastor principal  ou líder não é geralmente quem ensina na Escola Dominical,  mas é muito 
importante para o programa da Escola Dominical. Ele é a pessoa  a quem se devem apresentar 
os  relatórios  da  Escola  Dominical,  juntamente  com  todos  os  outros  relatórios  de  outros 
departamentos. Ele é o pastor de toda a igreja, de todo o povo de Deus, e naturalmente, ele quer 
saber  o  que  se  passa  na  Escola  dominical.  Todas as  outras  pessoas  estão  debaixo  da  sua 
autoridade. Eles devem trabalhar em comunhão com ele.

O pastor deve ajudar os pais a compreenderem a importância da 

Escola Dominical na vida deles. Se ele estiver constantemente a encorajá-los e a dizer coisas 
boas acerca da Escola Dominical, se ele se mostrar feliz por ter uma Escola Dominical na sua 
igreja, então a Escola Dominical se tornará mais forte na sua igreja. Virão muitas mais crianças, e 
depois de terem aprendido a Palavra de Deus na Escola dominical,  elas vão tornar-se cristãos 
fortes e bons.

O TRABALHO DO DIRECTOR  OU SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DOMINICAL

Em alguns lugares,  muito  poucos professores foram treinados.  Há muitas crianças e a  igreja 
deseja dividir a Escola dominical em classes, colocando cada criança em grupos por idades. Se 
houverem duas ou mais classes na Escola Dominical, deve escolher-se uma pessoa para ser a 
responsável. O diretor deve ser alguém  que:

• Terminou com êxito um curso de treinamento (o nosso ou outro qualquer)•

• Está a viver em comunhão com a igreja em que vai ensinar•

• Encoraja outros•

• Sabe ler, escrever e resolver problemas de matemática simples•



• Tem um peso acerca da Escola Dominical•

• Tem experiência em ensinar•

• O professor é o que tem o dom de ensinar. Ajudar o professor a ensinar

É uma boa  maneira de treinar um cooperador, e ele próprio se tornar um professor. Muitos dos 
bons cooperadores darão bons professores de Escola Dominical. O cooperador também pode ser 
o substituto do professor no caso de ele estar doente e faltar.

EXEMPLOS DE UMA ORGANIZAÇÃO EFICAZ NA ESCOLA DOMINICAL

Uma pequena Escola Dominical

Pastor Responsável

Prof. de Esc. Dom.        /           Tesoureiro da Esc. Dom.

Coop.  do  prof.              /                Comissão das ofertas 

Uma grande Escola Dominical      

Pastor Responsável

Prof. Esc Dom. /   Prof. Esc. Dom.  /  Prof. Esc. Dom./  Tesour. Esc.Dom./  Secretário

Coop. do prof.   /  Coop. do  prof.    /   Coop. do prof.  /   Comissão de ofertas

VAMOS REVER

Quem deve contar a oferta Escola dominical?

……………………………………………………………………………………………………………

Sob que autoridade é que todos os cooperadores da Escola dominical estão (juntamente com 
Deus)?

……………………………………………………………………………………………………………

A Escola Dominical é um programa  ou uma organização?

……………………………………………………………………………………………………………

O que pode fazer um cooperador de Escola dominical?

……………………………………………………………………………………………………………

VAMOS PÔR  EM PRÁTICA

Escreva aqui o nome da pessoa que lidera a igreja onde você ensina:

……………………………………………………………………………………………………………



Concorda  que  a  pessoa  que  escreveu  pode  supervisionar  todo  o  seu  trabalho  na  Escola 
dominical? Porquê?

…………………………………………………………………………………………………………….

Como é que a sua Escola dominical está agora organizada?  Faça um  exemplo disso nesta folha 
com os nomes  das pessoas.

Se outros  da sua igreja  também estão presentes,  juntem-se e  discutam este assunto.  Como 
podemos organizar melhor a nossa Escola dominical? Que idéias é que queremos apresentar à 
consideração do nosso pastor? Escreva-as em baixo:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tem mais alguma idéia de alguém que possa ajudar a tornar a sua Escola dominical mais eficaz? 
Escreva  aqui os seus nomes, e o que pensa que eles poderiam fazer. Ore sobre esta lista com as 
outras pessoas da sua igreja. Se concordarem, mostram esta lista ao vosso pastor, e expliquem-
lhe as vossas idéias. Discuta-as claramente e ouça, também, as suas idéias.

……………………………………………………………………………………………………………..



6.COMO É QUE A LIDERANÇA DE UMA IGREJA PODE E

COMO É QUE O PASTOR PODE ENCORAJAR A ESCOLA DOMINICAL?

Os crentes de uma igreja têm facilidade em seguir as idéias do seu pastor. Quando o pastor diz 
publicamente que a Escola Dominical é uma coisa boa, ele está a ajudar muito. As pessoas dão-
lhe  ouvidos.  Quando  as  pessoas  compreenderem  isto  no  seu  coração,  ainda  vão  dar  mais 
atenção e crer que é mesmo importante. A atitude dos pastor vai encorajar e edificar ou então, vai 
desencorajar ou até mesmo destruir o ministério da Escola Dominical. O pastor deve anunciar 
publicamente as atividades da Escola dominical. Ele deve encorajar os pais a trazerem os seus 
filhos. Note que dissemos ENCORAJAR. Por vezes, os pastores não encorajam, mas OBRIGAM , 
envergonhando as pessoas. Nem obrigar, nem envergonhar vai ajudar . Na verdade, este tipo de 
comportamento por parte do pastor só vai prejudicar a Escola Dominical, assim como a igreja. O 
pastor  deve  encorajar  as  pessoas  –  dizendo-lhes  todas  as  coisas  boas  acerca  da  Escola 
dominical. Ele pode dizer-lhes como a Escola dominical pode ajudá-los, às suas famílias , a igreja 
etc. Ele pode certificar-se se os pais perceberam bem toda a informação – onde e quando se 
realiza, quem ensina, o que se espera da oferta etc. ele deve anunciar este tipo de informações 
durante 3 ou 4 semanas seguidas, antes de começar a Escola Dominical, e depois durante mais 
alguns meses.

COMO USAR UM FORMULÁRIO DE REGISTO DE ESCOLA DOMINICAL

Em igrejas grandes, podem utilizar-se formulários de registro para facilitar a divisão em classes. O 
pastor deve certificar-se que todas as famílias recebem um formulário destes, para que escrevam 
os nomes ,  idades e grau escolar  em que encontram os seus filhos  outras  crianças de que 
cuidem. Devem devolver o formulário na semana seguinte. A igreja divide as classes e dá aos 
professores as listas de alunos, de acordo com os formulários preenchidos. Isto é uma grande 
ajuda  para  o  professor  e  uma forma ordenada de dividir  as  classes.  No final  deste  capítulo 
encontrará um exemplar deste formulário de registro.

Se a igreja apresenta  o  relatório da Escola Dominical durante  o culto, então este funciona como 
uma forma de lembrar aqueles que ainda não se inscreveram. O relatório deve ser dado com 
entusiasmo,mesmo  que  os  números  não  sejam altos.  O  relatório  não  deve  dizer:  “A Escola 
dominical está a diminuir.” Podemos apresentar um número, sem comentários, se o número for 
baixo, com ênfase nas coisas boas que estão a acontecer e que as crianças estão a aprender. De 
tempos a tempos, uma criança pode recitar um versículo que aprendeu  na Escola dominical, ou 
um grupo  de crianças  pode cantar,mostrar  um trabalho  que fez  ou demonstrar  um jogo que 
aprenderam.

EXEMPLO DE UM FORMULÁRIO DE REGISTO DA ESCOLA DOMINICAL

NOME DA IGREJA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

MORADA DA IGREJA

I. INFORMAÇÕES QUE OS PAIS PRECISAM COMPLETAR PARA REGISTAR OS SEUS FILHOS 
NA ESCOLA DOMINICAL



Nome  completo  dos 
pais:_______________________________________________________________

                        

Morada: 
____________________________________________________________________________

Filhos:

Primeiro e último nome   Sexo       Data Nasc.          Classe Nota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO DA ESCOLA DOMINICAL

……………………………………………………………………………………………………………..

Compreendendo a importância das crianças para Deus, para a sociedade e para a igreja, se a 
minha igreja me aceitar para este serviço, eu concordo servir o Senhor Jesus Cristo nesta igreja 
local, ____________________________, na Escola dominical como: 

________ Professor

________ Cooperador

________ Secretário ou Tesoureiro

________ Companheiro de oração

________ Para o que for preciso

Eu acho que poderia ensinar:

________ Crianças Pré-escolares

________ 7 a 9 anos

________ 10 a 12 anos



________  13 a 15 anos

________  16 a 18 anos

_________ Adultos

NOME____________________________________________________  Data 
____________________

CORAL DA ESCOLA DOMINICAL

Em muitos locais, as crianças da Escola dominical podem formar um coral. Alguns corais também 
dançam ou fazem gestos para representar as canções. Alguns usam instrumentos para marcar o 
ritmo,  com  tambores  etc.  Outras  usam  fitas  ou  bandeiras.  Outras  tocam  flautas  ou  outros 
instrumentos – tudo para dar mais interesse e entusiasmo e honrar ao Senhor. Cada vez que um 
grupo destes apresenta qualquer coisa, isto lembra as pessoas do ministério da Escola dominical.

OUTRAS ACTIVIDADES QUE ATRAEM CRIANÇAS

Em alguns lugares,  a igreja procura todas as formas ativas  de atrair  crianças para a Escola 
dominical.  Existem muitas  maneiras.  Se houver  muitas  crianças que não podem ir  à  Escola, 
então  a  igreja  pode começar  uma classe  de alfabetização,  e  ensinar  a  Escola  Dominical  no 
processo da aprendizagem.  Desportos e jogos são sempre uma boa maneira de atrair crianças. 
Depois, elas acabam por vir à Escola dominical. Em muito lugares, começam a Escola dominical 
com um  grande Desfile  por toda a vila,  enquanto convidam as crianças para se juntarem ao 
grupo. As crianças aderem facilmente, cantando, acenando com flores ou ramos de árvores. O 
desfile vai até à igreja ou sala de Escola dominical, onde começará o programa.

ATRAÍNDO CRIANÇAS INCRÉDULAS

Se a igreja quiser atrair crianças fora  da comunhão dos que crêem na Bíblia, então, primeiro deve 
considerar o local onde vai realizar a Escola dominical. Não pode ser uma altura que entre em 
competição com outras igrejas. A igreja pode considerar uma hora diferente para realizar a Escola 
dominical, ou fazer uma Escola dominical para as suas crianças e depois organizar clubes bíblicos 
para as crianças de fora. Depois das crianças virem ao clube, e os pais terem visto o que há de 
positivo  neste  programa,  e  a  mudança  que  se  deu  na  vida  dos  seus  filhos,  alguns  podem 
começar a vir à Escola Dominical ou até mesmo à igreja. Os clubes ajudam a quebrar o medo de 
ir à igreja dos Protestantes. Muitas crianças vêm ao conhecimento do Evangelho desta forma, e 
algumas acabam por trazer as suas famílias.. Este plano exige paciência, tempo, oração e muito 
trabalho, mas pode funcionar.

O DIA DA CRIANÇA

Um dia por ano, a igreja separa um dia para ser o DIA DA CRIANÇA. Neste dia, as crianças da 
Escola dominical podem mostrar tudo o que têm feito e aprendido . As crianças devem ocupar a 
maior parte do culto. Podem levantar as ofertas, orar, ler as Escrituras, cantar, dirigir o louvor, 
contar histórias bíblicas, fazer representações, demonstrar jogos bíblicos, dar testemunhos etc. 
Muitas  pessoas  que  viram este  programa disseram:  “Na  verdade,  não  calculávamos  que  as 
crianças podiam aprender assim a Bíblia! Nós queremos enviar também os nossos filhos para que 
eles comecem também a aprender.”

VAMOS PÔR EM PRÁTICA



Que idéias quer usar primeiro para encorajar a Escola Dominical da sua igreja?

  ……………………………………………………………………………………………………………..

AS CRIANÇAS DA SUA VILA ESTÃO A CHAMÁ-LO!

ELAS ESTÃO FAMINTAS DA PALAVRA DE DEUS! 

SERÁ QUE VOCÊ AS PODE ALIMENTAR COM O PÃO DA VIDA?



7.ESCOLHER, LIDERAR E ENSINAR CANCÕES?

• As canções trazem coragem, e alegria ao espírito humano. Quando as pessoas estão 

contentes,  geralmente  sentem vontade  cantar  e  dançar  como  uma expressão  da  sua 
alegria. Quando as pessoas se sentem tristes, muitas vezes podem sentir-se melhor só por 
cantarem.  Nós  queremos  que  a  nossa  adoração  seja  cheia  de  alegria,  para  que  as 
canções e a dança encorajem o nosso espírito.

• As  pessoas  cansam-se.  É  difícil  ficarem  sentadas  e  em• silêncio.  Quando  cantamos 

e  dançamos, isso  tira-nos o sensação de cansaço e renova as nossas forças. Os nossos 
corpos recebem nova energia. 

• Cantar e dançar atrai as pessoas. As pessoas são naturalmente atraídas para onde quer 

que se ouçam canções alegres.

• Cantar e dançar são excelentes métodos de ensino. As pessoas aprendem facilmente a 

partir de canções por causa da repetição, e porque  são agradáveis, descontraímo-nos e 
abrimo-nos para novas idéias.

• Finalmente,  mas  provavelmente  o  mais  importante,  cantar  e  dançar  são  formas 

aprovadas  por  Deus  para  O  honrar.  Nós  gostamos  muito  de  música,  por  isso 
compreendemos que Deus também goste. Desde os tempos passados, a música tem feito 
parte da adoração do povo de Deus (pense em Salmos 150) No Velho Testamento, Deus 
ordenava ao Seu povo que cantasse e que dançasse para O louvar.

O que devemos cantar? (Efésios 5:19)

……………………………………………………………………………………………………………...

O que devemos fazer na nossa dança? ((Salmos 149:3, 150:4)

……………………………………………………………………………………………………………...

Quando o povo de Deus passou por um tempo de grande tribulação, como é que eles louvaram a 
Deus? (Êxodo 15:20-21)

……………………………………………………………………………………………………………...

As  canções  podem ser  bons  professores.  É  verdade que  nem todo  o  ensino  deve  ser  feito 
somente através de lições bíblicas. Se escolhermos boas canções, elas podem estará ensinar de 
cada vez que forem cantadas. Por exemplo, um problema doutrinário que temos visto em muitas 
igrejas em África é o batismo. A forma de pensar de muitas pessoas  está confusa por causa do 
ensino de muitas igrejas proeminentes. Muitas pessoas pensam que podem ser salvas através do 
batismo. A Bíblia diz-nos que as pessoas só podem ser salvas  se deixarem Jesus entrar nos seus 
corações. Os que confiam em Jesus já são salvos. O batismo mostra publicamente que alguém 
decidiu seguir  Jesus.  No Ministério  Every Child,  escrevemos uma canção  para estabelecer  o 
verdadeiro ensino bíblico e para corrigir o que tem estado errado. Estas são as palavras desta 
canção:

Ser  batizado  não  te  vai  salvar!  Só  mostra  aos  outros  que  és  salvo.
Ser batizado não te vai salvar! Só Jesus te pode salvar!



Cada vez que cantamos esta canção, estamos a reforçar o ensino bíblico tanto acerca do batismo 
como acerca de salvação.

O ensino que é recebido através de canções é facilmente lembrado porque é repetido muitas 
vezes, e de uma forma agradável. Chega facilmente ao coração, porque as canções têm uma 
forma de ajudar pessoas a descerem as suas defesas para que novas idéias cheguem aos seus 
corações e mentes.

O ensino que é recebido através de canções  chegará muito longe, pois as crianças cantam em 
casa, as mulheres cantam nos campos de lavoura e no mercado, e os homens na vila, na cidade 
ou nos seus trabalhos. Muitos outros ouvirão o mesmo ensino que é dado nessas canções. Por 
estas razões, cremos que cantar e dançar deve ser uma atividade proeminente e permanente na 
Escola dominical.

É IMPORTANTE PLANEAR AS CANÇÕES QUE VAMOS CANTAR NA ESCOLA DOMINICAL

Muitas vezes, em África, os lideres não planeiam o tempo de louvor. Eles cantam o que lhes vem 
à mente, ou o que preferem ou seja popular na altura. No entanto, na Escola dominical devemos 
planear o que vamos cantar. Isto permite ao líder escolher o que ele acha mais apropriado , e o 
que vai reforçar o alvo da lição. Ele ainda pode deixar ou acrescentar uma canção conforme o 
Espírito de Deus o dirigir, mas acima de tudo, a qualidade do louvor deve aumentar.

COMO ESCOLHER AS CANÇÕES:

Canções boas para a Escola Dominical têm estas características:

• As crianças gostam de cantá-las porque fazem-nas sentir-se bem

• Não são difíceis de cantar

• São canções vivas com um ritmo acentuado

• Ensinam doutrina bíblica correta

• Reforçam o alvo da lição daquele dia

• Podem ser usadas para abrir diversas partes do  programa da Escola Dominical: Oferta, 

oração, lição bíblica etc.

• Preparam as crianças para participarem no culto dos adultos

Agora vamos ver estas características uma a uma.

• Boas canções de Escola dominical são aquelas que as crianças gostam de cantar porque 

se sentem bem.

À medida que ganha experiência em liderar o louvor, vai compreender facilmente que ainda que 
as crianças cantem qualquer tipo de canções, algumas serão as suas favoritas. Essas são as 
canções que as fazem sentir-se bem e felizes. Essas são as canções que elas vão cantar quando 
saírem da Escola Dominical. Vão cantá-las toda a semana, nas suas casas, na escola e por onde 
quer  que andarem.  Seja quando for  que escolher  canções para a Escola Dominical,  escolha 
sempre algumas das suas favoritas.



…………………………………………………………………………………………………………..

• Boas canções de Escola Dominical são as que não são difíceis de cantar

Muitas  vezes  ouvimos  um coral  cantar  canções  muito  bonitas,  mas  não  dão  para  a  escola 
dominical.  Isto  é  porque  as  canções  não  são  fáceis  para  as  crianças.  A melodia  pode  ser 
demasiado aguda ou grave para as vozes infantis.  Ou as palavras ou a música é demasiado 
complicada para que as crianças consigam acompanhar. Nem todas as canções dão para serem 
cantadas na Escola Dominical. As canções da Escola dominical não devem ser difíceis de cantar.

Agora pense. Entre todas as canções que já ouviu os corais cantarem, pode dar um exemplo de 
uma canção difícil para as crianças? Se sim, pense de novo. O que é que torna essa canção difícil 
para as crianças? Escreva a sua resposta aqui:

……………………………………………………………………………………………………………...

Pode dar um exemplo de uma boa canção que não seja difícil para as crianças? O que é que 
torna essa canção fácil?

…………………………………………………………………………………….……………………….

• Boas canções de Escola Dominical são alegres e com um ritmo acentuado

As crianças são atraídas por  canções que as façam sentir  vontade de dançar.  Quando uma 
canção lhes dá vontade de pular, aplaudir, abanar a cabeça ou dançar, podemos dizer que tem 
um ritmo acentuado.

Agora  pense.  Que  canções  cristãs  conhece  que  têm  um  ritmo  acentuado?  Escreva 
algumas  nesta linha.  Estas são as que deve pensar em usar na Escola Dominical.

……………………………………………………………………………………………………...

• Boas canções de Escola Dominical ensinam doutrina bíblica correta.

De tempos a tempos, eu (Mama Lorella) tenho ouvido o coral de uma igreja cantar cânticos que 
parecem religiosos mas apresentam idéias e ensinos que não estão em linha com aquilo que a 
Bíblia ensina . Em África, os corais das diferentes igrejas cantam nas vilas e cidades. Quando os 
outros os ouvem podem  gostar do som , do ritmo ou do entusiasmo dos cantores, sem pensarem 
no que eles estão a cantar, e depois aprendem a canção e começam a cantá-la também. Mas o 
que triste é que não repararam que o que estavam  a cantar era doutrina bíblica errada.

Por exemplo, já ouvi corais cantarem que as obras salvam as pessoas ou as condenam. Este 
ensino não está de acordo com a Bíblia, que insiste que não podemos ser salvos pelas obras, 
mas só pela graça, através da fé em Cristo Jesus (Gálatas 3:1-14, Efésios 2:8-9, Tito 3:5) Noutra 
altura,  ouvi  um coral  cantar  acerca dos 10 Mandamentos  omitindo a parte  “não farás para ti 
imagem de escultura… não te curvarás nem o servirás”. (Êxodo 20:4-5, o segundo mandamento)

TEM QUE TER CUIDADO PARA NÃO REPETIR TODAS AS CANÇÕES QUE OUVE. PERGUNTE 
A SI MESMO: SERÁ QUE EU VOU ENSINAR ISTO NA MINHA IGREJA? SE NÃO ENSINAR, 
ENTÃO ACHA QUE VAI CANTAR ESSA CANÇÃO? 



Agora pense. Há alguma canção que ouviu que lhe soava religiosa mas que, na verdade, não 
estava de acordo com  a Bíblia? Escreva aqui  nesta linha:

……………………………………………………………………………………………………………...

   

O que fazer quando ouvimos uma canção que tem uma linda melodia e  bom ritmo, mas que está 
errada doutrinariamente? Pode ser possível mudar algumas palavras  à canção a fim de corrigir o 
ensino, ou juntar mais alguns versos ou linhas. Por exemplo, a canção dos Dez Mandamentos 
podia ser usada se acrescentássemos um verso mais com a parte do 2º Mandamento que faltava. 
Ou podia ser  possível  usar  a  música e pôr  uma letra completamente diferente.  Se nenhuma 
destas idéias funciona, então é melhor esquecer essa canção, ou seja não a cantar  na Escola 
dominical.

Pense numa das canções que escreveu na linha de cima . Pode mudar algumas das palavras 
para  corrigir  o  ensino?  Ou  pode  acrescentar  algumas  palavras?  Na  linha  de  baixo,  veja  se 
consegue corrigir a canção. Depois, tente cantá-la.

………………………………………………………………………………………………………….…..

• Boas canções de Escola Dominical reforçam o alvo da lição daquele dia

Todas as lições bíblicas têm um alvo – um ponto principal ou ensino que você deseja imprimir na 
classe.  Ao planear  o programa da Escola Dominical,  todas as partes desse programa devem 
reforçar o alvo daquele dia, incluindo as canções que as crianças vão cantar.

Por exemplo,  se o alvo da lição é “Parar de mentir”, devemos escolher algumas canções que 
falem sobre mentira, ou pelo menos, de um assunto relacionado – da boca  ou do discurso do 
cristão. Existem muitas canções que podemos escolher com este tema .

Escreva algumas das canções que pensa que seriam boas para reforçar o alvo da lição “Parar de 
mentir”.

……………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………...

Todas as lições têm um alvo.  Ao programar  a Escola Dominical,  deve escolher  canções que 
reforcem esse alvo. Eis uma lista de possíveis alvos. Depois de cada alvo da lição, escreva duas 
canções que sirvam para reforçar esse alvo:

Alvo da Lição: Orar a Deus em tempos de tribulação, porque Deus é honrado quando buscamos a 
Sua ajuda.

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

Alvo da Lição: Honra a teu pai e a tua mãe porque agrada a Deus.

1. …………………………………………………………………………………………………………
….

2. …………………………………………………………………………………………………………
….



Alvo da lição: Deus quer  todas as nossas orações, por isso só devemos orar a Ele e a nenhum 
outro.

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Alvo da Lição: Não roubes, pois isto agrada a Deus.

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Alvo da Lição: Crê no Senhor Jesus e serás salvo.

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Alvo da Lição: Não te queixes mas fica feliz como que Deus te dá.

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Alvo da Lição: Deus quer ajudar-nos por isso pedimos a Sua ajuda.

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Alvo da lição: Jesus é amigo das crianças, por isso as crianças amam-nO.

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Alvo da Lição: Os crentes devem ser batizados na água,  por isso se és crente e ainda não foste 
batizado, deves fazê-lo.

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...



2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

• As canções podem ser usadas para abrir  determinadas partes do programa da Escola 

Dominical.

É bom escolher uma canção para ser usada  todas as semanas para abrir determinada parte da 
Escola dominical. Por exemplo, Escolha uma canção acerca de oração para apresentar o tempo 
de oração. Uma vez que as crianças estiverem habituadas a este sistema, vai deixar de ter que 
anunciar que é tempo de oração. Comece a cantar essa canção, e entre logo na oração.

Agora pense:  Pense acerca de canções que possam abrir  a  lição bíblica  todas as semanas. 
Escreva algumas das suas idéias.

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

 Boas canções de Escola Dominical ajudam a preparar as crianças para participarem no culto dos 

adultos•

Está certo as crianças cantarem as suas canções da escola Dominical, mas também devem de 
aprender  algumas  das  canções  cantadas  nos  cultos  dos  adultos.  Pois  assim  à  medida  que 
crescem, vão sentir-se confortáveis, pelo menos com algumas das canções usadas nos cultos dos 
adultos.

Junte-se com alguém da sua igreja. Juntos, façam uma lista de seis canções que vocês pensem 
que os adultos cantem:

……………………………………………………         …………………………………………………..

……………………………………………………         …………………………………………………..

……………………………………………………          ………………………………………………….

Você deve escolher,  pelo menos,  uma destas canções para ensinar às crianças. Qual  destas 
canções vai ensinar primeiro na Escola Dominical?

…………………………………………………….      Porquê? …………………………………………..

Você pode escrever canções para sua Escola Dominical.

Se não consegue encontrar uma canção para um assunto específico, pode escrever a sua própria 
canção. Pode experimentar em casa, fazendo você próprio a melodia e a letra. Se é novo nisto, 
comece com uma canção pequena que seja fácil de cantar. Depois de a saber bem, tente ensiná-
la às crianças da sua casa,  da sua família ou dos vizinhos. Isto vai mostrar-lhe se a sua canção é 
fácil para as crianças ou não, e se elas gostam dela. 

Teve dificuldade em encontrar duas canções para alguns dos alvos que escrevemos? Se não 
conseguiu  lembrar-se  de  canções  para  um ou  mais  alvos,  tente  escrever  uma  canção  para 



ensinar  a verdade dessa lição.  Escreva a letra em baixo.  Depois tente  colocar uma melodia. 
Cante-a para alguém perto de si, e tente ensiná-la.

Escreva a sua própria canção:

……………………………………………………………………………………………………………...

COMO DEVE LIDERAR  O LOUVOR?

Já vimos como escolher boas canções. Agora vamos falar acerca de como liderar estas canções 
na Escola dominical. Eis alguns princípios importantes:

1. Saiba bem a canção, você próprio, antes de a cantar publicamente.

Antes de tentar cantar qualquer canção publicamente, você deve saber a canção muito bem – 
tanto a letra como a música. Se quiser cantar uma canção que não sabe muito bem,  dedique-se a 
aprendê-la antes da aula começar. Pode fazer isto, ouvindo a música e cantando-a muitas vezes 
antes de a cantar publicamente. Pode praticar o liderar e o ensinar aos outros, cantando para 
pequenos grupos perto da sua casa. Se lhe é impossível fazer isto, pode pedir a alguém que dirija 
a canção por si – alguém que a conheça bem.

2. Faça as crianças participarem, tanto quanto possível.

As crianças gostam muito de participar, por isso quanto mais ativas, melhor! Eis algumas idéias: 
Se está a usar  uma canção que fala acerca de Jesus fazer  milagres,  pode pedir  a algumas 
crianças que se levantem, e uma  a uma, digam, em poucas palavras, as coisas que Deus tem 
feito por elas. Se está a usar uma canção que fala acerca de Satanás fugir, pode perguntar se 
está ali alguém que acha que satanás anda a persegui-la, e que esse alguém fique de pé. Depois, 
as crianças à sua volta, podem estender as suas mãos na sua direção e orar por ela. Se está a 
cantar  uma canção de louvor  a  Deus,  podem   fazê-lo  também verbalmente.  Ou as  meninas 
podem cantar enquanto os rapazes louvam com as suas palavras, ou o inverso.

Pense em gestos que pode acrescentar à canção. Não se envergonhe das crianças usarem todo 
o seu corpo. Pode até mesmo coreografar alguns gestos ou passos, ou deixe que as crianças 
dancem e se expressem livremente. Elas podem saltar, balançar os braços, abanar as cabeças, 
bater as palmas, bater os pés ou qualquer coisa que pareça apropriado à canção e ao estilo da 
sua igreja local.

3. Dirija as canções com entusiasmo

Lembre-se de que é um líder e as crianças vão imitá-lo. Cante com entusiasmo. Mostre emoções 
apropriadas. Use todo o seu corpo para mostrar emoções e ritmo. Se mostrar entusiasmo, as 
crianças farão o seu melhor para cantar qualquer canção, mesmo uma desconhecida, na qual não 
sintam grande à vontade.

4. Ensine novas canções gradualmente

Se quiser ensinar uma canção nova às crianças, é melhor fazê-lo gradualmente. Comece por 
deixá-las ouvir a canção cantada por si, depois deixe-as experimentar só o refrão. Dependendo do 
comprimento  e da complexidade da canção, ensine-a aos poucos. Pode ter de levar algumas 
semanas para ensinar toda a canção, especialmente se tiver diversos versos. Reveja a canção 
todas as semanas e acrescente sempre um pouco 3mais para que, gradualmente as crianças se 
vão sentindo confortáveis com ela. Depois, continue a cantar essa canção de tempos a tempos 
para que ela fique bem gravada nas suas memórias.



5.  Nem todas as canções se precisam de concentrar  no “tempo de cantar”.  Elas ficam bem 
espalhadas pelo programa e até mesmo durante o tempo da lição. 

• Não faça isto: 

Canção  Canção  Canção  Ensino  Ensino  Ensino 

• Faça isto:    

Canção  Um pouco de ensino  Canção  Um pouco de ensino  Canção  Um pouco de 
ensino 

6. Mostre um espírito de adoração quando estiver a louvar e a adorar

Nós cantamos canções de louvor a Deus. Quando cantamos canções louvor , devemos mostrar 
uma atitude de louvor e adoração . O  líder estabelece o modelo para as crianças.

VAMOS REVER

Quais são algumas das características de boas canções de Escola Dominical?

• …………………………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONÁRIO  (Termine as seguintes frases)

• Antes  de  dirigir  as  canções  você  deve 

__________________________________________________.

• Se quiser dirigir uma canção mas não a conhece muito bem, o que pode fazer? Você 

pode             ___________________________________________,ou  você  pode 
__________________________. 

• O  líder  de  louvor  deve  dirigir  as  canções  com  muito 

________________________________.

• Nem  todas  as  canções  precisam  de  estar  concentradas  no 

__________________________________  do  Programa.  Ficam  melhor  espalhadas 
_________________________.

• Como  deve  ser  apresentada  uma  canção  nova? 

___________________________________________



• Ao  apresentar  uma  canção  nova,  com  que  parte  da  canção  deve  começar? 

____________________.

• Se gostar  de uma canção,  mas houver  ensino  errado,  o  que pode fazer? Você pode 

________________________________________________________________________
__________

ou _____________________________________________________.

• Se um professor não conseguir encontrar uma canção para determinado alvo da lição, o 

que  é  que  ele  pode  fazer? 
_______________________________________________________________________

• Ao  dirigir  canções,  qual  a  parte  do  corpo  que  o  professor  deve  usar? 

__________________________

OBSERVAÇÃO

Observe atentamente outros a liderarem o louvor. O que é que eles fazem bem?  

______________________________________________________________________________
___

______________________________________________________________________________
___

De  que  forma  é  que  ele  pode 
melhorar?___________________________________________________

______________________________________________________________________________
_____

Como é que ele pode mostrar grande entusiasmo?

______________________________________________________________________________
_____



8.ENSINAR AS CRIANÇAS A ORAR

É importante orar na Escola dominical, a fim de trazer benção ao  nosso programa e ao ensino às 
crianças. Nós também oramos na Escola dominical para estabelecer exemplo para as crianças,33 
mostrando-lhes  como  podem  orar  em  casa.  Muitas  vezes,  as  crianças  que  vão  à  Esc3ola 
dominical têm visto muito maus exemplos. Têm visto os adultos orar de formas que não estão de 
acordo com a Bíblia. Por exemplo, têm visto pessoas orar a santos, orar a Deus no nome de 
outros lideres religiosos, orar a espíritos de ancestrais ou espíritos da natureza. Elas não têm idéia 
de como a Bíblia diz que os crentes devem orar. 

As crianças precisam de aprender  como e sobre o que devem orar. A oração e o ensino são 
muito  importantes  na nossa  Escola  dominical.  Ali,  as  crianças  podem aprender  os  princípios 
bíblicos sobre a oração e ver a oração demonstrada de forma bíblica.

COMO DEVEMOS ENSINAR  AS CRIANÇAS A ORAR?

1. Use uma canção especial para introduzir o tempo de oração

Escolha uma  canção que fale sobre oração, ou uma canção que seja uma oração. Use a mesma 
canção semana após semana como introdução ao tempo de Oração. 

2. Numa Escola dominical nova, o professor deve ser o primeiro a orar.

Quando  uma  igreja  começa  uma  nova  Escola  Dominical,  no  início  as  crianças  podem  ficar 
assustadas ou envergonhadas acerca da oração em frente de outros. Podem não saber orar. Para 
evitar  problemas,  o  professor  deve  orar  no  princípio.  Isto  permite  às  crianças  ouvirem como 
podem orar. O professor deve fazer uma oração pequena, natural, de forma simples. Então, as 
crianças vão saber que podem falar com Deus da mesma forma. Ele deve estar familiarizado com 
os princípios bíblicos sobre a oração para que não viole nenhum deles. Mas não deve ser sempre 
o professor  a orar. Não queremos que as crianças pensem que a oração é exclusivamente para 
professores. Elas devem começar a orar o mais cedo possível.

3. Ensine um princípio  sobre a oração de cada vez.

Fizemos uma lista de muitos  princípios de oração.Escolha um que possa ajudar os seus alunos, e 
ensine  um só princípio  de cada  vez.  Continue  a  rever  e  a  explicá-lo  até  que  as  crianças  o 
compreendam e comecem a usá-lo. Cada princípio deve tomar entre duas a cinco semanas a ser 
interiorizado, dependendo da compreensão das crianças.

4. Continue a rever os princípios que já ensinou

Todas as semanas, use uma parte do programa para rever rapidamente 3 ou 4 princípios de 
oração que elas já aprenderam. Isto pode ser feito fazendo perguntas ou começando uma frase e 
elas terem que a terminar. Ou,  você pode dizer-lhes que vai dar um mau exemplo de oração e 
depois  pedir-lhes  que  elas  corrijam,  e  digam qual  o  princípio  que  foi  violado.  Depois  de  ter 
ensinado muitos dos princípios, não os reveja todos , todas as semanas. Escolha poucos de cada 
vez para revisão. 

5. Coloque imediatamente em prática o princípio, logo que as crianças o aprendam.

Depois de ter ensinado um princípio de oração, comece a demonstrar e a usar esse princípio. 
Exemplo: Se ensinou o princípio de que deve orar pelos lideres da  sua igreja, durante a oração 



desse dia, certifique-se de que menciona os lideres da sua igreja local. Nas semanas seguintes, 
continue a lembrá-los na sua oração.

6. O que deve fazer se as suas crianças têm hábitos de oração que não são bíblicos?

Se as crianças que tem na sua Escola Dominical vêem de campos não bíblicos, então elas podem 
estar a orar de formas que a Bíblia não aprova, mesmo na Escola dominical. Nos primeiros anos 
do  meu ministério  em África,  uma vez,  uma criança  levantou-se  na  Escola  dominical  e  orou 
fervorosamente a Maria. Contudo, não lhe vai acontecer muito destas situações se você ensinar 
sobre oração. Antes das crianças começarem a orar, pergunte-lhes: “A quem devemos orar?” (Ao 
nosso Deus Pai) “Em Nome de quem oramos?” (No Nome de Jesus)

Não podemos controlar o que as crianças fazem em casa, ou nas igrejas que possam freqüentar 
ao mesmo tempo que vão à Escola dominical, mas você pode ser um bom exemplo na Escola 
Dominical. Se uma criança começar a orar de uma maneira não bíblica diante de toda a classe, 
não a envergonhe. Não se zangue nem a repreenda. No entanto, termine, imediatamente com 
essa oração. Pode fazer algo como isto: “Desculpa.” (Diga-o de forma firme mas não com uma 
voz zangada) ponha a mão sobre o seu ombro se ele continuou a orar.  Depois diga mais ou 
menos isto: “Desculpa, Tu não sabes  como nós costumamos orar ou esqueceste-te. Na Escola 
Dominical, nós só oramos como a Bíblia diz. Nós oramos (então mostre-lhe a forma correta, por 
exemplo: A Deus, no Nome de Jesus.Amém. Dê-lhe uma outra oportunidade, se ele quiser, e, no 
fim da Escola dominical, fale com ele em privado,  fazendo-o compreender porque é que você o 
interrompeu, e que não está zangado com ele. Talvez até o possa elogiar pela forma como acabou 
por orar. Tente terminar a sua conversa de forma positiva. Se as crianças o informarem de que, 
em casa, oram de forma diferente, pode dizer: “Na nossa Escola dominical, gostamos de orar 
como a Bíblia diz”.

7. Peça voluntários para orar, em vez de forçar

Pode perguntar  quem quer  orar,  e  só  depois  escolher  uma criança.  Ou pode perguntar  com 
antecedência a algumas crianças se elas querem orar. Deixe várias crianças orarem, não sempre 
as mesmas. 

8. Encoraje as crianças que oram bem

Quando as crianças estão a usar bem os princípios que você ensinou, reconheça o esforço delas 
e  encoraje-as.  Pode dizer  isto:  “Foi  uma ótima  oração.  Lembraste-te  … … “(seja  qual  for  o 
princípio que  a criança usou)

9. Dê às crianças boas idéias sobre assuntos de oração

Você pode trazer à frente 3 ou 4 crianças para orar. Dê a cada uma, um assunto de oração. 
Exemplo: primeira criança – somente louva a Deus. Segunda criança: Ora pelo nosso pastor e 
lideres  da  igreja.  Terceira  criança:  ora  pelos  que  estão  doentes.  Quarta  criança:  Ora  pelas 
crianças da vila que não são salvas. Quinta criança – Ora pelas crianças noutros países onde é 
difícil ser-se cristão, como a Líbia, Sudão etc.

10. De tempos a tempos, use canções como orações

Uma canção pode ser,  ela própria,  uma oração. As crianças podem cantá-la numa atitude de 
oração, e no seu coração vai tornar-se uma oração. Exemplo: Uma canção pode ser uma oração 
que busca cura. À medida que as crianças cantam, peça às que estão doentes que se levantem 



ou levantem as suas mãos. Uma canção pode falar de perdão. Peça às crianças que, em silêncio, 
pensem nos seus pecados e depois cantem todos juntos, pedindo que Deus as perdoe.

QUE PRINCÍPIOS DE ORAÇÃO DEVEMOS ENSINAR ÀS CRIANÇAS?

Seguidamente, estão alguns princípios acerca de oração que você pode ensinar às crianças, um a 
um e a pouco e pouco. Para ensinar todos estes princípios, pode precisar de pelo menos, um ano 
ou até mais tempo. Depois de ter ensinado todos eles, pode tornar a revê-los em qualquer ordem. 
Escolha os que vai ensinar primeiro, que são os que percebe serem os que a sua classe precisa 
mais.

ALGUNS PRINCÍPIOS BÍBLICOS SOBRE  ORAÇÃO (Lembre-se, em qualquer ordem)

1. É muito importante que os cristãos orem 

Marcos 13:33, Lucas 6:12, Tiago 5:16-18

2. Deus está desejoso para nos ajudar, mas Ele espera que Lhe peçamos.

Mateus 7:11, Salmos 65:2, Jeremias 33:3

3. Podemos orar a qualquer altura,em qualquer lugar

Salmos 55:17, I Timóteo 2:8

4. Podemos pedir ajuda a Deus nos momentos difíceis ou em tempos de problemas.

Salmos 27:5, 91:15

5. Devemos orar somente a Deus, e a mais ninguém nem a  nada.

Mateus 6:9, Lucas 4:8

6. Devemos orar a Deus no Nome de Jesus

I Timóteo 22:5, João 14:13

7. Devemos agradecer e louvar a Deus

I  Tessalonicenses 5:16-18

8. Devemos orar até que venha a resposta, mesmo que demore muito tempo.

Lucas 18:1, I Tessalonicenses 5:17

9. Podemos orar de joelhos (Lucas 22:4) de pé (Marcos 11:25) com as mãos unidas ou com as 
mãos levantadas (I Timóteo 2:8), ou seja, em qualquer posição.

10. Podemos orar a Deus cantando (Salmos 9:1-2, Tiago 5:13) ou chorando (Salmos 39:12)

11.  Devemos  estar  preparados  para  aceitar  a  vontade  de  Deus  em todos  os  assuntos  que 
orarmos. (Lucas 22:42, I João 5:14)

  12. Devemos perdoar os que nos fizeram mal ou nos feriram se queremos que Deus responda 
às nossas orações. (Mateus 6:14-15)



  13. Devemos confessar os nossos pecados, senão eles podem impedir que as nossas orações 
sejam  respondidas. (Isaías 59:1-2, João 9:31)

Acrescente outros  assuntos do seu próprio estudo bíblico.

NÓS PODEMOS AJUDAR AS CRIANÇAS A COMPREENDER O QUE É QUE DEUS QUER QUE 
ELAS OREM

1. Devemos orar somente por aquilo que honra e agrada a Deus (I João 5:14)

2. Devemos orar pedindo salvação a Deus (se ainda não o fizemos) (Romanos 10:113, I Timóteo 
2:4)

3.  Devemos orar  por aquilo que Deus diz ser importante.  Exemplos:  a salvação de outros,  a 
família, a igreja, verdade e justiça etc.

4. Nós podemos pedir qualquer coisa que  necessitarmos.(Filipenses 4:6)

5. Podemos pedir a Deus que ajude outras pessoas (Colossences 1:9)

6. 3Podemos pedir que  Deus que cure os doentes (Tiago 5:15)

7. Devemos orar pelos nossos lideres. (I Timóteo 2:1-3)

8.  Devemos orar  por  aqueles  que  estão  a  servir  a  Deus  (os  nossos  pastores,  evangelistas, 
diretores  do coral  e  membros,  lideres de senhoras,  professores  de Escola  Dominical  etc.)  (II 
Coríntios 1:11)

9. Devemos pedir a Deus que envie cooperadores para a Sua seara para que outros ouçam as 
boas-novas. (Lucas 10:2)

10.  Podemos pedir a Deus que Ele encha as nossas vidas com a plenitude do Seu Espírito. 
(Mateus 17:21, Efésios 6:18)

11. Devemos pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar a tentação. (Lucas 22:40, 46)

12. Podemos pedir  a Deus que nos perdoe os nossos  pecados (I João 1:9)

13.  Podemos orar  com os outros.  Quando concordamos em oração,  damos força às  nossas 
orações e às deles (Mateus 18:19-20, Atos 1:14)

14. Devemos orar  até pelos nossos inimigos. (Lucas 6:28)

15. Podemos quebrar o poder de espíritos maus em oração. (Atos 17:21, 18:18, Lucas 10:17)

VAMOS REVER

Sublinhe a resposta certa. Exemplo: Deus é  (o único, um entre muitos)

Devemos orar a (S. José,a Deus)

Devemos orar no Nome de (Simão e Jesus, Jesus Cristo)

Deus  (quer, não quer) ajudar os cristãos

Orar pelos crentes é (pecado, útil)



Nós podemos orar a Deus por (qualquer coisa, coisas que Lhe agradam e O honram)

Podemos quebrar  o poder de espíritos maus através (da oração, da bruxaria)

Deus salvará  todo aquele que (clamar por salvação, fizer boas obras)

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Quais dos princípios acima referidos ajudarão a sua classe?

……………………………………………………………………………………………………………...

Escreva todo o versículo que combina com este ensino. Depois, Aprenda-o  de cor para que fique 
pronto a usá-lo no ensino.

……………………………………………………………………………………………………………...



9.ENSINAR AS A MEMORIZAR O VERSÍCULO BÍBLICO

Nós cremos que é importante que as crianças memorizem os versículos para que os possam 
repetir facilmente, esconder no seu coração e lembrar quando forem necessários na sua vida. 

Memorizar  versículos  pode  ajudar  as  crianças  a  tornarem-se  cristãos  mais  fortes.  Quando  o 
apóstolo Paulo escreveu acerca do soldado cristão, ele disse que tínhamos que pôr a armadura 
de Deus; Tínhamos que pôr o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a Palavra de 
Deus (Efésios 6:10-18) Como é que alguém pode “pôr” palavras? O que é que Paulo queria dizer?

……………………………………………………………………………………………………………...

Pense nisto: Quando vestimos roupas, elas ficam junto a nós. Elas vão conosco onde quer que 
nós vamos. Elas não são parte do nosso corpo, mas quando as pomos , elas quase que são parte 
do  nosso corpo. Devemos conhecer a Palavra de Deus desta forma, para que, onde quer que 
formos,  ela vá conosco.  Deve entrar  no nosso coração,  para que saibamos o que Ela diz e 
compreender  o  que  Ela  significa.  Então,  poderemos  lembrar-nos  dela  quando  precisarmos. 
Podemos encontrar o que queremos facilmente, quando queremos mostrá-la a alguém. 

Se as nossas crianças começam a conhecer a Bíblia desta maneira, isso vai ajudá-las a recusar a 
tentação. Cada vez que satanás tentou levar Jesus a pecar, o que foi que Jesus lhe respondeu? 
(Mateus 4:1-11)

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Jesus respondeu-lhe citando palavras da Bíblia (do Velho Testamento) que Ele sabia de 
cor,  tendo-as aprendido quando era uma criança.  Desta  forma,  Jesus ganhou a  vitória  sobre 
satanás.

Se  escondermos a  Palavra  de Deus nos nossos corações,  como é  que Ele  nos  vai  ajudar? 
(Salmos 119:9,11)

……………………………………………………………………………………………………………...

Resposta: Pode ajudar-nos a recusar a tentação. Exemplo: Se uma criança está a ser tentada a 
mentir,  ela  pode  lembrar-se  de  um versículo  que  aprendeu  quando  falou  acerca  de  dizer  a 
verdade. Consegue pensar num versículo que mostre que Deus odeia a mentira?  Escreva-o aqui:

……………………………………………………………………………………………………………...

Existem muitos versículos que nos falam acerca da mentira e de dizer a  verdade. Agora, abra a 
sua Bíblia no versículo que escreveu. Analise palavra a palavra e veja quão perto  chegou das 
palavras da Bíblia. Um versículo que fala sobre a mentira está em Efésios 4:25. Muitas crianças 
conhecem este versículo, porque aparece muitas vezes nas lições de Escola Dominical. Se uma 
criança conhecer este versículo e se lembrar dele quando estiver a ser tentada para mentir, então 
ela pode falá-lo ao seu coração. Deus pode usar este versículo para a lembrar do que Ele quer 
que ela faça. . Ele pode ajudar a criança a tomar a decisão certa. É muito importante que as 
crianças memorizem os versículos bíblicos para que, facilmente os possam trazer à mente onde 
quer que estejam.

PENSE ÁCERCA DESTAS IDEIAS PARA UMA MEMORIZAÇÃO DE VERSÍCULOS EFICAZ



1. Como escolher um versículo para ser memorizado

Escolha  um  versículo  que  combine  com  o  alvo  da  lição  do  dia.  Retire  todos  os  outros 
pensamentos que também se encontrem nesse versículo para que tudo o que for memorizado 
esteja relacionado com o alvo da lição. Por outras palavras, de todos os versículos, escolha para 
memorização, somente as partes que se relacionam com o alvo da lição. 

2.Qual deve ser o comprimento do versículo?

Os  fatores  que  devemos  usar  para  decidir  o  comprimento  do  versículo  são:  a  idade,  a 
escolaridade, a inteligência e a experiência das crianças que está a ensinar.

• Pré-escolares: As crianças até aos seis anos, especialmente  aquelas que ainda não foram 

para a escola, podem aprender uma frase de 5 ou 7 palavras facilmente. Não precisam de 
decorar a referência (capítulo e versículo) onde se encontra o versículo. Você pode chamar 
ao versículo  “as palavras  Bíblia”.  Exemplo: “Deus amou tanto o mundo” ou “Deus deus o 
Seu único Filho”.

• Idades de 7 a 9: As crianças de 7 a 9 anos podem decorar 2 ou 3 frases, até 15 a 20 

palavras, e também podem começar a aprender a referência (capítulo, versículo e livro da 
Bíblia onde se encontra esse versículo) Exemplo: “Deus amou tanto o mundo que deu o 
Seu único Filho “ João 3:16

• Idades dos 10 anos para cima: As crianças com 10 anos ou mais com educação normal 

são  memorizadores  potenciais.  Elas  podem  aprender  um  versículo  inteiro  com  a 
referência. Elas também podem decorar diversos versículos, um de cada vez, até dizerem 
de cor toda a passagem. Exemplo: “Deus amou tanto o mundo que deu o Seu  único filho, 
para que todo aquele que Nele crê, não se perca mas tenha a vida eterna. “ João 3:16.

As palavras que você escolher para o versículo NÃO PRECISAM DE SER SEMPRE  as primeiras 
palavras do versículo. Podem ser do meio ou do fim do versículo, caso essas frases sejam mais 
apropriadas para o alvo da lição. Exemplo: 

• Pré-escolares:  “Ele tornou-se uma nova pessoa  por dentro.”

• Idades  de 7 a 9 anos: “Se alguém está em  Cristo, tornou-se uma nova pessoa por dentro. 

“ II Coríntios cap. 5, vers. 17

• Idades dos 10 anos para cima: Se alguém está em Cristo, tornou-se em nova pessoa por 

dentro. Eis que tudo se fez novo. II Cor. Cap. 5 , vers. 17                                         

Note que o versículo para os pré-escolares tirou-se do meio do versículo, e não da primeira frase. 
Isto  é aceitável. A frase para memorização pode sair de qualquer parte do versículo.

Certifique-se, porém, de que a frase que escolher para memorização apresenta um pensamento 
completo. Exemplo: Se o versículo a ser memorizado está em Efésios 4:25,  as crianças podem 
decorar :”Que todas as pessoas digam a verdade ao seu vizinho"” porque é um pensamento 
completo. No entanto, não podia fazê-las memorizar isto “Que todas as pessoas digam”, porque 
não é um pensamento completo. De fato, você até pode distorcer o significado se não completar o 
pensamento.

Porque é que  é importante você próprio conhecer o versículo?



Antes de começar a ensinar um versículo às crianças, deve sabê-lo muito bem, para si próprio, 
todas as palavras, sem qualquer hesitação e sem ter de parar para pensar. Tem de aprender a 
dizê-lo  tal  como  aparece  na  Bíblia,  sem  mudar  nenhuma  palavra.  Não  é  suficiente  ensinar 
somente a idéia geral, nas suas próprias palavras. Se você quer que as crianças aprendam o 
versículo,  primeiro,  tem  de  você  próprio  aprender  todas  as  palavras.  Muitos  professores 
descobriram que se eles disserem o versículo muitas  vezes, para eles próprios, para  a família ou 
vizinhos, isso vai ajudá-los. Depois, tentam dizê-lo para si próprios, ao mesmo tempo que alguém 
verifica na Bíblia se está a ser dito de forma correta. 

É importante ensinar com entusiasmo.

Ensine com ENTUSIASMO! As crianças sentirão alegria em aprender os versículos  se os seus 
professores  forem entusiastas  acerca disso,  e  mostrarem entusiasmo na forma como ensina. 
Professor, o entusiasmo deve começar consigo!  Isso, por fim, vai atingir as crianças. Ensine o 
versículo para memorizar com entusiasmo.

É importante encorajar as crianças

Se as crianças se estão a sair bem, ou se estão a tentar mesmo a sério ainda que lhes seja um 
pouco  difícil,  encoraje-as.  Mesmo  que  cometam  um  pequeno  erro,  sempre  lhes  pode  dizer 
“Esforçaste-te muito…”. Não  trará algum benefício repreendê-las por terem cometido um erro. É 
sempre preferível procurar formas de encorajamento.

Eis algumas idéias para encorajar crianças:

Fizeste muito bem!

Esforçaste-te muito!

És muito esperto!

Viva!

Aplauda

Sorria

Muito bem! Magnífico!

Excelente!

Fabuloso!

Fantástico!

És um campeão!

És um vencedor!

Tenho orgulho de ti!

Muito obrigado

Ninguém  te vai ganhar!

Boa tentativa!



Isso mesmo!

Excepcional!

Até pareces aluno da Universidade!

Muito bem, de novo!

Estás a sair-te muito bem!

Agora  acrescente  na  sua  lista.  Pense  em  mais  5  frases  de  encorajamento,  palavras  ou 
afirmações:

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

3. ………………………………………………………………………………………………………
…...

4. ………………………………………………………………………………………………………
…...

5. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Eis  alguns princípios  e  métodos  que  podem ajudá-lo  a  ensinar  versículos  bíblicos  com mais 
eficácia:

1. O professor deve começar por ler o versículo todo

Antes de começar a ensinar o versículo,  deve ler todo o versículo para que a criança possa 
compreender  o contexto.  Leia cuidadosamente e com expressão. Esta leitura ajudará a criança a 
compreender  o  pensamento  geral.  ATENÇÃO!  Eu  não  estou  a  dizer  que  deve  ler  todas  as 
passagens  bíblicas  da  lição.  Leia  somente  um  versículo,  que  será  o  que  as  crianças  vão 
memorizar.

2.  As crianças devem dizer a referência antes e depois do versículo. (Com exceção dos pré-
escolares, como já dissemos)

Diga a referência (o livro da Bíblia, o capítulo e o versículo) cada vez que disser o versículo. Diga 
a referência antes das crianças dizerem o versículo e depois, de novo, no fim. Exemplo: João 1:12

3. Os versículos devem estar divididos em pequenas partes.

Deve começar por dizer o versículo em pequenas partes. Diga uma frase e as crianças repetem. 
Quando terminar o versículo todo, repita-o. Depois, diga-o de novo, 

Junte as pequenas frases e diga-o de novo. Continue assim ,  até  que as crianças saibam o 
versículo todo.

Exemplo: 

Primeira repetição: Mateus/ Capítulo 19/ Versículo 14/ Mas/ Jesus/ disse/Deixai/ vir/



A mim/ as/ criancinhas/ e/ não/ as/ impeçais/ Mateus/ capítulo 19/ versículo 14

Nesta primeira repetição , dividimos o versículo em quantas partes? ___________

Segunda repetição: Mateus/ capítulo 19/ versículo 14/ Mas Jesus disse/ deixai/  vir/  a mim/ as 
criancinhas/ e não/ as impeçais/ /Mateus /capítulo 19/versículo 14

Nesta segunda repetição, dividimos o versículo em quantas partes? _____________

Terceira  repetição:  Mateus  capítulo  19  versículo  14/  Mas  Jesus  disse/deixai  vir  a  mim/  as 
criancinhas/ e não as impeçais/ Mateus capítulo 19 versículo 14

Nesta terceira repetição, dividimos o versículo em quantas  partes? ______________

Quarta  repetição:  Mateus  capítulo  19  versículo  14/  Mas  Jesus  disse/  deixai  vir  a  mim  as 
criancinhas/ e não as impeçais/ Mateus capítulo 19 versículo 14

Nesta quarta repetição, dividimos o versículo em quantas partes? _______________

Quinta repetição: Mateus 19 versículo 14/ Mas Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas/e não 
as impeçais/ Mateus  19 versículo 14

Nesta quinta repetição, dividimos o versículo em quantas partes? _____________Que mudança 
fizemos na referência? _______________________________________

Sexta  repetição:  Mateus  19:14/  Mas  Jesus  disse,  deixai  vir  a  mimas  criancinhas,  e  não  as 
impeçais/Mateus 19:14

Nesta  sexta  repetição,  dividimos o  versículo  em quantas  partes?  __________  Que mudança 
fizemos na referência? ___________________________________________

Porque é que acha que começamos por escrever a referência de forma tão longa (Mateus capítulo 
19 versículo 14) ?______________________________ E porque é que a encurtamos no fim? 
_____________________________________________________

Resposta:  Começamos  por  dizer  a  referência  de  forma  longa  para  que  as  crianças 
compreendessem que 19 era o número do capítulo e 14 era o número do versículo. Depois das 
crianças compreenderem isto, encurtamos  para que seja mais fácil e mais rápido.

ATENÇÃO: Nós não estamos a dizer que  cada versículo precisa de ser dividido no número de 
partes dado no exemplo acima . Só usamos como exemplo para mostrar como podemos dividir 
um versículo  em pequenas partes,  ou  mesmo palavras  individuais,  e  depois  fazer  pequenas 
frases.  Cada vez que repetimos o  versículos,  há  menos partes.  Colocamos as  palavras que 
pertencem juntas na estrutura da frase.

Prática: Qual dos exemplos está dividido de acordo com a estrutura da frase?

A: Romanos 10:13 Aquele que clamar/ pelo Nome do Senhor/ será salvo Romanos 10:13

B: Romanos 10:13 Aquele que/clamar pelo Nome/ do Senhor será/ salvo/ Romanos 10:13

Re33sposta.: O exemplo A foi dividido como deve de ser. Deve respeitar-se a estrutura da frase. 
Os verbos e complementos devem manter-se juntos. O exemplo B não está dividido segundo as 
regras gramaticais. À medida que repete as frases, sente como se faltasse sempre algo. É mais 
difícil de compreender, ainda  que as palavras sejam as mesmas.



4. As crianças precisam de repetir o versículo muitas vezes, mas necessitam de variedade na 
forma como isso é feito.

As crianças precisam de repetir o versículo de memorização muitas vezes, até que o saibam de 
cor. Se estiver a ensinar um versículo que elas nunca ouviram, elas devem repeti-lo, pelo menos, 
6 vezes, (Isto são orientações, e não regras de rapidez. O número de repetições depende da sua 
idade,  ano  escolar,  inteligência,  treino  bíblico  prévio,  do  comprimento  e  da  complexidade  do 
versículo) Lembre estas duas idéias: REPETIÇÃO E VARIEDADE.

Assim , todos os professores devem estar familiarizados com uma variedade de métodos para 
ensinar versículos bíblicos.  

Eis alguns exemplos de diferentes formas para repetir um versículo

• Diga-o sentado, em pé, de joelhos (Se o verso fala acerca de oração)

• Diga-o de mãos postas, com as mãos no ar, sentado em cima das mãos

• Grite ou sussurre

• Diga-o em voz aguda, ou  em voz grave

• Diga-o com uma mãos no ar, com ambas mãos no ar, com as mãos para a esquerda, com 

as mãos para  a direita

• Primeira dizem as meninas, depois os rapazes

• Primeiro dizem as crianças da primeira classe, depois as da segunda classe

• Primeiro dizem as crianças desta fila, depois as da outra fila

• Abane os dedos, abane a cabeça

• Aplaudir no tempo de cada sílaba, bater os pés

• Diga-o com determinado ritmo

• Faça um concurso entre diferentes crianças (Dê um nome a cada grupo)

• Elas levantam-se ao ouvir determinada palavra

• Primeiro dizem as que usam sandálias, depois as que usam sapatos

• Primeiro dizem as que vestem vermelho, depois vestem azul

• Primeiro dizem as que comeram arroz, depois as que comeram mandioca

• Primeiro dizem as crianças desta vila, depois as de outra

• Primeiro dizem as que vivem deste lado da rua, depois as do outro lado

• Primeiro as mais velhas da família, depois as mais novas

• Divida as crianças em grupos e dê uma frase a cada grupo



• Escreva o versículo no quadro ou em cartões no flanelógrafo. Depois, apague as palavras 

um a  uma.

• Você começa um versículo e as crianças terminam-no

• Você começa um versículo, e depois escolhe uma criança  para dizer a palavra seguinte.

• As crianças inventam gestos para as palavras do versículo.

    

ETC.  Agora, pense em mais  dois métodos que pode utilizar. Escreva-os em baixo:

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...

5. Use gestos no ensino, tantos quanto possível.

O método da utilização de gestos  que sugerem o significado é muito eficaz. Achamos que é muito 
útil  na Escola Dominical.  Pense acerca das palavras e frases,  e no que elas significam. Use 
gestos exagerados e vistosos. Estes gestos podem ser usados para lembrar à criança as palavras 
do versículo.

6. Use canções e danças

Outro  método de ensino eficaz  é  musicar  o versículo  e  cantá-lo,  por  vezes,  juntamente com 
danças  ou  outras  atividades  rítmicas.  Tenha cuidado ao  musicar,  pois  precisa  de  manter  as 
palavras e a idéia do versículo. Você pode incluir a referência do versículo, ou não, e deixar que a 
criança  a  diga  antes  e  depois,  separadamente.  Canções  com  ritmos  cativantes  e  fortes  são 
excelentes, mas não devem ser difíceis de aprender. A melodia, também, não deve ser difícil. Se 
colocar  música  no versículo,  deve  utilizar,  na mesma a  repetição.  As  crianças  nunca  ficarão 
cansadas da repetição em canção, e cantarão onde quer que vão. Sabemos que, com canções, 
podemos ensinar versículos mais longos.

7. O professor pode explicar um pouco o versículo, mas não deve fazer um sermão

As crianças devem compreender o significado versículo que estão a aprender.É  bom explicar 
alguma palavra  ou parte difícil. Mas, muitas vezes, os professores querem pregar. Esta não é a 
ocasião para pregar. Se um versículo é tão difícil que necessita de mais do que um minuto para 
explicação, então talvez seja melhor escolher outro versículo mais fácil.

VAMOS REVER: 

Diga 5 métodos que pode usar para ensinar um versículo

1. ………………………………………………………………………………………………………
…...

2. ………………………………………………………………………………………………………
…...



3. ………………………………………………………………………………………………………
…...

4. ……………………………………………………………………………………….………………
…..

5. ………………………………………………………………………………………………………
…...

Explique esta afirmação: O  professor deve usar tanto a variedade como a repetição para ensinar 
versículos bíblicos.

……………………………………………………………………………………………………………...

Quantas vezes, no MÍNIMO, é que a criança deve repetir um versículo? 

Pelo menos _________ vezes.

Professor, A coisa que o vai ajudar a compreender melhor este capítulo, é pô-lo em prática. A 
partir de agora, cada vez que ensinar um versículo, avalie o seu ensino. Qual o método que as 
crianças mais gostaram? O que é mais difícil  para elas? Que outros métodos aprendeu com 
outras pessoas? Reparou em  alguns erros que eles cometessem? Que boas idéias é que Deus 
lhe tem dado? Escreva tudo isto num livro de apontamentos e use as suas melhores idéias.



10.ENSINAR AS CRIANÇAS A USAR A BÍBLIA

Primeiro, encoraje-as e ter a sua Bíblia, ou pelo menos uma parte.

É difícil aprender se não tivermos uma Bíblia em casa, ou se as crianças não têm autorização de 
ler ou tocar na Bíblia da família.É muito bom se puder haver mais do que uma Bíblia em cada 
casa. Se a mãe e o pai souberem ler, pode ser que cada um tenha a sua Bíblia. Assim as crianças 
também devem de ter as suas próprias Bíblias, mas se isto não for possível,  então todas as 
crianças da casa deviam ter uma Bíblia só para si. Todos os jovens devem ter a sua própria Bíblia. 

Se houver dificuldade em arranjar Bíblias, a igreja deve considerar isso. Talvez quando alguém vai 
à  cidade,  poderá  trazer  uma  caixa  de  Bíblias.  As  pessoas  que  querem  uma  Bíblia  devem 
inscrever-se e pagar  com  antecedência, se  possível, ou a igreja pagará e depois as pessoas 
darão o dinheiro posteriormente. A igreja deve facilitar onde e como se pode comprar uma Bíblia. 
A igreja pode e deve encorajar  todos os crentes a comprarem a sua Bíblia. 

Se não for possível comprar uma Bíblia completa, a família pode comprar um Novo Testamento 
para a criança. É mais barato, e já vai dar para praticar  na procura de versículos. Contudo, é 
impossível seguirem todas as lições da Escola dominical, só com o Novo Testamento.  Muitas 
vezes,  é possível  encontrarmos somente porções da Bíblia.  Estas não dão o mesmo tipo de 
prática na procura dos versículos,  mas ,  pelo menos,  dão à criança parte  da Bíblia para ela 
guardar.  Para famílias pobres,  uma porção da Bíblia pode ser uma solução razoável ou pelo 
menos um começo. 

O professor de Escola dominical pode ajudar a criar  na criança  o desejo de ter uma Bíblia. Todos 
os domingos, ele pode pedir que as crianças ponham as suas Bíblia no ar.  Quando elas cantam 
canções  acerca da  Bíblia,  pode pedir-lhes  que  acenem com as  suas  Bíblias.  Pode  pedir  às 
crianças que saibam ler bem, que se levantem e leiam um versículo em voz alta. 

Ensine  como usar a Bíblia aos poucos de cada vez.

Você  deve  gastar  um  pouco  de  tempo  cada  semana,  muito  gradualmente,  para  ensinar  as 
crianças a usarem a Bíblia.  Cerca de 3 minutos é suficiente. Se quiser usar uma charada Bíblica, 
pode levar até 5 minutos.  Reveja cada ponto que ensina semana após semana, até que o maior 
número de crianças tenha compreendido. Depois, passe ao ponto seguinte.

Reveja constantemente

Deve rever  constantemente  os  pontos  que  já  ensinou.  Deus diz  que nós esquecemos muito 
freqüentemente, diz Deus em muitas partes da Bíblia.  É por isso  que  rever é essencial!

Primeiro, ensine as duas divisões principais da Bíblia

Quando  começa  a  ensinar  como  usar  a  Bíblia,  a  primeira  coisa  é  ensinar  as  crianças  a 
compreender  as  duas  divisões  principais  da  Bíblia  –  o  Novo  Testamento  e  o  Velho 
Testamento.  Eis aqui algum ensino sobre isto:

1. O Velho Testamento -  é a primeira parte da Bíblia completa. É a parte mais velha da Bíblia, a 
parte que foi escrita há mais tempo. É a história do povo de Deus  nos tempos primitivos, e do 
povo  de  Deus  que  se  chamavam judeus,  de  Judá  ou  de  Israel.  Tudo  no  Velho  Testamento 
aconteceu antes de Jesus ter nascido. Aponta para Jesus, dizendo-nos que O SALVADOR VIRIA.



2.O Novo Testamento – é a segunda parte da Bíblia completa. É parte mais nova da Bíblia. É a 
história da vida de Jesus, da Sua morte e ressurreição, e dos Seus seguidores e da igreja. Foi 
escrita  pouco  depois  da  morte  de  Jesus.  Também  aponta  para  Jesus,  dizendo-nos  que  O 
SALVADOR CHEGOU.

Quando estamos a ensinar do que  tratam estas duas partes, podemos mostrar estas  partes na 
Bíblia. Elas podem ver que o Velho Testamento é mais comprido do que o Novo Testamento. 
Podem ver as páginas com o título de Velho e de Novo Testamento em cima. 

Adaptando este ensino ao nível das crianças:

Todo  o  ensino  que  é  simplesmente  aprendido  e  repetido  pode  ser  aprendido  por  todas  as 
crianças, seja qual for o grupo de idade. Até mesmo as crianças pré-escolares podem saber a 
diferença entre o Velho e o Novo Testamento e podem dizer o nomes dos livros. No entanto, 
somente as crianças que sabem ler podem participar nas partes que requerem leitura e procura 
de versículos.

Segundo, ensine gradualmente os livros da Bíblia por grupos

Nós queremos que as crianças saibam que livros encontramos na Bíblia,e em que ordem, e como 
eles se dividem. Nós queremos que elas tenham uma idéia geral do ensino de cada livro e em 
cada grupo de livros. Isto ajudará com que a Bíblia seja mais familiar e menos estranha para as 
crianças.  Elas conseguirão rapidamente encontr3ar os versículos que necessitam,  ou ensinos 
que se encontram na Bíblia. Elas serão capazes de usar sozinhas as suas Bíblias, e ajudar outros. 
A Bíblia será como um amigo para elas. 

1. Mostre-lhes a lista dos livros no índice da Bíblia. Esta lista deve mostrar os livros  por  ordem, 
e  em que página se pode encontrar o princípio de cada livro.  Cada criança que tenha uma  Bíblia 
pode abri-la nesta lista e observá-la. As que lêem bem podem le3r esta lista em voz alta em 
uníssono. As que não lêem tão bem, podem repetir os nomes dos livros consigo.

2. Mostre como a lista se divide em dois grupos de assunto.  Discuta o significado de cada grupo.

VELHO TESTAMENTO  

• Livros escritos por Moisés -  Mostram a história da terra primitiva e do povo de Deus, como 

os judeus se tornaram uma nação , as leis de Deus  e as regras antigas sobre a adoração.

• Livros de História - Livros que continuam  a história dos judeus através do tempos dos 

juízes  e  dos  reis,  como  Deus  os  castigou  e  eles  ficaram  cativos,  e  que  mais  tarde 
regressaram e reconstruíram.

• Livros de Poesia -  Canções e poemas da vida do povo de Deus, escrito por David  e 

outros.

• Profetas maiores - Livros mais longos que avisam o povo de Deus e falam acerca de 

acontecimentos futuros e da vinda do  Messias.

• Profetas Menores - Livros mais pequenos que avisam o povo de Deus e falam acerca de 

acontecimentos futuros e da vinda do Messias.

NOVO TESTAMENTO 

• Evangelhos: A vida, morte e ressurreição de Jesus



• História: O começo e o aumentar da igreja 

• Epístolas ou Cartas de Paulo

• Outras Epístolas ou Cartas

• Profecia: Mensagens às igrejas e últimos acontecimentos

3. Pode começar por ensinar o Novo Testamento

É mais pequeno, fala sobre Jesus, e muito mais crianças possuem o Novo testamento do que a 
Bíblia completa, porque são mais baratos. No entanto, pode começar tão facilmente pelo Velho 
Testamento se as suas crianças tiverem as Bíblias completas  ou se estiverem a estudar lições do 
Velho Testamento.

4.  Ensine  as  crianças  a  recitar  os  nomes  de  todos  os  livros  ,  primeiro  de  uma  secção, 
depois  podem aprender os livros da outra secção. Por exemplo:  se estiver a ensinar o Novo 
Testamento, deve ensinar primeiro os Evangelhos. Mais tarde, junte os livros de História. Depois 
disto, junte Cartas de Paulo etc. Com cada grupo ou secção, continue a ensinar ou a rever tanto 
quanto for necessário, até que as crianças os conheçam muito bem.

Nem todas as Bíblias mostram os grupos ou secções dos livros, por isso, eis aqui uma lista:

VELHO TESTAMENTO

LIVROS DE MOISÉS LIVROS DE HISTÓRIA LIVROS DE POESIA
PROFETAS  
MAIORES

PROFETAS 
MENORES

Gênesis
Êxodo
Levítico  
Números  
Deuteronômio 

Josué
Juízes
Rute
I,  II  Samuel
I,  II  Reis
I,  II  Crônicas
Esdras
Neemias
Ester     

Jó  
Salmos  
Provérbios 
Eclesiastes  
Cânticos de Salomão 

Isaías  
Jeremias 
Lamentações 
Ezequiel  
Daniel 

Oséias
Naum
Joel
Habacuque
Amós  
Sofonias
Obadias  
Ageu
Jonas  
Zacarias
Miquéias 
Malaquias

 

NÚMERO TOTAL DE LIVROS DO VELHO TESTAMENTO: 39

NOVO TESTAMENTO: 

EVANGELHOS
HISTÓRIA  DA 
IGREJA

CARTAS  DO 
APÓSTOLO PAULO

CARTAS  DE 
OUTROS

PROFECIAS DO 
FIM

Mateus  
Marcos  
Lucas
João

Atos Romanos 
Hebreus (talvez) 
I, II Coríntios 
Gálatas 
Efésios 
Filipenses

Tiago
I, II Pedro
I, II, III João

Apocalipse



Colossences
I, II Tessalonicenses
I, II  Timóteo
Tito
Filemon

NÚMERO TOTAL DE LIVROS DO NOVO TESTAMENTO: 27

NÚMERO TOTAL DE LIVROS NA BÍBLIA: 66

5. Se as crianças têm Bíblia, elas podem abri-la nos livros que estão a aprender. Facilita muito se 
tiver um ou dois ajudantes na assistência. 

6. Elas podem procurar diferentes livros da Bíblia, mas somente aqueles que já aprenderam. O 
nome do livro está escrito no topo da página.

Adaptando ao nível da criança: Ensinar os livros às crianças, capítulos ou versículos só se  inicia 
quando elas sabem ler. As crianças mais novas só aprendem acerca da diferença  entre o Velho e 
o Novo Testamento.

Depois, ensinamos as crianças a procurar os capítulos na Bíblia.

Quando as crianças já memorizaram muitos dos grupos e dos nomes dos livros, nós ensinamo-las 
a procurar os capítulos na Bíblia. Os capítulos são divisões que as pessoas fizeram para dividir os 
livros  para  que  pudéssemos  encontrar  o  que  queremos  mais  facilmente.  Os  capítulos  são 
numerados a partir  do número 1,  desde o princípio de cada livro.  O número dos capítulos é 
impresso em grosso no início dos capítulos. Quando dois números estão juntos, o primeiro é o 
número  do  capítulo.  As  crianças  podem  praticar  encontrar  capítulos  nas  suas  Bíblias.  Por 
exemplo: elas podem procurar João capítulo 3. Ou podem abrir as suas Bíblias em qualquer lugar 
e dizer que livro e que capítulo é que elas encontraram. Elas também podem praticar vendo a 
referência, como João 3:16 e dizer qual é o livro e qual é o capítulo.

Finalmente, ensinamos as crianças a  encontrarem versículos na Bíblia 

O passo final é ensinar as crianças a encontrar os versículos na Bíblia. Cada capítulo está dividido 
em versículos que estão numerados. Um versículo tem por vezes uma ou duas frases, mas pode 
ser até só parte de uma frase. O número do versículo está impresso em mais pequeno, quase 
sempre no início do versículo. Numa referência bíblica, o último número é o número do versículo. 
Por exemplo: João 3:16, 16 é o número do versículo.

Nós explicamos estas coisas às crianças e mostramo-las na Bíblia. Depois ajudamo-las a  abrir as 
Bíblias. Quando elas percebem,  elas podem começar a procurar nas suas Bíblias. Por exemplo: 
podem procurar Mateus 5:8. Quando algumas crianças já encontraram, elas podem ajudar outras. 
Elas também podem abrir as suas Bíblias em qualquer lugar,  apontar para um versículo qualquer 
e dizer que versículo é. Elas devem fazer isto até o fazerem com perícia. 

Quando elas aprendem a fazer isto muito bem,  podem fazer concursos bíblicos. As crianças que 
sabem ler, gostam  muito de jogar este jogo. Podem fazê-lo sozinhas ou em grupo. Se jogarem 
em grupo, dê-lhes nomes. As crianças põem as suas Bíblias no ar. O professor diz uma referência 
e  as  crianças repetem-na  diversas vezes. Finalmente ele diz “Partida!” e as crianças tentam ser 
elas a encontrar o versículo mais depressa. A primeira a encontrar levanta-se e lê.



PRÁTICA: MOSTRANDO UM VERSÍCULO A UM AMIGO 

Eis uma prática que as crianças  podem fazer.Depois de terem aprendido

a encontrar versículos muito bem, dê-lhes todas as semanas uma referência para procurarem em 
casa e lerem às suas famílias. A igreja pode anunciar aos pais que cada semana as crianças terão 
que  fazer este trabalho de casa.  Isto só deve ser feito quando as crianças já se tornaram peritas. 

VAMOS REVER

Complete estas afirmações:

• Nós  ensinamos  as  crianças  primeiro  os  _____________  da  Bíblia,  segundo  os 

___________da  Bíblia,  depois  a  procurar  os  _________________  da  Bíblia,  e 
finalmente  a procurar os ________________ da Bíblia.

• Quanto tempo é que a Escola Dominical deve tirar  para ensinar as crianças a usar a 

Bíblia?

• Cerca de______________ minutos sem o concurso bíblico, ou  cerca de _____________ 

minutos mais o concurso bíblico.

• O Velho Testamento mostra que o Salvador ______________, O Novo Testamento mostra 

que o Salvador ____________________.

• Que parte deste ensino deste capítulo deve ser ensinada às crianças  pré-escolares?

…………………………………………………………………………………………………………
…...

• Onde se encontra o Índice da Bíblia? ……………………………………………………………

………...

• O que é que a Igreja deve fazer se poucas pessoas tiverem acesso a uma Bíblia?

…………………………………………………………………………………………………………
…...

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Antes  de ensinar os livros da Bíblia, você tem que os conhecer. Aprenda os livros da Bíblia  aos 
grupos, e escreva-os numa folha. Depois compare a sua lista com a nossa. Veja se escreveu 
todos, se estão por ordem e se estão bem escritos.



11.ENSINAR AS CRIANÇAS A DAR OFERTAS

Já dissemos que não é NECESSÁRIO que as crianças dêem oferta na Escola Dominical.   Não é 
um requisito, contudo, podem dar oferta, se a igreja concordar. Muitas igrejas descobriram que 
levantar oferta na Escola Dominical ajuda a ensinar as crianças a dar, e pode ser uma grande 
ajuda para a igreja.

Eis alguns princípios que podem ajudar-nos a ensinar as crianças a dar:

1. Primeiro, a igreja tem que decidir quatro coisas:

• Será que as crianças vão dar oferta na Escola Dominical?

• Se elas dão, o que podem dar?

(Dinheiro? Milho? Mandioca? Fruta? Lenha? Seja o que for que elas tenham) Se a igreja sente 
que será difícil para as crianças darem dinheiro, então elas podem trazer outro tipo de oferta. 
Muitas igrejas sugerem que a criança traga alguns pauzinhos de lenha, cogumelos selvagens ou 
qualquer coisa que não necessitem de comprar – coisas que elas possam encontrar na floresta, 
no chão ou que cresça nos seus quintais. 

• Que uso será dado à oferta das crianças?

A oferta das crianças pode ir para o fundo da igreja,  mas as crianças sentir-se-ão encorajadas se 
forem  para  o  fundo  da  Escola  Dominical.  A  igreja  pode  usar  este  fundo  para  comprar 
materiais  necessários na Escola dominical: giz, papel, cola, tesouras etc. Elas podem comprar 
até mesmo os livros das lições. Elas podem dar uma pequena oferta aos professores para os 
ajudar e os encorajar. Os presentes para os professores podem ser dinheiro, ou a igreja poderia 
usar as ofertas para lhes comprar canetas, sabonetes ou outra coisas que eles necessitassem. 

(Se a igreja não usa a oferta da Escola dominical para ajudar os professores, as crianças podem 
fazer  algum  trabalho  para  ajudar  os  professores.  Podem  trazer-lhes  lenha,  buscar  água  ou 
procurar comida na floresta. Podem tecer mantas, fazer telhados, ou remendar as casas. Elas 
podem varrer o pátio e ajudar a plantar o quintal. Todas estas atividades podem ajudar a honrar os 
professores, mesmo que a igreja não tenha meios para os pagar ou honrar com presentes)

• Quem será responsável pelo dinheiro?

A igreja  deve  decidir  quem tomará  conta  do  dinheiro  da  Escola  Dominical,  quem distribui  o 
dinheiro,  conforme  a  igreja  decide,  e  faz  os  relatórios.  Não  é  bom  que  o  professor  seja  o 
tesoureiro.  Deve ser outra pessoa, uma pessoa fiel  que seja capaz de contar,  somar, subtrair 
convenientemente, e alguém em quem a igreja possa confiar

2. As crianças devem dar as suas ofertas ao estilo Africano, sem tentar imitar o estilo de outros 
países. Em muitos lugares, é assim:

• Escolha uma canção para ser usada semana após semana, como a canção da oferta.

• Cante e dance  com entusiasmo



• As crianças vêem à frente  e põe-se em fila. Muitas igrejas cantam ao ritmo da música à 

medida que vêem à frente.

• Ensine às crianças os procedimentos da igreja,  para os preparar para a adoração dos 

adultos.  Estas  regras  de protocolo  pode incluir  coisas  como,  que grupo vem primeiro, 
exatamente onde se forma a fila da oferta, a rapidez com que deve andar para a frente, se 
incluímos  dança  ou  não,  em  que  caixas  se  depositam  as  ofertas,  que  mão  se  deve 
estender, etc.

• Não estenda demasiado este tempo.

• Encoraje as crianças a trazer as suas ofertas, mas não repreenda as que não participam. 

3. Faça tudo abertamente e honestamente diante de Deus e diante da igreja

Tanto as crianças como os pais devem compreender o plano da igreja no que diz respeito ao 
destino das ofertas da Escola Dominical. Siga este  plano. Se for necessário mudá-lo, a igreja 
deve aprovar a mudança. Não mexa neste dinheiro sem aprovação da igreja. Mantenha relatórios 
constantes, e  entregue-os semanalmente.

4. Todas as semanas, use um minuto para ensinar um pouquinho acerca de dar a  Deus. Eis 
alguns versos que servem de ensino:

o Deus quer que demos ofertas com um coração alegre (II Coríntios 9:7)

o Deus quer que planeemos as nossas ofertas, preparando o que vamos dar com 

antecedência (I Coríntios 16:2)

o Deus quer que demos dízimo, dando-lhe um décimo do que ele nos dá.  Se não 

dermos pelo um décimo, então estamos a roubar Deus e isto trará maldição sobre 
nós. (Malaquias 3:8-11)

o Deus quer que a nossa oferta ajude os Seus servos que ensinam a Sua  Palavra. 

(Deut. 18:24, I Timóteo 5:17-18)

o Deus  quer  que  nós  demos  as  nossas  melhores  ofertas  Ele  não  aceita  coisas 

sem  valor como oferta. (Provérbios 3:9-10)

o Dar ofertas a Deus traz-nos bênçãos . (Provérbios 3:9-10)

o Dar ofertas não nos ajudará se tivermos pecado no nosso coração. (Provérbios 

15:9)

VAMOS REVER

Diga quatro coisas que a igreja tem que decidir antes das crianças começarem a dar ofertas na 
Escola Dominical:

1. ________________________________________________________________________
________

2. ________________________________________________________________________
________



3. ________________________________________________________________________
________

4. ________________________________________________________________________
________

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Fale sobre estes quatro  assuntos com os lideres da igreja. Peça-lhes que eles decidam. Escreva 
as suas decisões nos espaços abaixo sobre os quatro assuntos:

1. ________________________________________________________________________
________

2. ________________________________________________________________________
________

3. ________________________________________________________________________
________

4. ________________________________________________________________________
________

Que ensino acerca de dar é mais necessário para as crianças na sua vila? Escreva isso aqui, e 
escreva também o versículo que combina. Depois comece a usar este ensino  e este versículo 
antes de levantar a oferta.

…………………………………………………………………………………………………………

       Comece uma lista de versículos que dêem bom ensino acerca de dar. Comece a lista aqui, e 
junte outro versículo se  achar que é útil:

……………………………………………………………………………………………………………



12.ENSINAR ASSUNTOS PRÁTICOS

• Fazer roupa

• Hábitos saudáveis  que evitarão que a criança fique com lombrigas

• Nutrição

• Prevenção da SIDA•

• Aulas de culinária simples, como por exemplo: cozer um ovo•

• Ler e escrever•

• Jardinagem•

Eis algumas idéias para este tipo de ensino:

1. Não deve tomar mais do que 5 minutos durante o tempo de Escola dominical. Se é necessário 
mais tempo, então deve escolher outra altura durante a semana para esse ensino ou projeto.

2. Uma vez que já decidiu o assunto, deve pensar em todo o ensino que deve ser dado sobre 
esse assunto. Faça um esboço lógico, e depois divida-o em pequenos segmentos que podem 
levar 5 minutos para ser tratados individualmente. Ensine um destes segmentos por semana. 

3. O ensino não deve consistir unicamente de palestra. Deve envolver alguma atividade. Exemplo: 
Se estiver a ensinar acerca de nutrição, traga um exemplo de comida saudável para a sala. Deixe 
as crianças provarem, ou distribua sementes para as crianças levarem e semearem.

4. Escolha os assuntos que são mais necessários no local onde está a ensinar.

LIÇÕES PARA MELHORAR A VIDA DO DIA-A-DIA

O Ministério Every Child publica pequenas lições sobre o melhoramento  da vida do dia a dia 
sobre estes assuntos: 1)Papaia. Um grande alimento 2) Tu tornas-te o que tu comes(lições gerais 
sobre nutrição) e 3) Uma bebida especial que você fazer em casa para combater a diarréia. Os 
professores  podem  usar  estas  lições  se  acharem que  são  necessárias  no  seu  campo.  Não 
precisam de ser ensinadas na ordem que nós as demos. Ou, se não quiserem usar as nossas 
lições, podem usá-las como modelo para ver como elas se dividem e como se organizam, e como 
integramos  algumas  atividades  no  ensino.  Depois,  você  escrever  as  suas  próprias  lições  de 
acordo com as suas necessidades.

O Ministério Every Child quer encorajar as igrejas a escrever outras lições sobre outros assuntos 
que achem importantes. Nós gostaríamos de receber uma cópia dessas novas lições, e podemos 
chegar  a  publicá-las  para  que  possam  ajudar  o  Continente  Africano,  com  a  permissão  dos 
autores, claro.

VAMOS PÔR EM PRÁTICA



Que ensino sobre a vida do dia a dia é necessário no local onde reside? Faça uma lista dos 
tópicos que acha importantes.

________________________________________      ___________________________________
_____

________________________________________      ___________________________________
_____

________________________________________      ___________________________________
_____

________________________________________      ___________________________________
_____

O que é mais importante ou mais urgente? O que é que deve ensinar primeiro?  Explique porquê.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Faça uma lista dos vários elementos ou partes desse assunto por ordem lógica.

1. 
______________________________________________________________________________
___

2. 
______________________________________________________________________________
___

3. 
______________________________________________________________________________
___

4. 
______________________________________________________________________________
___

5. 
______________________________________________________________________________
___

6. 
______________________________________________________________________________
___

7. 
______________________________________________________________________________
___

8. 
______________________________________________________________________________
___



Agora divida cada elemento ou parte em segmentos mais pequenos que dêem para ser ensinados 
em 5 minutos. Use outra folha para fazer isto:

……………………………………………………………………………………………………………

Agora pense em formas como a criança pode participar ativamente. Tente envolver participação 
em todas as semanas, se possível. Use outra folha.

……………………………………………………………………………………………………………

EIS ALGUMAS LIÇÕES QUE PODE USAR SE FOREM ÚTEIS NA SUA LOCALIDADE

LIÇÕES ÀCERCA DA PAPAIA

Papaia – Um grande alimento!

Pequenas mini-lições para 8 semanas, de 3-5 minutos cada uma

Semana 1: Mostre uma papaia madura. Deixe as crianças mexerem nela . Elas podem repetir “A 
papaia é uma comida boa. Devemos comer sempre papaia. A papaia ajuda os nossos corpos a 
ficarem saudáveis. Papaia é bom para a digestão.” Ensine-as que a papaia contém muitas coisas 
boas que ajudam os seus corpos a ficarem fortes e saudáveis, e que ajuda na digestão  para que 
os seus corpos possam retirar o que bom daquilo que comem.

Semana 2: Mostre uma papaia muito bonita.Corte-a em pedaços pequenos. À medida que a vai 
cortando, diga coisas deste tipo: “A papaia tem uma cor muito bonita.” Cheire-a e diga: “Cheira tão 
bem!” Ponha um pedaço na sua boca e diga: “Ah! Sabe tão bem.” Engula e diga: “É fácil de comer 
e cai bem no estômago.” Dê um pedaço a cada criança, se elas quiserem. (Nunca force uma 
criança)  Diga-lhes  que  é  importante  guardar  as  sementes  do  centro  do  fruto  para  depois 
plantar  mais tarde. Ponha as sementes de lado num lugar seguro para se plantarem na semana 
seguinte.

Semana 3: Antes do começar a Escola Dominical, ajude as crianças a escolherem um bom sítio 
para plantarem as sementes.Durante a Escola Dominical  as crianças podem semear as suas 
sementes e a regá-las. Escolha duas crianças para regarem as sementes todos os dias, ou até 
mesmo duas vezes ao dia  se  necessário.  Diga-lhes com grande entusiasmo que quando as 
sementes crescerem, elas vão poder comer o fruto. As crianças podem repetir: “A Papaia é um 
bom alimento. Nós gostamos muito.”

Semana 4: A papaia tem vitamina A. A vitamina A ajuda a termos olhos saudáveis. As crianças 
podem repetir: “Comer papaia faz bem aos olhos.” A papaia tem Vitamina C. A vitamina C ajuda 
todo  corpo a combater a doença e as infecções. As crianças podem repetir: “Comer papaia é bom 
para nós.  Ajuda o nosso corpo a  não ficar  doente facilmente.”  Mostre a papaia e corte-a em 
pedaços, dando a cada criança um pedaço. 

Semana 5: Mostre uma papaia. A papaia ajuda na digestão para que o nosso corpo possa obter 
todas as vitaminas daquilo que comemos. A papaia  acalma o nosso estômago quando estamos 
mal-dispostos. As crianças podem esfregar os seus estômagos e dizer : “Papaia ajuda o meu 
estômago a digerir a comida. Papaia é bom quando tenho dor de estômago.” Depois da Escola 
dominical,  dê  às  crianças  pedaços  de  papaia  para  comer.  Divida  as  sementes  entre  elas  e 
encoraje-as a plantar e a regar as sementes nas suas casas.

Semana 6: Pergunte quem plantou as sementes de papaia. Encoraje aqueles que não o fizeram. 
Reveja parte do ensino que já deu acerca da papaia.



Semana 7: Peça às crianças para lhe dizerem o que há de bom na papaia. Deixe cada criança dar 
somente  uma  idéia,  para  que  muitas  possam  participar.  Encoraje  aqueles  que  derem  as 
respostas certas.

Semana 8: Pergunte quais foram  as crianças que comeram papaia durante a semana anterior . 
Todas as outras crianças devem gritar “Viva! Vocês são campeões!” 

NÓS SOMOS O QUE COMEMOS

Lições sobre nutrição básica

Pequenas mini-lições para 6 semanas

Semana 1: Pergunte: Quais são as nossas necessidades físicas?

As crianças podem dar respostas diferentes, tais como:

 Precisamos de olhos  fortes para que possamos ver bem para  encontrarmos comida na floresta•

 Precisamos de um corpo forte para podermos caçar e pescar•

 Precisamos de um corpo forte para podermos viver toda a nossa vida em vez de morrermos cedo

•

 Precisamos de um corpo forte para podermos carregar água para a nossa família•

 Precisamos de um corpo forte para não ficarmos doentes com facilidade•

 Precisamos de um corpo forte par podermos brincar•

 Precisamos de ser espertos para nos sairmos bem na escola. Etc.•

Pergunte: Como é que aquilo que nós comemos nos pode ajudar a resolver essas necessidades?

As crianças podem dar respostas deste tipo:

 A boa comida ajuda o nosso corpo a combater a infecção e a doença•

 A boa comida ajuda o nosso corpo a ficar forte•

 Boa comida ajuda os nossos  olhos a ficarem fortes para que possamos ver melhor•

 Boa comida ajuda o nosso cérebro a desenvolver-se melhor para sermos espertos. Etc.•

Semana 2:  Precisamos de comer muitos tipos diferentes de comida. Mostre muitos alimentos 
nutritivos e que existem abundantemente na área. Diga-lhes o nome de cada alimento e como ele 
cresceu. Mostre-lhes como se lava e como se cozinha. Traga um exemplo de comida nutritiva que 
preparou  com  antecedência  em  casa  de  forma  deliciosa.  Dê  uma  pouco  a  cada  um  para 
provarem.

Semana 3: Diga às crianças que nós hoje, vamos discutir uma das coisas que o nosso corpo 
necessita – proteínas. O problema é que muitas vezes, não comemos proteínas suficientes. Como 
é que as proteínas nos ajudam? As proteínas ajudam os nossos músculos a ficarem fortes. Ajuda 



o nosso cérebro a desenvolver-se para que tenhamos inteligência. Ajuda o nosso cabelo a crescer 
forte e saudável,  nem vermelho nem amarelo nem fraco.

Semana 4: O nosso corpo necessita de proteínas.  Que alimentos têm proteínas? Feijões, carne, 
ovos, leite e sementes de todos os tipos, amendoins, peixe, galinha, insetos, milho, grãos etc. 
Será que todos estes alimentos são caros como a carne? Não. Nós podemos ser saudáveis e 
fortes mesmo que não possamos comer a comida cara como a carne. Muitos dos alimentos que 
têm proteínas podem ser plantados no nosso quintal ou ser apanhados na floresta.

Semana 5: Leve bons alimentos com proteínas para a aula. Diga às crianças que, para comermos 
bem,  precisamos  de  comer  comida  com proteínas  como  aquela.  Mostre-lhes  a  comida  com 
proteínas. Deixe-as tocar e pegar nesses alimentos. Faça-os repetir o nome desses alimentos. 
Explique como cada um destes alimentos cresce, como se prepara e como se cozinha. Deixe-os 
todos provarem esta comida com proteínas que cozinhou, ou uma que já esteja pronta a ser 
comida mesmo sem ser cozinhada, como sementes e amendoins.

Semana 6: Pergunte às crianças que alimentos bons podemos encontrar na floresta perto de nós. 
(Se estiver numa cidade, pergunte o que é que eles conseguem encontrar  com facilidade no 
mercado) Elas podem responder: “verduras, insetos etc.” Que alimentos bons podemos caçar ou 
pescar? Elas podem responder:  “peixe de muitas qualidades, animais da floresta tais como o 
macaco, animais das pradarias tais como o antílope ou a cobra etc.”

QUANDO UMA CRIANÇA TEM DIARREIA

Pequenas mini-lições para 8 semanas

Semana 1:  A diarréia é uma doença muito séria. Pode causar  muitas dores de barriga. Se uma 
criança tiver diarréia durante muito tempo, pode acabar por morrer.  Quando uma criança tem 
diarréia, precisa de ajuda imediata. Esta bebida especial como um remédio, é uma boa forma de 
ajudar uma criança que tem diarréia. Mostre e explique a receita para fazer esta bebida. 

Receita para fazer esta bebida especial:

Misture: 

1 litro de água potável à temperatura normal que tenha sido fervida

4 colheres de sopa de açúcar ou mel

¼  de colher de chá de sal

¼  de colher de chá de bicarbonato  ou outro ¼ de colher de chá de sal

½ chávena de sumo de fruta (laranja, toranja, leite de coco, banana esmagada ou outra)

Mostre um cartaz com a receita ou escreva-a num pedaço de papel  ou no quadro.

Semana 2: A diarréia  pode ser o sintoma de uma doença séria que precisa de ser tratada por um 
médico. Se a criança não reagir rapidamente, os pais devem contatar um médico. Muitas vezes, 
esta bebida poderá ajudar. Reveja a receita fazendo a bebida.



Semana 3: Demonstre como se faz esta bebida. Explique passo a passo o que está a fazer. Leve 
colheres ou copinhos para que as crianças possam provar. Dê a cada criança um copo ou uma 
colher limpa e lave muito bem, logo a seguir.

Semana  4:  Faça  a  receita  antes  da  aula  começar,  mas  não  junte  o  sumo  de  fruta.  Leve 
diferentes  qualidades de sumos de fruta. Ponha um pouco da bebida em copos e um pouco dos 
diferentes sumos em cada copo. Deixe as crianças experimentarem os diferentes sabores. Qual é 
que elas gostam mais?

Semana 5: Deixe uma criança preparar a receita enquanto que os outros observam. Ela pode 
seguir a receita  escrita, e deve explicar ao resto da classe o que está a fazer. As outras crianças 
podem ajudá-la ou lembrar alguma coisa, se necessário. Depois da classe, as crianças podem 
levar um pouco desta bebida para a mãe de alguma criança que esteja doente e explicar-lhe 
como deve usá-la. Elas também podem orar pela criança doente.

Semana 6:  Outra  criança tem a oportunidade de preparar  a receita,  à medida que os outros 
observam. Desta vez não lhe é permitido ver a receita, mas as outras crianças podem ajudá-la ou 
corrigi-la,  se  necessário.  De novo,  deixe as  crianças  levarem a  bebida para  alguém doente, 
explicar como usar a bebida e orar  por essa pessoa.

Semana 7: Os intestinos são a parte do nosso corpo que retira água e nutrientes da comida que 
comemos e a coloca no sangue. Depois o corpo  leva a água e todos os nutrientes para todas as 
partes do nosso corpo,  onde quer que ela seja  necessária.  É necessário que o nosso corpo 
recolha água desta forma. Quando temos diarréia, os nossos intestinos não absorvem a água que 
necessitamos. Mesmo que bebamos muita água, o nosso corpo não a retém porque se vai com a 
diarréia. É por esse motivo que as crianças com diarréia, podem morrer tão facilmente. Porque a 
água faz falta  ao sangue,  e o sangue é essencial  ao nosso corpo.  A bebida que ensinamos 
funciona  porque obrigam os intestinos  a dar a água de novo ao sangue. É muito bom para as 
crianças, porque evita que elas se desidratem, o que é o pior perigo da criança que tem diarréia.

Semana  8:  Diga às crianças que façam  uma demonstração em mímica de como se faz esta 
bebida para a diarréia.  ( Mímica é quando substituímos as palavras pelos gestos) Elas podem 
fazer gestos como se estivessem a fazer a bebida. Deixe uma criança explicar a adição de cada 
novo  ingrediente.  Pergunte-lhes  o  que  é  que  elas  devem  fazer  se,  mesmo  assim,  não 
melhorarem, (levar a criança ao médico o mais rápido possível) Diga às crianças que expliquem 
aos pais o que aprenderam.



13.QUEM ENSINAMOS NA ESCOLA DOMINICAL?

ENSINANDO NOVOS CRENTES

Os novos crentes ou recém convertidos são freqüentemente apresentados às nossas classes. 
Estas são crianças que se tornaram crentes há pouco tempo. Podem não ser batizadas ou estar 
na classe de batismo, e ainda não são membros da igreja, mas já receberam Jesus como seu 
Salvador, por isso são crentes. Podem não saber muito da Bíblia e dos seus ensinamentos, e 
estão somente a iniciar a sua vida cristã. Estes novos crentes devem receber ensino que lhes dê a 
segurança da sua salvação. Eles precisam de ensino nas verdades elementares da fé cristã - o 
básico. Elas precisam de lições doutrinária3s tais como :Quem é Deus, quem Jesus é e como 
podemos ser salvos etc. Elas também precisam de compreender as verdades básicas acerca de 
batismo  e de se tornarem membros da igreja.

ENSINANDO OS INCRÉDULOS OU OS QUE AINDA NÃO CONFIAM EM JESUS

Aqueles que ainda não crêem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor são incrédulos. Ainda não 
são  crentes.  Geralmente,  aparecem destas  crianças na escola Dominical  para  que lhes seja 
ministrado  ensino  apropriado  às  suas  necessidades.  Elas  precisam  de  perceber  que  são 
pecadores  necessitando  de  um  salvador.  Bom  ensino  para  os  incrédulos  ajuda-as  a 
compreenderem o seu pecado e a sua posição diante de Deus. Isto ajuda-as a compreender que 
não se podem salvar a si  mesmas  através das boas obras ou por qualquer outro meio, mas 
somente Jesus as pode salvar. É necessário convidar estas crianças a colocar a sua fé em  Jesus. 
Se  algumas  delas  responderem ao  convite,  o  professor  precisa  de  estar  preparado  para  as 
conduzir à salvação. Não há um único aspecto de ensino acerca da vida cristã que possa ajudar 
os incrédulos, porque eles ainda não têm o Espírito de Deus a habitar neles. Assim, todo o ensino 
deve ser  no sentido de os levar à salvação. 

ENSINANDO CRIANÇAS QUE  SÃO CENTES HÁ JÁ ALGUM TEMPO

Se  a  Escola  Dominical  existe  há  já  algum  tempo  ,  a  maioria  das  crianças,  são 
provavelmente  crentes que estão relativamente estabelecidas na fé cristã. Podem ser crianças de 
famílias cristãs que cresceram na igreja. Elas receberam Jesus como seu Salvador, sabem que 
são salvas, foram batizadas e compreendem porquê, e são membros da igreja.  Algumas podem 
conhecer histórias bíblicas ou até versículos bíblicos. O desafio com estas crianças é ajudá-las a 
crescer nas suas vidas cristãs e continuar a ensinar e praticar mais da Palavra de Deus. A mesma 
história bíblica já contada, apresentada da mesma forma, não será suficiente. Estas crianças vão 
cansar-se  com  facilidade  a  não  ser  que  se  dê  um  novo  aspecto  e  se  apresentem  novos 
desafios.Elas precisam de adquirir  hábitos de leitura e memorização da Palavra de Deus,  de 
aprender  sobre  oração privada e  corpórea.  Elas  precisam de saber  o  que devem fazer  para 
obedecer  a  Deus,  e  o  que  devem fazer  para  evitar  pecar.  Elas  devem ser  ensinadas  como 
partilhar a sua fé com os outros e devem ser encorajadas a experimentar os diferentes dons e 
servir os outros e a igreja . Devem aprender que atitudes agradam e desagradam a Deus.

ENSINANDO CRIANÇAS QUE VÊM DE IGREJAS  NÃO-BÍBLICAS

Algumas crianças vêm de famílias que são membros de igrejas que não entendem a Bíblia ou 
crêem na Bíblia como nós. Eu não estou a falar de crianças que vêm de igreja protestantes  ou 



outra comunhão. Eu estou a falar de igreja que seguem práticas não-bíblicas. Estas crianças têm 
problemas únicos. Há duas questões especialmente problemáticas: Primeiro – as famílias podem 
temer que nós as afastemos da igreja ou da fé de toda a família, e isto pode causar problemas à 
criança de diferentes formas. Segundo – ainda que a família não lhes dificulte a vida, o ensino que 
a criança está a receber pode causar-lhe problemas. A criança percebe que o ensino que está a 
receber agora, contraria o que sempre ouviu. Estes dois tipos de ensino – o ensino bíblico e o não 
bíblico – estão em discordância na sua mente. Ela deseja reconciliá-los e não consegue.

Outro problema, é que ela pode não entender o que realmente você está a ensinar,  ou pode 
interpretar mal  , porque o interpreta à luz do velho ensino que sempre teve. Muitas vezes, as 
seitas ou grupos não-bíblicos usam palavras que são semelhantes  às que nós usamos. Contudo, 
eles dão significados diferentes.  Quando a criança o ouve usar determinados termos bíblicos, 
pode não entendê-los como você está a querer utilizá-los. Neste caso, a criança pode estar a 
ouvir, mas não está  a dar o mesmo significado que você.

Não  ajuda,  deitar  abaixo  a  igreja  ou  grupo  religioso  da  criança.  Se  possível,  é  melhor  nem 
mencionar a igreja dessa criança. O melhor, será ensinar a Bíblia de forma a ajudar a criança, e 
orar muito por ela e pela sua família. 

As crianças com este tipo de passado precisam de receber o ensino para incrédulos, e depois 
para os novos crentes, com exceção do batismo e de se tornarem membros da igreja. Podemos 
conduzir estas crianças à salvação mesmo que elas não possam entrar na classe de batismo, e 
mesmo que nunca venham a  tornar-se  membros  da  igreja.  Podemos ir  a  suas  casas,  fazer 
amizade com a família delas, e ensiná-las pouco a pouco.  Temos  que ter muita paciência com 
estas crianças. Temos que as alimentar à colher se for preciso, até que se fortaleçam, tal como 
fazemos com um bebê. Não as devemos desencorajar de vir à Escola dominical. Nós queremos 
atraí-las e não afastá-las.

Devemos ter cuidado em não batizar nem colocá-las na classe de batismo se as famílias não 
concordarem. Podemos, no entanto, ensinar o que é que a Bíblia ensina acerca de batismo sem 
pressionar. Considere este ensino como uma semente de longo prazo de germinação, que vai 
levar muito tempo a crescer. Podemos tentar falar com os  pais. Se levarmos os  pais a Cristo e os 
ajudarmos  a  crescer  na  fé,  podemos  ser  capazes  de  ajudar  os  pais  a  compreenderem  as 
verdades do batismo.

O que pretendemos, se possível, é atrair a família gentilmente, a uma igreja que crê e segue a 
Bíblia.. Você não pode ficar descansado com uma criança que vive numa casa onde ela pode ser 
envenenada!Você vai tentar tirá-la dali. Contudo, deve ter muito cuidado na forma como o faz. Se 
não  agir  sabiamente,  a  criança  pode ser  impedida  de  vir  à  Escola  Dominical,  ou   pode  ser 
impedida até de ter contacto consigo ou com a igreja. Então, deixará completamente de poder 
ajudá-la. Avance devagar, com  amor, com cuidado e muita oração. Seja simpático, e sobretudo 
paciente. Nunca desista. Com calma, continue a ensinar e ajudando a criança e a família. Através 
da persistência e muita oração as coisas podem mudar.

DECIDINDO QUE ENSINO  É IMPORTANTE PARA A SUA CLASSE

Todos os professores têm uma classe única,  por isso devem decidir o que é importante para a 
sua classe. Uma maneira de começar, é tentar saber quantas crianças são realmente salvas. Se o 
professor não tem a certeza, pode começar com uma ou duas lições sobre salvação,  seguido por 
um convite para receber Cristo. Se nunca fez nenhum  convite, é muito natural que todo o grupo 
de crianças responda ao convite para aceitar  Jesus como salvador.  Depois disto,  o professor 
obviamente necessita de se concentrar no ensino dos novos crentes. De tempos a tempos, talvez 



em datas especiais como o Natal e Páscoa, deve ser apresentada uma lição completa sobre o 
Evangelho, para se certificar que visitantes tenham a chance de receber Jesus, também.

O professor deve orientar o seu ensino para a maioria das crianças do grupo. Se os seus alunos 
forem crentes de  há algum tempo, ele deve orientar o seu ensino para eles, no entanto não deve 
esquecer os novos convertidos. Se a maioria é de novos convertidos, ele deve orientar o seu 
ensino para eles, mas deve também ajudar os que já são crentes há muito tempo. Todos  os 
professores devem aperceber-se das crianças que venham de igrejas não-cristãs, e estar prontos 
para as ajudar depois de terminar a aula ou nas suas próprias casas. 

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Escreva aqui o nome as crianças da sua classe que acha que não são salvas. Porque é que acha 
que  elas  não  são  salvas?  O  que  é  que  elas  necessitam  para  ser  salvas?  Comece  a  orar 
regularmente para que elas sejam salvas.

Nome da criança                           O que a impede de ser salva?

Pense em cada criança que não é salva. Qual o ensino específico que ela necessita? Escreva 
aqui  as suas idéias:

……………………………………………………………………………………………………………...

Escreva aqui os nomes das crianças da sua classe que não são de igrejas cristãs. Escreva se a 
criança é salva ou não. Eis aqui um exemplo:

Nome da criança 

Membro de que igreja ou religião? 

Descrente ou Novo Conv.?

Pedro Silva 

Igreja de Jesus 

Descrente

VAMOS REVER



Quais são os outros 4 grupos que podem estar na nossa classe? Explique brevemente o que é 
cada grupo.

QUESTIONÁRIO

V  ou  F           Se uma criança ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, devemos              

                         ensiná-la a orar todos os dias.  

V  ou  F           Se  uma criança  for de uma igreja não cristã, devemos dizer-lhe tudo o que de mal 
há na                sua igreja.

V  ou  F           Se uma criança for de uma igreja não cristã, pode ser salva ou não.

V  ou  F           O único ensino importante é dizer às crianças para crerem em Jesus.



14.ESCOLHER  UMA  PASSAGEM  BÍBLICA  PARA  UM 
ESBOÇO

Deve ser  uma história,  ou parte  de uma história  que,  em si,  tem um pensamento  completo. 
Algumas  Bíblias  agrupam  pensamentos  nos  parágrafos.  Isto  pode  ajudá-lo  a  decidir  onde 
começam e terminam os pensamentos. O esboço de uma lição pode ser um único versículo, ou 
um parágrafo  ou alguns parágrafos.O que é importante  é  que se apresente  um pensamento 
completo.

Não é necessário incluir num esboço todos os versículos de um parágrafo, ou todos os capítulos 
de uma história. Podemos deixar de fora certos versículos que não ajudam no desenvolvimento 
do ensino que vamos dar,  porque eles apresentam novas idéias. No entanto,  nunca devemos 
deixar versículos de fora, a fim de mudar o significado. Exemplo: Gênesis 37 a 50 é a história de 
José, mas também são discutidas algumas idéias durante estes capítulos. Por exemplo: o cap. 38 
fala-nos acerca da vergonha  de Judá, o cap. 46:1 –5 fala-nos acerca do sonho de Jacó, e 46:8-26 
diz-nos os nomes de todos da família de Jacó quando foram para o Egito. Se um professor está a 
ensinar acerca  da vida de José, ele pode  pôr de lado as partes que falam de outros tópicos, pois 
esses versículos em nada ajudarão a desenvolver a história de José, ainda que se encontrem 
dentro dos capítulos que  narram a vida de José.

Se  uma  história  é  longa,  ou  o  professor  está  a  ensinar  crianças  muito  pequenas,  ele  deve 
escolher os versículos-chave, ou pode dividir as lições em diversas partes.Exemplo: Gênesis 37 
pode ser ensinado em quatro lições. O pai dá um casaco a José (37:1-4) poderia ser uma lição. 
Os sonhos de José (37:5-10) poderia ser a segunda lição. Os irmãos de José vendem-no (37:11-
27) poderia ser a terceira lição, e José chega ao Egito (37:28-36) poderia ser a quarta lição.

As  histórias  que  têm  ação  são  as  melhores  lições  para  crianças.  As  histórias  que  somente 
ensinam o que alguém disse são mais difíceis de ensinar, especialmente a crianças pequenas. As 
parábolas de Jesus, contudo, não são difíceis , porque, na maior parte dos casos, são ,  elas 
próprias histórias.  (Uma história com ação é simplesmente aquela em que alguém faz algo. Não 
precisam de ser histórias violentas)

Se o professor não estiver a ensinar todos os versículos de uma passagem,  será útil que faça 
uma marca na sua Bíblia para o lembrar facilmente quais são os versículos que ele quer incluir na 
lição. Se escrever a lápis, poderá apagar logo após a classe.

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Leia Atos 16. Divida-o em segmentos que podem ser usados como lições na sua classe. Escreva 
aqui  os segmentos que escolheu.  Lembre-se de considerar a idade e nível  escolar  dos seus 
alunos ao escolher  o tamanho dos segmentos. Compare os seus segmentos com  os segmentos 
escolhidos  por outro professor.  Se você dividiu o capítulo de forma diferente, discuta as suas 
idéias e ouça as dele.

……………………………………………………………………………………………………………



15.O QUE É O ALVO DA LIÇÃO?

A coisa mais importante que o professor deve compreender é o alvo da lição. Isto é o ensino 
principal  que você quer  realçar  de todo ensino da Bíblia.  É o ensino que você quer  que as 
crianças aprendam e ponham em prática. Não é simplesmente uma  idéia, como um tema, mas é 
um princípio que você deseja que ponham em prática.

O alvo da lição tem dois aspectos:

1. Que princípio bíblico é que eu quero que as crianças aprendam ou compreendam?

2. O que é que eu quero que as crianças façam como resultado desta lição?

(Como é que elas podem pôr em prática o princípio desta lição nas suas vidas?)

Em cada lição bíblica existem muito princípios  diferentes. Se tentarmos enfatizar todos eles de 
igual forma no nosso ensino, o efeito não será o melhor. As crianças não conseguirão apanhar 
todos. Os professores devem pensar muito cuidadosamente antes de preparar uma lição. Se as 
crianças captam uma só coisa de cada lição, então  o que é que nós queremos que seja? Chegar 
a esta “coisa” deve ser o alvo da nossa lição.

De todos os possíveis ensinos de uma lição bíblica, o professor deve escolher um ensino que ele 
ache que vai servir de ajuda imediata para a sua classe (para fazer isto, precisa de pensar de que 
grupos se compõe a sua classe –crentes firmes na fé, novos convertidos, incrédulos, ou crianças 
de famílias e de igrejas não-bíblicas)

Exemplo: Vamos tomar como exemplo uma lição encontrada em Atos 16:25-34 – o apóstolo Paulo 
e Silas numa prisão em Filipos. Nesta história, podemos encontrar os seguintes ensinos:

1. Os cristãos devem louvar a Deus mesmo em tempo de dor e dificuldade

2. Deus quer que cantemos  louvores a Ele em todo tempo

3. A salvação só vem por confiarmos Nele

4. Mesmo os cristãos passam por dificuldades

5. Os crentes devem ser batizados depois de colocarem a sua fé em Jesus

Todos estes ensinos e provavelmente mais,  podem encontrar-se  nesta história.  Mas nós não 
temos tempo para desenvolver todos estes  ensinos adequadamente em uma só lição de Escola 
Dominical.  Se  tentarmos  apresentar  todas  estas  idéias,  provavelmente  será  tanto  ,  que  as 
crianças não vão captar nada.  Será melhor se nós escolhermos um destes ensinos  para ser 
enfatizado. Quais destes ensinos seria de maior ajuda para os seus alunos, agora?

Se  tiver  muitos  alunos  incrédulos,  o  terceiro  ensino  será  o  melhor:  A salvação  só  vem  se 
confiarmos em Nele. Esse alvo da lição da lição iria ajudá-los a vir à salvação. Por outro lado, se 
todas as crianças da sua classe já são crentes, esse ensino não vai ajudá-las muito, pois já o 
conhecem. Mas talvez são novos convertidos que ainda não foram batizados. Então o último 
ensino seria o mais  apropriado: Os crentes devem ser batizados depois de colocarem a sua fé 
em  Jesus  Cristo.  Se  esse  ensino  for  enfatizado,  talvez  algumas  crianças  se  decidam,como 
resultado, a ser batizadas ou a inscreverem-se na classe de batismos. Se, no entanto, todas as 



crianças são batizadas, então este ensino não seria proveitoso. Estas crianças precisariam de 
outro ensino: Mesmo os cristãos passam por dificuldades, ou os cristãos devem louvar a Deus 
mesmo em tempo de dor e dificuldade, ou Deus quer que cantemos louvores a Ele em todo o 
tempo. O professor deve escolher o ensino que ele crê  que mais vai ajudar os seus alunos.

Vamos ver outro exemplo: Para praticar, faça uma lista de diferentes ensinos encontrados em Atos 
19:11-20, a história do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso.  Escreva aqui os ensinos que vê nesta 
passagem:

1. ……………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………………………..

Agora  pense  nos  ensinos  desta  passagem.  De  todos  estes  ensinos,  qual  deles  ajuda  os 
incrédulos? Nº _______ Existem muitas crianças  incrédulas na sua classe?________ Será que 
lições sobre salvação ajudariam as crianças da sua classe? _____________

Destes ensinos, qual deles ajudariam os novos convertidos? Nº __________ Quantas crianças na 
sua classe são novos convertidos? _________ Será que lições para novos convertidos ajudariam 
a sua classe? _______________

Destes ensinos, qual deles ajudariam crianças com família não cristãs ? Nº __________

Quantas crianças da sua classe estão nesta situação? _______ Será que estas lições ajudariam a 
sua classe? _________

Destes ensinos, qual deles ajudariam cristãos estabelecidos na fé,? Nº _______ Quantas crianças 
na sua classe estão nestas circunstâncias? ________ Será que estas lições ajudariam  essas 
crianças? _________

Agora, elimine da sua lista tudo o que acha que não vai ensinar por não servir de ajuda. Dos que 
ficaram, agora tem que escolher SOMENTE UM, para ser o alvo da lição. Ore sobre isto. Qual dos 
ensinos ajudaria mais a  sua classe? Porquê?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Agora que escolheu o ensino principal para ser enfatizado, pergunte a si próprio:

Como resultado desta lição, qual o princípio bíblico que  quero que as crianças compreendam? 

Como resultado desta lição, o que é que quer que as suas crianças apliquem na sua vida?

Agora escreva o alvo da sua lição. 

Como resultado desta lição, as crianças vão compreender que _____________________ e  elas 
vão ______________________(fazer o quê?)



Exemplo: Alvo da lição – Os crentes devem ser batizados depois de terem recebido Jesus como 
Salvador. "Como resultado desta lição as crianças irão compreender que todos os crentes devem 
ser batizados e aqueles que ainda não são,  decidirão sê-lo”

Muitas vezes, se um professor está a seguir uma manual, então já lhe é sugerido determinado 
alvo da lição. Isto pode ajudar a ter, pelo menos, um bom alvo por cada lição. Contudo, você deve 
decidir se esse deve ser o alvo da sua lição ou não. Você pode escolhê-lo  ou pode escolher outro 
alvo dessa lição. Você não está amarrado por esse manual.

Uma das razões porque é tão importante escolher um bom alvo para a lição, é que você vai 
manter sempre na sua mente esse alvo à medida que planeia a sua lição e todo o programa da 
Escola Dominical. Vai escolher canções e o versículo para memorizar que combina com esse alvo 
para o reforçar.

Exemplo: Atos 19:11-20 – Alvo da lição: As crianças devem compreender que Deus odeia tudo o 
que tem a haver com o oculto. Por isso, nós, crentes, devemos queimar tudo  o que tivermos que 
esteja relacionado com o oculto. Você vai manter este alvo em mente ao escolher as canções, ao 
escolher  o  versículo  para  memorizar  (pode  escolher  Atos  19:19),  mostrando  que  os  crentes 
queimaram os livros do oculto.

VAMOS REVER E FAZER UM PEQUENO QUESTIONÁRIO

Explique por palavras suas o que é o alvo da lição:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Refira duas outras partes da lição que reforçam o alvo da lição:

……………………………………….e ………………………………………………………………

Complete  esta  afirmação:  O  alvo  da  lição  mostra  o  que  as  crianças  devem 
_______________________como  resultado  da  lição,  e  também  o  que  elas  devem 
______________________.

Será que isto é um alvo de uma lição: O nascimento de Jesus? Porquê?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Leia estas histórias da Bíblia. Escreva alguns ensinos básicos que você encontra em cada lição, e 
depois escolha um alvo para essas lições. Ponha uma cruz em frente do ensino que escolher. 
Escreva o alvo da lição no quadro que lhe apresentamos:

Lição Ensino Alvo da lição 

Tentação de 1. ____________________________ Como resultado da lição

Jesus 2. ____________________________ as crianças devem com-



Mateus 3. ____________________________ preender que __________________

4:1 – 11 4. ____________________________ e (farão o quê)? ________________

As duas 1. ____________________________ Como resultado da lição

Casas 2. ____________________________ as crianças devem com-

Mateus 3. ____________________________ preender que __________________

7:24-27 4. ____________________________ e (farão o quê)? ________________

Jesus come 1. ____________________________ Como resultado da lição

Com os 2. ____________________________ as crianças devem com-

Pecadores 3. ____________________________ preender que __________________

Mat. 9:10-13 4. ____________________________ e (farão o quê)? ________________

Parábola 1. ____________________________ Como resultado da lição

Das moedas 2. ____________________________ as crianças devem com-

Perdidas 3. ____________________________ preender que __________________

Luc. 15:8-10 4. ____________________________ e (farão o quê)? ________________



16.QUATRO PARTES ESSENCIAIS DA LIÇÃO BÍBLICA

Estas quatro partes essenciais para uma lição bíblica são:

1. Introdução

2. História bíblica ou ensino bíblico, por vezes chamado de Desenvolvimento da lição

3. Aplicação prática à criança crente

4. Convite às crianças não salvas

A INTRODUÇÃO  É uma forma eficaz de começar, uma forma de ganhar a atenção das crianças , 
de captar os seus pensamentos e interesses para a lição, a fim de que ouçam mais atentamente 
todo o ensino.

A HISTÓRIA BÍBLICA OU ENSINO BÍBLICO  é a história  bíblica para o dia, ou a explicação de 
algum princípio ou ensino da Bíblia. É comparável ao que muitos professores do ensino oficial 
chamam  de  Desenvolvimento  da  Lição,  isto  é,  o  desenvolvimento  lógico  ou  cronológico  das 
principais idéias da lição. No entanto, não deve consistir apenas de uma palestra. A história bíblica 
pode usar muitos métodos de ensino diferente e deve incluir várias atividades relacionadas com a 
lição.

A APLICAÇÃO PRÁTICA é a sugestão de uma ou mais atividades  práticas específicas que a 
criança cristã pode fazer durante a semana que se segue, para pôr em prática o ensino que 
recebeu. Na semana seguinte, deve ser relembrado.

O CONVITE é uma  forma de atrair  as crianças não salvas ao entendimento de que necessitam 
de salvação e dar-lhes as oportunidade para receberem Jesus como Salvador.  No convite,  o 
professor diz à  criança não crente para onde é que ela se pode dirigir  ou quem a pode ajudar.

Em que ordem é que estas partes devem ser ensinadas?

Por que ordem é que o professor deve apresentar estas quatro partes? Tem que estar na ordem 
que nós demos aqui? Não! Mas parece lógico, contudo, que a Introdução seja a primeira parte da 
lição, porque é o que nós esperamos ser o despertar da atenção das crianças para o resto da 
lição. É também lógico que, pelo menos, parte da história bíblica venha a seguir,  visto que a 
Aplicação para os não crentes, vem a seguir. As duas últimas partes – a Aplicação e o Convite 
podem ser invertidos. Por vezes, até podemos ter a Aplicação ou o convite a quebrar parte da 
história  nalgum  ponto  chave,  e  depois  voltar  para  terminar  a  história.  A  maior  parte  dos 
professores acha que a ordem dada por nós é a  melhor para quase todas as lições.

EXEMPLOS DE POSSÍVEIS MUDANÇAS NA ORDEM:

Plano para Lição A

1. Introdução

2. Lição bíblica

3. Aplicação

4. Convite



Plano para Lição B

1. Introdução

2. Lição bíblica

3. Convite

4. Aplicação

Plano para Lição C

1. Introdução

2. Primeira parte da história bíblica

3. Aplicação num ponto chave da história

4. Segunda parte da Lição bíblica

5. Convite

Qualquer um destes plano podem ser eficazes, dependendo da lição que é ensinada.

Podemos comparar estas partes da lição a uma casa. Os fundamentos da casa precisam de ser 
fortes. Nós comparamos os fundamentos da casa ao alvo da lição.  A lição  só vai ser eficaz se o 
professor tiver em mente o alvo da lição. O professor não vai dizer às crianças: “O alvo da lição 
é…” Contudo, o alvo será evidente através do ensino dado. Os fundamentos  são o que está 
debaixo da terra. Não é visto, mas é muito importante pois suporta toda a casa. O alvo da lição 
não é apresentado às crianças em muitas palavras, mas deve resumir toda a lição. 

A introdução deve ser comparada à porta ou entrada da casa. Da mesma forma que a porta é o 
acesso para toda a  casa, a Introdução é uma  forma de acesso à lição. 

A história bíblica ou lição pode ser comparada às paredes da casa. Da mesma forma que as 
paredes  formam a substância principal da casa, também a história é a substância principal da 
lição.

A Aplicação e o Convite são como o telhado da casa. Ainda que uma casa possa ter paredes 
maravilhosas, mas se não tiver telhado,a chuva pode entrar. Assim, ainda que a história bíblica 
possa ser excelente, se o professor não fizer aplicação nem convite, será difícil para as crianças 
usar estes princípios da lição  como deve de ser.

Muitos telhados são divididos em duas partes para que a chuva vá para a direita ou para a 
esquerda. Ambas as partes são importantes. A lição também precisa de duas partes para concluir 
adequadamente.  Deve oferecer  direção tanto  ao  crente  como ao  descrente.  Quando tanto  a 
Aplicação como o  Convite  são feitos,  a  lição  tem potencial  para  tocar  as  vidas de todas as 
crianças. Sejam elas salvas ou não.

VAMOS REVER

Pode  dizer  as  quatro  partes  de  todas  as  lições? 
1.___________________2.______________________  3. 
______________________________________4._______________________________________
___



Tente explicar a alguém  cada parte.



17.UMA LIÇÃO BÍBLICA – A INTRODUÇÃO

Isto aumentará o seu interesse por seguir o ensino bíblico.

Que métodos não devem ser usados como introdução?

 Ler a lição toda que é longa, versículo a versículo•

 Ler a lição à classe a partir do manual•

 Anunciando o alvo da lição para o dia•

 Ralhar com as crianças porque não estão quietas e a escutar•

Nenhum destes métodos são muitos eficazes, porque eles não levam as crianças  a  pensar, e 
porque alguns deles são muito demorados, durante os quais  ficam desatentos e irrequietos.

Que métodos podem fazer uma introdução eficaz? Eis algumas idéias:

 Uma pergunta para as crianças pensarem , que as leve a pensar durante todo o tempo da lição•

 Uma história curta relacionada com as suas vidas•

 Um problema para o qual a lição bíblica tenha a resposta• 

 Revisão de lições anteriores se forrem cronológicas, conduzindo à lição do dia•

 Uma peça de drama sobre o tema da lição•

 Um objeto para mostrar   que esteja relacionado com a lição,  e prende a atenção das crianças•

 Uma gravura relacionada com a lição•

 Uma canção relacionada com o tema•

Qualquer  um  destes  métodos  pode  ser  eficaz  se  for  relacionado  com  a  lição,  se  atrair  a 
curiosidade ou interesse do alunos e se não for demasiado longo.

Eis alguns exemplos de verdadeiras Introduções que podem funcionar em certas lições:

1. O que  é que tu achavas se o teu pai  desse ao  teu irmão mais novo uma roupa nova,  mas a ti 
, que  és o mais velho não te desse nada? Como te sentirias? (Dê a oportunidade às crianças de 
responderem) No livro de Gênesis, encontramos uma das crianças mais novas de uma família. O 
nome é José. Os seus irmãos mais velhos tinham ciúmes dele porque o seu pai Jacó  lhe deu a 
ele, um dos mais novos, uma roupa muito bonita. Aos mais velhos, ele não deu nada. (A Lição 
bíblica continua  em Gênesis 37)

Quais são os dois métodos que são usados nesta Introdução?

_________________________________e 
_________________________________________________

Eu usei este método muitas vezes e achei-o muito eficaz. Porque acha que é eficaz?



……………………………………………………………………………………………………………..

2. Cante uma canção relacionada com o tema  (Atos 5:1-11)

Que método é usado nesta Introdução? ____________________________________

Note que depois do método inicial, há uma breve transição ligando o pensamento da canção ao 
tema da lição.

Como poderia usar a revisão como uma Introdução eficaz para a lição?

Sob que circunstâncias é que a revisão das lições anteriores poderia ser uma boa Introdução para 
a lição do dia? A revisão pode ser eficaz se as lições estão a seguir  um livro da Bíblia,  por 
exemplo, se as lições estão a seguir o livro de Atos. Também  pode ser eficaz se as lições são 
biográficas, seguindo a vida de uma personagem bíblica, por exemplo, a vida do apóstolo Pedro. 
Pode ser eficaz se as lições estiverem a seguir um tema específico ou idéia, por exemplo se estão 
a falar sobre oração.

Se as lições seguem um livro da Bíblia em particular, a revisão é importante porque ajuda os 
alunos a  relembrar  as  idéias principais  e  o  desenvolvimento  lógico do  livro  até  ao ponto  da 
lição  do dia, ou a ordem cronológica dos acontecimentos. Se as lições seguem a vida de um 
personagem bíblico, a revisão é útil para que as crianças relembrem o que fez até àquele ponto e 
comecem a perguntar-se o que vai fazer a seguir ou como alguns dos seus problemas serão 
resolvidos. Se as lições seguem um tema ou idéia, a revisão  levará as crianças a pensar acerca 
deste tema ou idéia, e  a lembrarem o que já aprenderam.

O professor  deve ter cuidado para não tomar tempo demais para fazer a revisão. Ele não deve 
estar sempre a voltar atrás e contar sempre as mesmas histórias bíblicas. Ele só deve rever as 
idéias principais, usando frases curtas para o fazer.

Perguntas e Problemas – dois métodos eficazes

As perguntas dão uma boa Introdução, especialmente perguntas que provocam o pensamento. 
“Porquê”  ou “Porque é  que  achas  que”  podem ser  uma ótima ajuda.  Outro  método  eficaz  é 
colocar problemas que eles possam ter no dia a dia. Os alunos relacionam-se com os problemas, 
e  depois a Bíblia apresenta a  solução. 

Qual deve ser o comprimento da Introdução?

A Introdução será mais eficaz se não for demasiado longa. Um minuto é um bom período de 
tempo, mas pode levar 2 ou 3 minutos se usar uma canção  ou uma peça de teatro. Será muito 
raro que a Introdução tire mais do que 3 minutos. Em nenhuma circunstância ela deve ultrapassar 
os 5 minutos;  de 1 a 3 minutos é o ideal.

VAMOS REVER

Porque é que  a Introdução é uma parte importante da lição?

……………………………………………………………………………………………………………

Diga 6 métodos que podem eficazes para introduzir a lição bíblica

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………



Sob que circunstâncias é que a revisão pode dar uma Introdução eficaz de uma lição?

……………………………………………………………………………………………………………

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Vamos pensar de novo acerca da s lições bíblicas que discutimos no capítulo 12. Escolha uma 
boa maneira de introduzir cada lição.Escolha uma boa forma de iniciar cada lição. (Podem haver 
diversos  métodos  para cada lição. Escolha o que  pensa que vai resultar) Escreva as palavras 
exatas que usaria  com as crianças, pondo as atividades em parênteses. 

Tentação de Jesus

Mateus 4:1-11

……………………………………………………………………………………………………………..

As duas casas

Mateus 7:24-27)

……………………………………………………………………………………………………………..

Jesus comeu com os pecadores

Mateus 9:10-13

……………………………………………………………………………………………………………..

Parábola das moedas perdidas

Lucas 15:8-10

…………………………………………………………………………………………………………….

Agora verifique: Será que a Introdução que escolheu atraiu o interesse das crianças? 

Será  que a sua Introdução se relaciona com a lição bíblica de forma que tem facilidade em 
ensinar? Será que a sua Introdução pode ser terminada, de certeza, entre 1 e 3 minutos? Se não, 
tente de novo.



18.O ENSINO OU HISTÓRIA BÍBLICA

Princípios para ensinar uma lição bíblica

1. É muito importante que o professor planeie a lição com antecedência. O capítulo 17 dará mais 
idéias sobre como fazer isso. O professor deve saber a lição muito bem antes de a ensinar. O 
ensino será tão forte quanto a sua preparação e planejamento. O ensino será bom e forte se o 
professor tiver  estudado a lição com cuidado e a tiver  aprendido bem, e se ele  se preparou 
bem  em como ensinar. 

2. O professor deve ter em mente o alvo da lição, planeando o seu ensino de forma a  que as 
crianças compreendam e se lembrem das verdades principais que o professor quer transmitir.

3. O professor deve usar o seu manual de ensino, se o tiver, na preparação da lição, mas não 
deve ler a lição para os alunos a partir do manual.

4. O professor não deve ler longas passagens bíblicas às crianças

5. O professor deve ensinar sempre com entusiasmo

Uma forma possível de ensinar a Bíblia, que funcionou bem em África

1. Divida a passagem bíblica em pequenos segmentos de acordo com as divisões naturais na 
ação ou lógica da lição.Cada segmento deve consistir em 1, 2 ou 3 versículos.

2. Para cada segmento da passagem bíblica, siga estas instruções:

 Leia o versículo ou versículos do segmento lentamente e com expressão•

 Faça perguntas às crianças acerca dos versículos•

 As crianças representam as ações ou idéias da história bíblia•

 As crianças cantam um coro simples dizendo o que aconteceu na história bíblica, ou reforçando a 

idéia principal.•

3.  Você  pode  compreender  facilmente  este  método  estudando  o  seguinte  exemplo  de  uma 
verdadeira lição do livro de Jonas. Veja como nós dividimos cada lição em pequenos segmentos. 
Note como  o ensino em cada segmento consiste em quatro partes – leitura dos versículos,  fazer 
perguntas acerca deles, representando-os e cantando a idéia principal.

Eis um exemplo de algumas lições bíblicas do livro de Jonas:

Lição 1 

Segmento 1:   Deus chama Jonas (Jonas 1:1-2)

A. Leia em voz alta e com expressão : Jonas 1:1-2

B. Pergunte: Onde é que Deus disse para Jonas ir? (para Nínive) (Ou outra pergunta)

C. Duas crianças representam Deus a chamar Jonas



D. Cante uma canção relacionada com o tema que seja conhecida das crianças.

Segmento 2: Jonas foge de Deus (Jonas 1:3)

A. Leia em voz alta e com expressão: Jonas 1:3

B.  Pergunte:  Como  é  que  Jonas  recusou  a  palavra  de  Deus  para  ele?  (fugindo)  (Ou  outra 
pergunta)

C. Represente estes acontecimentos:

 Jonas fazendo as malas•

 Jonas a ir para Jope (Lembre-os que Deus o chamou  para Nínive)•

 Jonas a comprar um bilhete  em Jope para ir a Társis•

 Jonas a entrar no barco para ir a Társis•

 Jonas a tentar fugir de Deus (As crianças fazem de conta que se estão a esconder)•

D. Cante uma canção relacionada com o tema que seja conhecida das crianças.

Segmento 3: Deus procura e encontra Jonas (Jonas 1:4)

A. Leia em voz alta e com expressão: Jonas 1:4

B. Pergunte: Qual era o pensamento de Jonas? (Ele fugiria para onde Deus não o encontrasse) 
Porque é que não deu resultado? (Deus procurou-o e encontrou-o)

C. Uma crianças representa a parte de Deus que busca e encontra Jonas (outra criança) onde ele 
estava escondido. Depois todas as crianças sopram como se fossem vento. Depois fazem de 
conta que estão todas dentro de um barco e que estão numa grande tempestade.

VAMOS REVER:

Preencha os espaços para completar cada frase:

O professor deve ________________ e _________________ a lição antes de a ensinar.

O professor deve saber muito ______________ a lição  de forma que as crianças a compreendam 
bem e se lembrem dela.

O professor não deve ler a lição a partir de que livro? ______________________

Será que os professores devem ler longas passagens bíblicas? __________ Porquê ou porque 
não? _________________________________________________________

O professor deve ensinar com ______________________

Ao usar o método que ilustramos, explique brevemente as quatro atividades que seguirão cada 
pequeno segmento da lição:

1.

2.



3.

4.

VAMOS PÔR EM PRÁTICA:

Quando observa outros professores, que partes da lição bíblica é que eles usam e que partes é 
que eles geralmente omitem? Porquê?

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Atos 16:16-22 é a história de Paulo e Silas trazendo as Boas Novas à menina que  tinha um 
espírito de adivinhação. Leia a passagem par a apanhar a idéia principal. Depois divida a história 
em  pequenos  segmentos  seguindo  a  ação  da  história  ou  os  pensamentos  principais.  Cada 
segmento deve ter 1 ou 2 versículos. Depois descreva o que faria em cada uma das atividades – 
Perguntas, representação e canção. Escreva as suas idéias no quadro  seguinte. Já completei o 
primeiro para servir de  exemplo.

Versículos     a ler 

Perguntas a fazer 

O que representar 

O que cantar



19.APLICAÇÃO À VIDA DA CRIANÇA CRISTÃ

Exemplo: 

Alvo da lição –  Compreender que Deus odeia a mentira e toda a forma de mentira

Aplicação à vida: Na semana seguinte, vá ter com alguém a quem mentiu e peça perdão

Outra aplicação à vida: Tente falar somente a verdade durante toda a semana

Depois do professor ter sugerido uma aplicação de vida, é um pouco como se ele tivesse dado 
aos alunos  um trabalho de casa. Ele quer ver os trabalhos de casa na  aula seguinte. No início, 
as crianças podem não fazer todo o trabalho de casa ou podem esquecer-se. Contudo, se o 
professor for vigiando os trabalhos de casa consistentemente , algumas crianças começarão a 
fazê-los. O professor não deve castigar os alunos por não fazerem os trabalhos de casa, mas 
deve encorajar os que tentam fazê-los, mesmo que os resultados não sejam perfeitos. Ele pode 
permitir que os alunos dêem pequenos testemunhos, se  desejarem. Ele pode recompensar os 
que fazem os trabalho de casa com um pequeno prêmio de tempos a tempos, se possível. Pelo 
menos, dedique-lhe palavras de louvor. 

VAMOS REVER

Um professor novo  está a ter dificuldade em compreender a diferença entre o alvo da lição e a 
aplicação à vida para o aluno cristão. Como é que lho pode explicar? Pode dar um exemplo que 
mostre a diferença?

……………………………………………………………………………………………………………..

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Veja Atos 10 de novo, a história de Pedro levando o Evangelho a Cornélio.

Vamos dizer que o alvo da lição é: “Como resultado desta lição, eu quero que as crianças saibam 
que Deus ama todas as pessoas de todo o mundo e  de todas as tribos. Por isso elas devem 
mostrar este amor a toda a gente.”

Agora, pense numa aplicação para os alunos cristãos, que mostre algo que eles possam  fazer a 
seguir à lição, algo que os incentive a começar a pôr em prática a verdade do alvo da lição. 
Escreva por baixo a aplicação à vida que você escolheu:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..



APLICAÇÃO À VIDA DA CRIANÇA CRISTÃ = ALGO ESPECÍFICO QUE AS CRIANÇAS PODEM 
FAZER NA SEMANA SEGUINTE À LIÇÃO, PARA COMEÇAR A PÔR EM PRÁTICA A VERDADE 
BÍBLICA QUE APRENDERAM NA LIÇÃO.

Agora, tente escolher uma aplicação de vida para cada um destes alvos da lição:

Alvo da lição: Como resultado desta lição, as crianças saberão que Deus quer que O louvemos, e 
vão começar a louvá-lO todos os dias

Aplicação de vida:

……………………………………………………………………………………………………………..

Alvo da lição: Como resultado desta lição, as crianças compreenderão que o Espírito Santo é 
mais forte do que os espíritos maus, e assim podem começar a recusar o trabalho dos espíritos 
maus nas suas vidas.

Aplicação de Vida:

……………………………………………………………………………………………………………..

Alvo  da  lição:  Como  resultado  desta  lição,  as  crianças  compreenderão  que  o  ciúme  traz 
problemas às suas vidas, e farão um esforço para rejeitar o ciúme quando ele aparecer.

Aplicação da vida:

……………………………………………………………………………………………………………..

Alvo da lição: Como resultado desta lição, as crianças compreenderão que a igreja é o conjuntos 
dos crentes, e que eles serão mais fiéis se reunirem-se para adorar.

Aplicação de vida:

……………………………………………………………………………………………………………..

Se escolheu boas aplicações de vida, esta tarefa vai providenciar boas atividades para as suas 
crianças fazerem. A aplicação de vida será mais específica do que o alvo da lição. Será algo que 
elas podem fazer durante a semana seguinte .



20.CONVITE AO ALUNO NÃO CRENTE



Se as  crianças  ainda  não  receberam Jesus  nos  seus  corações,  no  final  da  lição  é 
importante que o professor as chame ao arrependimento e fé em Cristo. Geralmente 
chamamos a isto “Convite”. Na verdade, é convidar os nossos alunos para deixarem as 
vidas de pecado  e colocarem a sua confiança em Jesus.

Nós queremos convidar as crianças que necessitam de Jesus a fim de que elas venham 
à Escola Dominical domingo após domingo. Assim , nós vamos com elas para outra sala 
para que possamos orar com elas e se possam recordar sempre da sua decisão. No 
convite, o professor deve dizer às crianças para onde é que elas se devem dirigir para 
que  possam  receber  ajuda.  Nós  queremos  encontrar-nos  com  elas  para  termos  a 
certeza de que elas perceberam, para ensinarmos mais alguma coisa e podermos orar 
por elas. O convite pode ser simples e curto: “Talvez ainda não recebeste Jesus no teu 
coração. Se O quiseres receber hoje, podes ficar um pouco depois da Escola Dominical 
terminar. Vem e senta-te aqui (mostre-lhe o lugar) Queremos ajudar-te.”

VEM A JESUS!

Se a lição bíblica não disser como é que uma pessoa pode ser salva, pode ser boa idéia 
juntar um pouco de ensino e um versículo bíblico que mostre o caminho da salvação. 
Pode ser assim: “Talvez ainda não puseste a tua fé em Jesus. Deus ama-te. Ele quer 
salvar-te. Ele prometeu: Aquele que vem a Mim, nunca o lançarei fora. (João6:37b) Se 
estás  pronto  para  colocar  a  tua  fé  em  Jesus,  então,  depois  da  Escola  Dominical 
terminar,  levanta-te e senta-te aqui (mostre-lhe o lugar). Eu vou ajudar-te.”

Este tipo de convite  é somente para aqueles que nunca aceitaram Jesus como seu 
Salvador. Quando elas compreendem claramente, só responderão uma vez a este tipo 
de convite.

Se o professor tem a certeza de que todas as crianças na sua classe já receberam 
Jesus como Salvador, ele não precisa de fazer o convite todas as semanas. Contudo, se 
todas as crianças da classe são crentes, o professor deve trazer e todas as crianças 
devem trazer  crianças não crentes,  porque Deus deseja  salvar  (II  Pedro  3:9).  Se o 
professor não faz o convite todas as semanas porque ele sabe que todas as crianças 
são salvas, ainda assim ele deve estar sempre preparado para fazer o convite no caso 
de haverem visitantes. Assim, ele poderá ter a oportunidade de  conduzir essas crianças 
a Jesus!

Note também: Se a Escola dominical é feita ao ar-livre,  ou se não há muito espaço 
dentro  da  igreja,  o  professor  pode  juntar  as  crianças  que  se  decidem  para  Jesus 
debaixo de uma sombra fresca. Por exemplo: “Talvez ainda não sabes se és salvo, mas 
hoje  podes  saber.  Podes  voltar  as  costas  aos  teus  pecados  e  receber  Jesus  como 
Salvador.  Eu  quero  ajudar-te.  Depois  de  terminar  a  Escola  Dominical,  sai  e  vai  ter 
comigo debaixo daquela árvore, à sombra (aponte para árvore). Tenho muito gosto de te 
encontrar lá”

O  professor  deve  encontrar-se  no  lugar  que  prometeu.  Mesmo  que  ninguém tenha 
respondido, ela mostra que está fazer uma coisa a sério, e até pode orar um pouco. Se 
não vier criança nenhuma, ele pode ir-se embora.

Para compreender o ensino  que o professor vai dar aos que respondem ao convite, veja 
o Capítulo Vinte e Um.

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Tente escrever um convite. Escreva as palavras exatas  que usaria para falar com as 





21.ORGANIZAR UMA LIÇÃO BÍBLICA

A força da lição do professor raramente é excedida pela organização e preparação. Se o professor 
ler a lição ao de leve sem tomar atenção, o seu ensino refletirá isso. No entanto, se o professor 
tiver tomado tempo para observar bem a lição, se ele organizou tudo muito bem, escreveu o plano 
da lição, o seu ensino vai melhorar como resultado disso. Estudar para uma lição e fazer um plano 
para a lição é como estabelecer os fundamentos fortes para uma casa. Se os fundamentos forem 
fracos, então é natural que a lição não seja tão forte quanto deveria ser. Para construir uma casa 
forte, precisamos primeiro de bons fundamentos. Para ensinar uma boa lição, precisamos primeiro 
de estudar cuidadosamente e de organizar bem as nossas idéias.

Deve buscar a direção do Espírito Santo. De tempos a tempos, mesmo depois do professor ter 
terminado o plano da sua lição, o Espírito pode dizer-lhe à última hora, para pôr de parte esse 
plano e fazer algo de novo e diferente. Nós devemos estar sempre sensíveis àquilo que o Espírito 
de Deus nos disser, e devemos sempre fazer o que Ele nos disser. Deus pode mudar os nossos 
planos de lição! O que é que pode impedir o Espírito Santo de nos conduzir, logo quando estamos 
a fazer o plano da lição? É claro que Ele nos pode ajudar logo nessa altura, se nós Lhe pedirmos 
a  Sua  direção  para  esse  planejamento.  Então,  de  acordo  com  a  minha  opinião  pessoal,  a 
experiência de ter Deus a mudar os nossos planos deve acontecer esporadicamente, ainda que 
nunca devemos pôr  de parte  essa hipótese.  Isto  pode ser  mal  interpretado,  e tornar-se  uma 
desculpa para o desmazelo na preparação da lição. Então o professor deve orar intensamente, 
preparar-se cuidadosamente e obedecer sempre à voz de Deus.

Eis uma lista de coisas que deve considerar ao preparar uma lição bíblica: (Podem ser feitas 
numa ordem diferente)

1. INÍCIO – O professor deve começar a preparar a lição com  muito tempo de antecedência. Leva 
tempo,  estudarmos  cuidadosamente  uma  lição.  De  certeza  que  você  não  se  quer  sentir 
pressionado no  seu  tempo de  preparação.  Se  você  esperar  até  Sábado ou  mais  tarde  para 
começar a preparar  a lição, você está a abrir a porta ao diabo para que ele o possa prejudicar. É 
que podem surgir  todo o tipo de problemas, interrupções,  coisas que lhe vão tirar o tempo e 
energia para que não possa ficar preparado para ensinar e assim ficar desencorajado . Também 
leva tempo, buscar a direção do Espírito Santo, para discernirmos claramente a Sua voz. Uma 
boa altura para começarmos a preparação é à segunda-feira, ou até mesmo ao Domingo à tarde a 
seguir à Escola Dominical. Você deve ter muitos dias para se preparar.  Isso vai capacitá-lo a 
ensinar muito mais eficazmente e a ter muito mais prazer, porque não se sente pressionado pela 
falta de tempo.

2. ORAÇÃO -  É uma boa idéia começar a preparação da lição com oração e continuar a orar 
durante a semana. Deve orar para que entenda bem e desenvolva bem a lição, tanto para si como 
para os seus alunos. Você precisa da ajuda de Deus para a sua lição. Você precisa do Seu 
entendimento. Peça-lhe! Os seus alunos  também precisam do trabalho do Espírito Santo nos 
seus corações. Ore para que seja capaz de apresentar a lição clara e eficazmente. Ore para que 
Deus atraia os alunos para que eles respondam à mensagem do Evangelho.

3.  LEIA A PASSAGEM  BÍBLICA –  Na  preparação  da  lição,  leia  toda  a  passagem.  Se  tiver 
um  manual,  ele  deve  dizer  qual  a  passagem bíblica  em que  a  lição  se  baseia.  Não  leia  a 
explicação do manual do professor até ter lido a passagem diretamente da Bíblia.



4. LEIA A PASSAGEM BÍBLICA MUITAS VEZES – Você deve ler a passagem bíblica lenta e 
atentamente,  vez  após  vez,  a  fim  de  a  decorar.  Muitos  professores  me  têm  dito  que,  para 
aprenderem uma passagem bíblica como deve de ser, lêem-na 6 e 7 vezes. Se começar cedo na 
semana, pode lê-la todos os dias. Enquanto a está a ler, pense nestas questões:

 QUEM – Quem são os personagens na lição? (Pense• acerca de pessoas vivas, mortas, no 

futuro, Deus, diabo, anjos, espíritos demoníacos) O que é que sabe acerca destas pessoas? Veja 
os nomes num Dicionário bíblico, se o tiver. Quais os personagens mais importantes? O menos 
importante? O que significam os seus nomes?

• ONDE – Que lugares são mencionados na lição? Tente encontra esses lugares num mapa, se o 

tiver.  (Isto  não é importante  para crianças que sejam mais novas do que 9 anos,  ainda que 
enriqueça  o  seu  conhecimento)  O  que  é  que  sabe  mais  acerca  deste  lugar?  Procure  num 
Dicionário bíblico ou  Concordância. Siga o movimento dos personagens  na lição de lugar para 
lugar. O que significam os nomes dos lugares?

 QUANDO –• Quando é que estes acontecimentos tiveram lugar? Procure palavras no texto que 

tenham a ver com tempo – palavras como “então, depois, primeiro, de manhã etc.” Se tiver uma 
Bíblia com referências repare na data  suposta em que isso aconteceu. Onde é que isso se coloca 
em relação  a outros acontecimentos da Bíblia, ou da história mundial?

 O QUE ACONTECEU – O que é que aconteceu na história? Faça uma lista dos acontecimentos 

na ordem em que eles aconteceram.•

• ENTÃO, QUE MAIS? – Que ensino ou princípio podemos nós tirar desta lição? O que é que ele 

significa pessoalmente? Pense versículo a versículo. Pense na aplicação à sua própria vida, à sua 
própria família e igreja, e aos alunos da sua classe. Como é que  esta lição pode e deve afetar as 
suas vidas? Como é que pode obedecer ou pôr em prática os princípios desta lição? Por exemplo, 
será que vê nesta lição : -um mandamento para obedecer?

-  um pecado do qual nos devemos afastar ou pedir perdão?                            

- um bom exemplo a seguir?

- um mau exemplo que não devemos seguir?

- uma promessa para acreditar?

- um ensino acerca de Deus ou doutrina?

- um exemplo que mostra como Deus é?

5. LEIA A PASSAGEM NUMA LÍNGUA DIFERENTE – Se souber falar mais do que uma língua e 
tiver  acesso a Bíblias noutras línguas,  é uma excelente idéia ler  a passagem bíblica  noutras 
línguas.  Em alguns  casos,  línguas como o francês ou inglês são mais ricas em terminologia 
teológica  do  que  algumas  línguas  de  tradução.  Ler  a  lição  noutra  língua  vai  ajudá-lo  a 
compreendê-la  melhor.  Se  essa  passagem  está  disponível  na  sua  língua  ,  mas  você  tem 
facilidade noutra  língua qualquer,  leia  pelo menos uma vez na sua própria  língua.  Certifique-
se  que está também familiarizado  com essa passagem na língua em que vai ensinar. Não faça 
toda a preparação numa língua e depois vai ensinar noutra.

6. LEIA A LIÇÃO NO MANUAL DO PROFESSOR -  Se tem um manual do professor, pode ler a 
explicação da  lição  e  as  sugestões  de  ensino.  Não se  esqueça que  aquilo  são  somente  os 



pensamentos de outra pessoa que estudou a lição. É semelhante a um comentário. Não é igual à 
Palavra de Deus, mas pode apresentar pensamentos que lhe podem ser úteis.

7. O ALVO DA LIÇÃO – Você precisa decidir qual o alvo da lição antes de escolher o versículo 
para  memorização,  as  canções,  a  Introdução,  a  Aplicação e  as  atividades de aprendizagem. 
Primeiro, faça uma lista dos possíveis alvos da lição – ensinos que são evidentes na  passagem 
da lição. Depois, escolha dessa lista o alvo que acha ser o mais apropriado para a sua classe. 
Certifique-se de que busca a direção de Deus nesta escolha. Se tiver uma manual , considere o 
alvo da lição dado. Você pode escolher usá-lo, ou pode mudá-lo ou usar outro, adaptando o resto 
da lição ao alvo que escolheu.

8.  INTRODUÇÃO  –  Escolha  uma  Introdução  que  vai  captar  a  atenção  dos  seus  alunos.  A 
Introdução deve estar interligada com o ensino que se segue. Escreva a Introdução, palavra por 
palavra, da forma que pensa apresentá-la às crianças. Prepare todos os objetos que pensa que 
vai necessitar para a Introdução.

9. PLANO DA LIÇÃO – Prepare o plano da lição. Divida a lição em ações ou idéias entre 3 a 
5  segmentos  lógicos.  Lembre-se  das  4  atividades  que  vai  fazer  em  cada  segmento  – 
Ler,  Pergunta,  Representar  e  Cantar.  Para  cada  segmento,  prepare  perguntas  para 
colocar,  idéias para representar a história, frases para cantar com melodias apropriadas. Marque 
os segmentos principais com lápis na sua Bíblia.

10. VERSÍCULO PARA MEMORIZAR – Escolha uma versículo para as crianças memorizarem. 
Deve ser um versículo ou parte de um versículo que combine com o alvo da lição. Depois de o 
escolher,  certifique-se de que o compreende bem. Aprenda-o de cor, repita-o vezes sem conta, 
até que o saiba completamente e o possa recitar perfeitamente.

11. CANÇÕES – Escolha algumas canções que se encaixem no alvo da lição, e outras canções 
que farão as diferentes partes do seu programa – oração, oferta etc. Certifique-se que sabe bem 
as canções, ou escolha alguém para o ajudar nisto. Prepare todos os auxílios visuais que vai 
precisar.

12. APLICAÇÃO À VIDA – Escolha uma tarefa que sirva para os alunos aplicarem à sua vida. 
Qual será a atividades específica que os alunos poderão fazer durante a semana seguinte à lição 
para pôr em prática os ensinos da  mesma? A Aplicação à vida deve seguir o alvo da lição.

13. CONVITE – Decida exatamente como é que vai oferecer ajuda àqueles que querem aceitar 
Jesus. Lembre-se de que se a lição foi  preparada para cristãos, você deve dar algum ensino 
sobre o caminho da salvação. Se você não mencionou salvação durante toda a lição, o convite 
precisa ser feito de forma um pouco mais longa. Se a lição era sobre salvação, ou pelo menos 
mencionava isso, o convite deve ser bem curto. Escreva o convite tal e qual planeia dizê-lo às 
crianças.

14. PLANEANDO O PROGRAMA – Planeie o programa total da Escola Dominical, e escreva-o na 
ordem em que o quer  apresentar.  Escreva-o em forma de esboço,  fazendo uma lista o mais 
sucinta possível. Faça uma lista dos cooperadores necessários.

15. PREPARE OS OBJECTOS NECESSÁRIOS – Ponha em ordem tudo o que necessita, o que 
vai usar primeiro na parte de cima, a segunda coisa que vai usar depois e assim por diante.

16.  ADAPTE  A  LIÇÃO  AO  NÍVEL  DA  CLASSE  -  Considere  a  idade,  experiência  e  nível 
educacional e espiritual dos alunos da sua classe. Adapte a lição ao seu nível. Com crianças mais 
pequenas, encurte o versículo, encurte a passagem bíblica, e simplifique a linguagem. Escolha 



uma Introdução e ilustrações apropriadas ao nível dos alunos. O Capítulo 24 dá mais sugestões 
como fazer isto.

17.  PRATIQUE –  Você  ganha confiança  se praticar  a  sua lição.  Você  pode ensinar  os  seus 
próprios filhos ou familiares. Você também pode praticar o versículo dizendo-o ao seu marido ou 
mulher, ou amigo para ter a certeza de que o sabe bem.

18. SIMPLIFIQUE – Olhe de novo para o seu plano da lição. Deve incluir tudo o que precisa de se 
lembrar, no entanto não deve ser longo e complicado. O seu plano escrito deve ser fácil de seguir 
e de fácil consulta. Escreva-o num papel que caiba dentro da sua Bíblia, e mantenha-o lá.

19. ORE – Você começou a sua preparação com oração e tem orado toda a semana.  Depois de 
ter completado a sua preparação, coloque tudo nas mãos de Deus e não se preocupe mais com 
isso! Deus vai tomar conta de tudo.

VAMOS REVER 

Se  você  vai  ensinar  no  próximo  domingo,  quando  vai  ser  a  altura  certa  para  começar  a 
preparação da lição? Porquê?

……………………………………………………………………………………………………………..

Primeiro o professor deve  ler toda a lição a partir de que livro? Porquê?

……………………………………………………………………………………………………………..

Cerca de quantas vezes é que o professor deve ler a  passagem da lição na sua preparação? …
…………………………………………………………………………………………………………..

Quais são algumas das perguntas que o professor deve colocar enquanto está  a ler  a passagem 
da lição?

1……………………………… 2. ……………………… 3.  …………………………

4. …………………………….. 5. ………………………

Quais são algumas coisas que o professor deve procurar enquanto lê a passagem da lição? Será 
que há…

- …………… para obedecer?

- um ……………… do qual nos devemos afastar ou pedir perdão?

- um bom ………………….. a seguir?

- um mau exemplo que não …………………………..?

- uma………………….. para acreditar?

- um ensino sobre……………… ou doutrina?

- um exemplo mostrando ……………….?

Para além da Bíblia, diga outros livros que nos podem ajudar na preparação da nossa lição?

………………………………………………….. e ………………………………………………………



O  plano da lição deve incluir tudo o que nos devemos lembrar, mas não deve ser …………………
…………………………………………………………………………………………

Onde é que um professor pode praticar?

…………………………………………………………………………………………………………….

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Comece agora a praticar a lição que vai ensinar. Durante a semana seguinte, prepare a lição e o 
programa da Escola Dominical, à medida que estuda este capítulo. Se não tiver uma lição para 
ensinar ou não conseguir pensar numa, use Lucas 4:5-8 como lição para se preparar. Aprenda-a e 
faça o plano da lição. Escreva o seu plano da lição  noutro papel.



22.REVER LIÇÕES ANTERIORES

Claro,  se nós estivéssemos sempre a rever todas as lições e versículos já dados, então não 
teríamos tempo para mais nenhuma lição nova nem versículos novos. O tempo de revisão é curto.

Também não é muito interessante, ouvir a mesma coisa constantemente. As crianças mais novas 
gostam disso, mas as mais velhas ficariam aborrecidas rapidamente e deixariam de ir à Escola 
Dominical. Elas podem ficar com a idéia de que nunca temos nada novo nem interessante para 
lhes ensinar.

Os dois princípios principais para a revisão são: 1. Não deve tomar tempo demais e 2. Deve usar 
uma variedade de jogos de revisão para garantir que as crianças não se cansem.

Rever não é falar somente na lição da semana anterior, mas relembrar em ordem cronológica ou 
lógica o ensino de muitas  lições que juntas, formam um grupo. Pode fazer-se um jogo de revisão 
durante cerca de 3 minutos. Se as lições estiverem a levar uma ordem cronológica ou lógica, o 
professor  deve  gastar  alguns  minutos  lembrando  os  pontos  principais  da  lição  do  domingo 
anterior. No entanto, ele pode conduzir as crianças num jogo bíblico no qual ele pode rever idéias 
de diferentes lições.

EIS ALGUNS EXEMPLOS DE JOGOS DE REVISÃO:

• Quem sou eu?    -    Este jogo é para crianças que sabem ler. Funciona muito bem com lições de 

um só livro da Bíblia. Você precisa de papel e um marcador, ou um quadro e giz, e uma cadeira. 
Uma criança senta-se na cadeira de frente para as outras crianças. Você escreve com letras 
grandes no papel, ou no quadro, o nome de uma pessoa que aparece numa das histórias que 
ensinou. A criança sentada na cadeira não deve ver o nome  escrito,  mas as outras crianças 
podem ver. A criança pode fazer perguntas às outras crianças cujas respostas possam ser “sim ou 
não”. Certifique-se que as crianças respondem corretamente. Exemplo: O papel diz: “Maria”, então 
este é o nome que a criança deve adivinhar. A criança pode perguntar: “Sou um homem?”  As 
crianças respondem: “Não.” Então, a criança sabe que a personagem é uma mulher.  Ela pode 
perguntar de novo: “Sou a mãe de Jesus?” As crianças podem responder: “Sim.”  Então a criança 
descobre imediatamente e arrisca: “Sou Maria?”  O seu palpite está correto, então o professor 
escolhe outra criança para adivinhar outro nome que ele  escreve.

 O que é que eu• estou a fazer?    -     Este jogo pode ser usado  tanto com os que lêem como 

com os que não lêem . Pode ser usado com livros da Bíblia ou estudo biográficos da vida de 
personagens bíblicos. Fale com uma criança com antecedência, dizendo-lhe um acontecimento 
importante de uma lição recente. As outras crianças não devem saber qual é o acontecimento. 
Então, essa criança deve tentar representar o acontecimento. Exemplo: Se tem estado a estudar 
o Livro de Êxodo, pode dizer a uma criança: “Tu és Faraó e recusas-te a deixar sair o povo de 
Israel em liberdade” A criança tenta representar Faraó a recusar-se a deixar sair o povo de Israel. 
As outras crianças tentam adivinhar até acertarem.

 Revisão a cantar   -   Invente uma canção (palavras e• música) que mostre as idéias principais ou 

acontecimentos de uma lição. Cante todas as semanas, juntando um pouco de cada vez à medida 
que a lição progride. Junte gestos e movimentos rítmicos para criar mais interesse. Isto é eficaz 
com todas as idades.



 XXOO   -   Este é um• jogo de competição. É eficaz com crianças mais velhas, assim como com 

crianças que tenham o mesmo grau de aprendizagem. Desenhe  dois riscos horizontais e dois 
riscos verticais, sobrepostos, no quadro ou na areia(com a forma de #) Divida as crianças em 
duas equipas. Deixe as crianças escolher nomes que as façam sentir importantes, como “Crianças 
de França”ou “Soldados de Jesus”. Uma equipa usa o símbolo X e outra equipa usa o símbolo O. 
O objetivo é alcançar 3 X ou 3 O em fila, quer para cima, quer para baixo, atravessado e em 
diagonal. Uma equipa tenta bloquear  a outra a fim de não a deixar colocar 3 símbolos em fila. 
Prepare perguntas acerca da lição ou lições  que estão a ser revistas? Faça a primeira pergunta a 
uma  das equipas. Se responderem corretamente, eles podem colocar o seu símbolo em qualquer 
quadrado que escolherem. Se não acertarem, então perdem a oportunidade de colocar o seu 
símbolo no jogo. A primeira equipa que conseguir fazer uma fila de 3 símbolos, ganha.

 Memórias de uma pessoa    -   Diga• o nome de uma pessoa que a classe estudou. Se houver 

uma gravura, mostre-a. Se não, vista uma criança e faça de conta que ela é essa pessoa. A 
criança  deve  dizer  tudo  o  que  sabe  acerca  dessa  pessoa.  Aponte  toda  a  pontuação  ,  para 
tentarem bater a sua própria pontuação na semana seguinte.

 Memórias  de  uma  viagem    -    Esta  atividade• pode  ser  usada  eficazmente  para  quaisquer 

grupos de lições que envolve uma pessoa ou grupo  de pessoas movimentando-se de um lado 
para outro,  por exemplo:  sobre as lições no livro de Êxodo, sobre a vida de Jesus ou as viagens 
de Paulo. Desenhe um grande mapa no chão, e deixe as crianças andarem sobre ele, seguinte a 
movimentação do personagem de lugar para lugar.

 Diz  a  um vizinho   -   Uma  criança• finge  ser  uma  personagem das  histórias  que  estudou. 

Ela  podia  vestir-se  a  rigor,  mas  não  é  necessário.  Pergunte  às  crianças  se  pudessem dizer 
somente  uma coisa àquele personagem,  o  que lhe diriam? Escolha 5  crianças para  virem à 
frente  e entregarem a sua mensagem ao personagem. Podem apontar  o dedo se  quiserem. 
(Exemplo: A criança finge ser Ananias,Atos 5. As crianças podem vir à frente e dizer : Ananias, 
porque é que mentiste? Se não tivesses mentido, Deus não te teria morto!) etc.

 Gestos   -   Conte por alto uma das histórias• que já ensinou. Em cada ponto, dirija as crianças 

em determinados gestos para que mostrem o que está a dizer. Isto é eficaz para todas as idades, 
mesmo com os mais novos.

 Que  carta?   -   As  crianças  que• jogam  este  jogo  têm  que  saber  ler  e  soletrar  bem.  É 

recomendado para crianças que freqüentem a partir do 5º ano. Pense numa pequena frase (de 1 
a 5 palavras) que seja importante para uma ou mais lições que ensinou. Num folha de papel ou no 
quadro,  escreva  os  traços  correspondentes  a  cada  letra.  Deixe  espaços  maiores  entre  cada 
palavra. As crianças adivinham letras que possam estar nas palavras. Se elas acertam nalguma 
letra daquela frase, escreva essa letra por cima do traço. À medida que se preenchem os traços, 
as crianças tentam adivinhar a frase toda.

 O que é ?   -   Diga a um dos seus alunos• um objeto que foi importante para uma ou mais lições, 

sem que os outros ouçam. A criança não pode dizer o nome do objeto, mas começa a descrevê-lo 
e a dizer  qual é a sua utilidade. Os outros devem dar os seus palpites até acertarem. Exemplo: 
Se o objeto era o maná que Deus deu aos filhos de Israel para comerem no deserto, a criança 
pode dizer isto: “Era branco. Caía no chão. Sabia a mel. As pessoas apanhavam-no todas as 
manhãs.” Etc.

 Diz-nos   -   Uma criança começa  a desenhar algo de uma das lições. À medida que desenha os 

outros tentam adivinhar.• 



Todas as semanas, o professor deve escolher um destes jogos ou outros, ou atividades para a 
revisão da lição. Não é necessário rever exatamente tudo, todas as semanas. Chega rever os 
pontos principais de semanas anteriores. Se as crianças tiverem um jogo favorito, pode jogá-lo 
mais freqüentemente, ou então deixá-las escolher o que elas preferem. No entanto, é importante 
manter uma variedade de jogos .

REVENDO VERSÍCULOS DE MEMORIZAÇÃO

É importante rever não somente as lições, mas também os versículos.  Todas as semanas, o 
professor deve planear rever brevemente o versículo apresentado na semana anterior, e depois 
um novo. Geralmente, pensamos em fazer as crianças repetir o versículo de revisão duas vezes 
ou mais para que o relembrem. (Para o versículo novo, devem repeti-lo 6 vezes ou mais) Se o 
versículo  foi  transformado  numa  canção,  será  fácil  revê-lo.  Depois  da  segunda  semana, 
consideramos os versículos já estudados como que entrando num conjunto de versículos que já 
sabemos. Podemos agrupar estes versículos de acordo com as divisões que fizemos nas lições. 
Ao  mesmo  tempo  que  repetimos  o  versículo  da  semana  passada  duas  vezes,  também 
podemos  usar um jogo de revisão para um ou mais versículos. O jogo deve durar 2 ou 3 minutos.

EIS ALGUNS EXEMPLOS DE JOGOS DE REVISÃO PARA VERSÍCULOS

• Tênis   -   O professor une as duas mãos, e duas crianças balançam-nas de um lado para o 

outro como se fosse uma bola de tênis. O professor anuncia um versículo e, com a cabeça aponta 
para uma das crianças. Essa criança deve dizer a primeira palavra desse versículo, empurrando 
as  mãos  do  professor  na  direção  de  outra  criança.  Essa  criança  diz  a  palavra  seguinte, 
empurrando  as  mãos  do  professor  para  outra  crianças  e  assim  sucessivamente  até  que  o 
versículo esteja completo. Se uma criança falhar uma palavra, a outra criança a corrige e tem que 
se sentar. A criança que fica , escolhe outra para tomar o lugar da que se sentou e tenta completar 
o versículo.

 O professor esquecido   -  • Neste jogo, o professor começa por  recitar o versículo, mas a meio, 

finge esquecer-se. As crianças devem “ajudá-lo” a lembrar-se das palavras esquecidas.

 Levanta-te e fala   -   O professor indica um• versículo  e uma criança começa o jogo. Tem que se 

levantar e dizer a primeira palavra do versículo. A criança à sua direita deve levantar-se e dizer a 
palavra seguinte e assim até ao fim do versículo.

 Qual  é• a  referência?   -   Depois  das  crianças  terem  aprendido  uma  série  de  versículos, 

escreva   as referências do diferentes versículos  em letras grandes num papel ou no quadro. 
Prepare,  também os versículos  sem referências escritos  em pequenos cartões.  Escolha uma 
criança que saiba ler bem. Ela baralha os cartões e depois começa a ler um dos versículos sem 
dizer a referência. As outras crianças combinam o versículo com a referência.

 Programa para demonstrar o que se• aprendeu   -   As crianças gostam de mostrar o que já 

sabem. Elas vão se esforçar se a igreja organizar um programa, talvez duas vezes no ano, no 
qual  as crianças possam mostrar  o que aprenderam.  Durante o programa,  todas  as crianças 
podem recitar um versículo em uníssono e fazendo os respectivos gestos. Podem cantar outro 
versículo.  Duas  ou  três  crianças  podem  recitar  um  versículo  individualmente.  Finalmente, 
demonstram um jogo usando versículos bíblicos. Devem ter um versículo diferente para cada 
parte do programa. Claro, que pode pensar em novas idéias para fazer este programa. Estas são 
simplesmente sugestões que lhe apresentamos para servir de começo.



 Confusão de flanelógrafo  • -   Escreva cada palavra de um versículo em papel e cole flanela por 

trás. Misture as palavras no quadro de flanelógrafo e chame duas crianças para ordenarem as 
palavras. Os outros alunos agem como juízes.  Se tiver dois flanelógrafos, ponha duas equipas, 
ao mesmo tempo, a competirem uma com a outra, para ver quem termina primeiro.

• Mistura e combina   -   Outro jogo de revisão com o flanelógrafo envolve escrever a primeira 

frase de um versículo num cartão e a referência noutro. Misture tudo no flanelógrafo e  faça com 
que  as  crianças  combinem  a  referência  com  a  frase  inicial  do  versículo.  Depois 
convide  voluntários para completarem oralmente o resto do versículo.

VAMOS REVER

Quais são os dois princípios que devemos ter em atenção no que diz respeito à revisão?   

1. …………………………………………………………………………………………

2.    ………………………………………………………………………………………….

Qual é a melhor forma de rever versículos? ……………………………………………………………….

Qual é outra forma também eficaz? ……………………………………………………………………….

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Da lição sobre idéias de revisão, qual delas gostaria de experimentar  primeiro?

………………………………………………………………………………..…

Qual o jogo de revisão de versículo é que gostaria de fazer primeiro?

…………………………………………………………………………………..

Agora tente pensar noutro jogo ou atividade de revisão. Você pode inventar um, ou usar um que 
viu outra pessoa fazer. Dê-lhe um nome e explique-o:

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Nas 3  próximas semanas ,ou se tiver oportunidade de ensinar, tente 3 jogos de revisão. Registre 
aqui os que tentou, e se as crianças gostaram deles. Anote tudo o que o possa ajudar da próxima 
vez.

Jogo: Como correu? Notas para a próxima vez:

Jogo: Como correu? Notas para a próxima vez:

Jogo: Como  correu? Notas para a próxima vez:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………



23.O QUE SIGNIFICA SER SALVO?

Por exemplo, podemos dizer que uma pessoa:

 Se arrependeu dos seus pecados•

 Se voltou para Jesus•

 Colocou a sua confiança em Jesus•

 Creu em Jesus como seu Salvador•

 Recebeu Jesus como Salvador e Senhor•

 Deu as boas-vindas a Jesus•

 Convidou Jesus para entrar na sua vida•

 Decidiu-se por Jesus•

 Entrou na comunhão com Jesus•

 Veio a Jesus•

 Nasceu de novo•

 Nasceu no seu espírito•

 Tornou-se crente•

 Tornou-se cristão•

 Escolheu Jesus•

 Começou o seu caminho com Jesus•

 Foi salvo•

 Foi justificado pela fé•

 Converteu-se a Cristo•

E, provavelmente, haverá ainda muitas outras formas de o dizermos. Todas estas frases falam da 
mesma  experiência . Uma experiência que é tão grande que muda a vida das pessoas, e é tão 
difícil de dizer em palavras.

Aqueles que ainda não receberam Jesus precisam de compreender duas coisas:

1. PRECISAM DE COMPREENDER QUE NECESSITAM TANTO DE JESUS

A. Todos  somos pecadores, no coração e na prática (Romanos 3::10-12, 3:23)



B. Temos problemas com Deus por causa dos nossos pecados. Na verdade,estamos condenados 
e somos culpados diante Dele, perdidos e sem esperança sem Ele. (Romanos 6:23a, Isaias 64:6)

C. Não importa quanto tentemos, não há nada que possamos fazer para sairmos desta condição 
de perdidos, para lavarmos a nossa culpa diante de Deus. Ainda que sejamos religiosos, oremos 
ou tentemos adorar a Deus, nada disto nos pode salvar (Provérbios 22:27, Gálatas 2:16, Efésios 
2:8-9)

2. PRECISAM DE COMPRENDER COMO PODEM SER SALVOS

A. Deus nos ama  tanto, que deu o Seu Filho para que Ele tomasse o castigo dos nossos pecados 
sobre Ele. Jesus morreu no nosso lugar – pelos nossos pecados, e Ele não ficou morto, mas 
ressuscitou ao 3º dia. (Romanos 5:8, 6:9, I Coríntios 15:3-4)

B. Para ser salvo é necessário deixar de confiar noutra coisa ou noutra pessoa e colocar a nossa 
total confiança em Jesus. Aqueles que colocam toda a sua confiança em Jesus têm a promessa 
da salvação. (Provérbios 3:5, 14:12, 16:31, Romanos 5:1,9)

C. Se alguém é mesmo salvo, Jesus vai mudar o seu coração. Aos poucos, a sua vida vai mudar. 
Pode cair em pecado ocasionalmente, mas se o fizer, isso já não lhe dará alegria nem prazer. Os 
que estão a ser mudados por Jesus tornaram-se crentes ou cristãos. São pessoas completamente 
novas, mas podem continuar  a ser fracas, pois ainda são somente bebês no Reino de Deus. (II 
Coríntios 5:17, Efésios 2:1)

ENTÃO, QUANDO É QUE VEM O BATISMO?

O batismo vem como o sinal de que alguém se tornou cristão. Não é o batismo em si que dá a 
vida a alguém, mas é a decisão de coração por Jesus que nos dá a vida. O batismo é, no entanto, 
muito importante pois é o primeiro sinal que mostra aos outros que se escolheu seguir Jesus. 
Todo o crente deve obedecer a Deus neste mandamento. (Mateus 28:19, Atos 2:41, 8:36-38)

O QUE É SALVAÇÃO?

Muito rapidamente, podemos dizer que salvação é o que acontece a uma pessoa quando ela 
compreende que não está numa posição correta diante de Deus, e que não há nada que possa 
fazer para alterar isso, por isso ela se chega a Jesus, crendo que Ele morreu pelos seus pecados 
e que ressuscitou de novo. Essa  pessoa deixa de confiar noutra pessoa ou noutra coisa, e passa 
a confiar somente em Jesus. Neste momento, Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. Deus 
lhe dá nova vida, mudando-a de dentro para fora, mudando os desejos do seu coração. Muitas 
vezes a decisão por Jesus é selada com uma oração de arrependimento, convidando Jesus para 
entrar na sua vida.

PODE UM CRISTÃO PECAR?

Será que um verdadeiro cristão pode ainda pecar? Mesmo os que são verdadeiros crentes podem 
cair ocasionalmente em pecado. A Bíblia diz “Se dissermos que não temos pecado, enganamo-
nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.” (I João 1:8) Assim, os professores devem ter 
cuidado  em  não  dizer  às  crianças  coisas  como:  “Se  disseres  mentiras  (ou  fizeres  algo 
errado)  não és cristão.” Ou “não será mais cristão”. Isto não é verdade. É melhor dizer isto: “Se és 
cristão,  Deus  quer  que  pares  de  mentir  (ou  de  fazer  algo  errado).”  Por  vezes  pastores  e 
professores me têm dito que, na verdade, não acham que a criança deixa de ser cristã por mentir 
ou fazer algo de errado, mas que lhe dizem isso para ela parar de mentir. Nós não podemos usar 



falsa  doutrina  para  motivar  crianças.  Devemos ensinar  a  verdade e  confiar  em Deus para  a 
motivação.

E SE UM CRISTÃO CONTINUA  SEMPRE A PECAR?

Se alguém recebeu Jesus, a sua vida tem que mudar, se for verdade. Se a sua vida não começa a 
deixar as coisas erradas e a mudar para a santidade, põe-se sérias dúvidas se essa pessoa, na 
verdade, aceitou Jesus. Contudo, muitas vezes, Jesus  muda-nos pouco a pouco. Mesmo que 
vejamos um cristão a fazer coisas que não devia,  pode ser que Jesus já tenha trabalhado em 
muitas áreas da sua vida, e que outra áreas ainda precisem de mudar muito. Por exemplo: Você 
pode estar a ver alguém a mentir, então pensa que essa pessoa não é verdadeiramente salva. 
Contudo, ela  praticava  feitiçaria e gozava com o Nome de Deus. Em lugar da feitiçaria, ela está a 
orar, e em vez de gozar como o Nome de Deus , ela está a honrar e a adorar a Deus. Lembre-se 
que cada pessoa que recebe Jesus, é como uma criancinha  no Reino de Deus. Quantos meses e 
anos é que os nossos filhos precisam para crescer até à maturidade? Eles crescem aos poucos e 
poucos. Da mesma forma, uma criancinha no Reino de Deus, necessita de tempo para crescer. 
Temos de ter paciência, orar por essa pessoa e ajudá-la com  ensino bom e sólido! Não devemos 
apressar-nos a criticar e a julgar.

O QUE É QUE ESTE ENSINO TEM A VER COM A ESCOLA DOMINICAL?

Se  quisermos  encorajar  crianças  incrédulas  da  nossa  vila  ou  comunidade  a  vir  à  Escola 
Dominical,  devemos compreender  claramente  quem estamos  a  ensinar.  Se  as  convidamos a 
terem fé  em Jesus,  devemos estar,  nós próprios,  esclarecidos acerca daquilo para o que os 
estamos a convidar.Precisamos de decidir que ensino devemos incluir no nosso convite, e o que 
podemos ensinar aos que se decidem para Jesus. Não estamos a convidá-los para se tornarem 
membros da igreja ou para serem batizados, no entanto, esperamos que o façam depois da sua 
decisão. Em primeiro lugar, estamos a convidá-los para se entregarem a Jesus e para crerem 
Nele para salvação. 

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

De todas as palavras que explicam salvação, escreva 3 frases que gostaria de usar no seu ensino 
para explicar salvação à sua classe.

1.

2.

3.

Ouça com atenção outros professores fazerem convites ou explicar salvação. Ouça o que é que 
os corais estão a cantar acerca de salvação. Será que tudo o que ouve está de acordo com os 
ensinamentos bíblicos? Que problemas ou que pontos  positivos é que notou?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



VAMOS REVER

Que versículo diz que um cristão se tornou numa nova pessoa?

…………………………………………………………………………………………………………….

Que versículo diz que é possível que um cristão caia em pecado?

……………………………………………………………………………………………………………..

Quais  são as duas coisas que  as pessoas que ainda não receberam Jesus precisam de saber?

1.

2.

Será que Deus aceita as pessoas que tentam, por si mesmas, serem  muito boas? Que versículo 
apóia o que você respondeu?

……………………………………………………………………………………………………………..

Será apropriado dizer a uma criança que acabou de ser batizada :”Hoje tornaste-te um filho de 
Deus.” Porquê ou porque não? 

……………………………………………………………………………………………………………..

Eis alguns ensinos que ouvi. Alguns são verdade, mas outros não condizem a verdade bíblica. 
Coloque um círculo à volta do Sim se for bíblico e verdade, ou Não se não for bíblico.

Jesus vai-te salvar hoje se confiares Nele. Sim Não

Somente os que são batizados é que podem dizer que são salvos    Sim                   Não

Pára de fazer coisas más, e Jesus te receberá                                    Sim                   Não

O batismo é o segundo nascimento na água e no Espírito                Sim                   Não

Se roubares, não és cristão                Sim                   Não

Deus não quer que nós pequemos                                                     Sim                   Não

A vida de um cristão deve mudar                                                      Sim                   Não



24.COMO PODEMOS CONDUZIR CRIANÇAS A JESUS

AJUDANDO OS QUE  NÃO  RESPONDEM AO CONVITE

Se o professor tem a oportunidade de estar com os que respondem ao convite após a Escola 
Dominical, seria de muita ajuda se houvessem dois professores, ou pelo menos um professor e 
um  cooperador.  Um  dos  professores  conduziria  os  que  responderam  ao  convite  e  o  outro 
professor ou cooperador ficaria com as outras crianças.Ainda que a Escola dominical, na verdade, 
tenha terminado, as outras crianças precisam de alguém que fique com elas, ou então elas vão 
seguir o grupo dos que responderam ao convite e causarão confusão. Este tempo “depois da 
Escola Dominical”  dá uma excelente oportunidade ao segundo professor para orar pelas crianças 
que já aceitaram Jesus acerca dos problemas do dia a dia. As responsabilidades deste segundo 
professor serão melhor explicadas no capítulo 23. Neste ponto, só gostaríamos de dizer que o 
trabalho deste segundo professor, ao ficar com as crianças crentes e orar por elas é uma grande 
ajuda para  o outro  professor  que está conduzindo os que aceitaram Jesus.  Visto  que existe 
alguém  que  presta  atenção  aos  que  já  são  crentes,  eles  não  vão  sentir-se  impulsionados 
a  perturbar o grupo dos que acabaram de aceitar Jesus. Isto facilitará a tarefa ao professor de 
manter a atenção do grupo. E visto que as outras crianças nunca se irão juntar ao grupo, ele 
poderá ter a certeza de quem são os que se decidiram para Jesus. 

AJUDANDO OS QUE RESPONDEM AO CONVITE

Primeiro,  o  professor  deve  afastar-se  com essas  crianças,  para  um local  separado.  Os  dois 
grupos de crianças não devem poder ouvir-se um ao outro, e se nem sequer se virem, melhor. 
Quando  estiverem  num  lugar  separado,  onde  nem  as  crianças  nem  os  adultos  as  possam 
perturbar, então o professor poderá  proceder ao ensino.

1. O professor deve explicar o plano da salvação a todos os que vieram, usando os cartões sobre 
o plano da salvação (no caso de os ter) , ou qualquer outro auxílio visual.

 Se estiver a usar os cartões do Ministério Every Child –• 

Os cartões  sobre o plano de salvação produzidos pelo Ministério Every Child tem estas divisões 
principais em cada cartão: Um pequeno ensino, explicação do desenho que aparece na frente do 
cartão, Versículos bíblicos que apóiam o ensino, e perguntas que o professor pode fazer para 
testar a sua compreensão.

O último cartão é diferente dos outros. Em vez de ensino, dá um breve exemplo de oração para 
dar uma idéia de como uma criança pode orar quando quer receber Cristo. O professor pode usar 
esse modelo de oração ou a criança pode orar a sua própria oração.

Ensino dos Cartões do Ministério Every Child:

1. Deus ama-te.   

Ele quer  que tu vivas em eterna  comunhão com Ele.  Ele quer que tu sejas Seu filho e Seu 
amigo. Ele quer que tu recebas a Sua vida. Escuta o que a Bíblia diz. João 3:16 Pergunte: Quem 
é que Deus amou? O que é que Deus quer de ti?

2. Todos nos afastamos de Deus.  



O  problema  é  que,  todos  nós  escolhemos  os  nossos  caminhos  pecaminosos  em  vez  dos 
caminhos do Senhor. Pecamos contra Deus, então não podemos estar em comunhão com Ele. 
Então nós,  pecadores,  somos inimigos e não amigos de Deus.  Temos que ficar  eternamente 
separados de Deus por causa do nosso pecado. Romanos 3:10, 3:23  Pergunte: Quantos de nós 
pecamos? Também pecaste? Que problemas tiveste por causa dos teus pecados?

3. Jesus arranjou uma forma de podermos ter comunhão e amizade com Deus .

Boas Notícias! Jesus Cristo, o perfeito, sem pecado, Filho de Deus, morreu na cruz para pagar as 
nossas culpas, e ressuscitou dos mortos. Ele é a única maneira para sermos salvos. Não nos 
podemos salvar a nós próprios. Ninguém mais nos pode salvar. Não podemos ser suficientemente 
bons ou religiosos para ser salvos. Jesus é o único Salvador.  João 14:6, Atos 4:12, Romanos 5:8. 
Pergunte: Sabemos que Jesus nunca fez nada de errado. Então porque é que Ele morreu? Ele 
ainda está morto? O que é que a Sua  morte e Ressurreição fez por nós? O que é que não nos 
pode salvar? Quem não nos pode salvar? Quem é o único que nos pode salvar? Porque razão Ele 
é o único que nos pode salvar?

4. Precisas de deixar os teus caminhos de pecado, e de receber Jesus como teu Salvador e 
Senhor.

Tens que te converter a Jesus. Diante de ti estão dois caminhos. Tens que escolher. Jesus está 
chamar: “Vem a Mim!” Tu é que tens que decidir se voltas as costas aos teus próprios caminhos, e 
vens a Jesus. Então vais-te tornar um verdadeiro cristão, e Deus vai perdoar os teus pecados. Se 
não deixas o teu pecado, vais continuar no caminho do pecado e morte. Esse caminho termina 
em separação eterna de Deus. João 14:6 Pergunte: Como é que te podes tornar num verdadeiro 
cristão? Qual é a  escolha que tens que fazer?

5. Confias em Jesus hoje?

Se sim, ora assim: “Querido Deus, eu sei que sou um  pecador. Eu creio que Jesus morreu pelos 
meus pecados e que ressuscitou. Hoje, quero deixar os meus próprios caminhos. Eu quero seguir 
Jesus. Vem ao meu coração e à minha vida agora mesmo. Eu Te recebo como Senhor e Salvador. 
Obrigado por perdoares os meus pecados. No Nome de Jesus, Amém.” (Deixe a criança orar, ou 
ajude-a) Pergunte: O que é que tu fizeste agora mesmo em oração? O que é que Jesus te fez a ti, 
agora mesmo?

6. O professor deve perguntar quem já tinha recebido Jesus, e quem O quer receber hoje.

Antes de pedir às crianças que orem, o professor deve falar com cada criança individualmente, 
isso se o tamanho do grupo o permitir, para se certificar se essa criança já se tinha decidido para 
Jesus,  ou  se  quer  fazê-lo  hoje.  Muitas  vezes,  as  crianças  respondem  ao  convite  porque, 
simplesmente  querem  ver  os  cartões  de  que  outras  crianças  lhes  falaram,  ou  porque  não 
perceberam bem o convite. Se algumas já se decidiram por Jesus e estão certas desse fato, 
então faça uma pequena oração de agradecimento por  elas.  Se elas precisam de receber  o 
Senhor,  certifique-se  que  a  oração  que  elas  fazem  seja  sobre  salvação,  não  somente  sobre 
coisas gerais.

Para saber quem já recebeu Jesus, o professor pode dizer: “Depois de terem ouvido este ensino, 
alguns de vocês já perceberam que já receberam Jesus como Salvador tal como temos estado a 
falar. Outros podem ter percebido que ainda não o fizeram, mas querem fazê-lo hoje. Para vos 
ajudar melhor,  eu preciso de saber se já aceitaram Jesus ou se gostariam de O aceitar hoje. 
Quando eu vos perguntar, vocês podem responder “Eu já recebi” ou “Eu quero recebê-lO hoje”. 
Depois, vamos fazer dois grupos.



PROCEDIMENTO PARA AQUELES QUE QUEREM RECEBER JESUS PELA PRIMEIRA VEZ:

a. Pergunte-lhes se eles têm dúvidas acerca do ensino que lhes deu ( O plano da salvação com 
os cartões) Se eles fizerem perguntas pertinentes, responda-as cuidadosamente e certifique-se 
que  compreendem  bem.  Não  permita  interrupções  com  perguntas  banais  durante  a  sua 
explicação.

b. Pergunte-lhes se eles querem orar para receber Jesus agora. Se a criança decidir orar sozinha, 
peça-lhe que ore em voz alta para  que possa dizer “Amém” quando ela termina. Certifique-se de 
que  oram  por  salvação  e  não  somente  por  assuntos  gerais.  Se  seguirem  a  oração  do 
cartão,  tenha a certeza  de que eles sabem que não é só a oração do cartão ,mas sim a fé do seu 
coração em Jesus e a sua decisão de confiar Nele que os salva. Conduza-os em oração, frase a 
frase, parando depois de cada frase para que todos possam repetir e personalizá-la.

 SE ESTIVER A USAR O LIVRO SEM PALAVRAS:•

Introdução:  Já  viram  um  livro  sem  palavras?  O  livro  que  eu  aqui  tenho  não  tem  palavras 
nenhumas, mas conta-nos uma história maravilhosa.

Página Dourada: A página dourada  lembra-me do céu, porque a Bíblia diz que as ruas são de 
ouro, (Apocalipse 21:21) O céu é  um lugar maravilhoso e glorioso porque Jesus está lá. Nós 
queremos todos ir para o céu um dia, não queremos? Quando morrermos, queremos ir viver com 
o Senhor Jesus. 

Transição para a Página Preta: Há algumas coisas que não vão estar no céu.  Não vai haver mais 
tristeza ou doença, morte ou sofrimento. O mais importante, é que não vai haver pecado no céu.

Página Preta: Esta página faz-me lembrar o pecado. A Bíblia diz: “Todos pecamos e separados 
estamos da glória de Deus.” (Romanos 3:23) Todos fizemos coisas más que Deus não gosta. 
Temos um problema, não é? Queremos ir viver com Jesus no céu, mas somos pecadores e não 
se pode ir com pecado para o céu.. Nada pode tirar o nosso pecado.

Transição para Página Vermelha:  Então,  como podemos ser salvos? As boas novas são que 
Deus no amou tanto que arranjou uma forma de nos salvar. Esta página vermelha lembra-me do 
que Jesus fez.

Página Vermelha: Vermelho é a cor do sangue. Deus enviou o Seu filho, Jesus, para morrer por 
nós. Ele pagou o castigo por todos os nossos pecados quando Ele morreu na cruz, mas Ele não 
ficou morto. Ele ressuscitou de novo. Durante 40 dias, muito O viram vivo. Depois, o trabalho ficou 
completo, e Ele voltou para o céu. A Bíblia diz: “Deus mostra o Seu amor para conosco, sendo nós 
ainda pecadores, Cristo morreu por nós.” ((Romanos 5:8)

Transição para  a Página Branca: Jesus morreu para levar todos os nossos pecados e limpar os 
nossos corações diante de Deus.

Página Branca: Ele também pode limpar o teu coração. O Seu sangue vai limpar os teus pecados 
e dar-te uma nova vida quando pões a tua confiança em Jesus e clamas  para Ele ser o Senhor 
da tua vida. Romanos 5:9 diz: “Sendo justificados (ou feitos justos com Deus) através do Seu 
sangue, seremos salvos da ira (ou zanga de Deus) através Dele”) Salmos 51:7 diz: “Lava-me e 
serei mais branco do que a neve.” O teu coração pode ficar limpo diante de Deus, também, se 
clamares a Jesus para Ele ser o teu Salvador.

PROFESSOR, FAÇA O CONVITE ENTRE A PÁGINA BRANCA E A



VERDE 

Use palavras deste tipo: “Se não clamaste por Jesus e Lhe pediste para Ele ser o teu Salvador, 
queres fazê-lo agora? Queres juntar-te a mim nesta oração e de todo o teu coração? 

“Querido Jesus, eu creio que Tu morreste para me salvar de todos os meus pecados. Peço-Te que 
venhas, agora mesmo, ao meu coração, e sejas meu Salvador. Obrigado por levares todos os 
meus pecados. Obrigado por me perdoares. Agora que sou salvo, por favor ajuda-me a viver cada 
dia para Te agradar. No Nome de Jesus. Amém.”

Transição para a Página Verde: Se confiaste em Jesus para ser o teu Salvador, a Bíblia diz que 
podes ter a certeza de que és salvo. I João 5:13 diz: “Estas coisas te são escritas a ti que crês no 
Nome do Filho de Deus, para que possas saber que tens a vida eterna.” Se confiaste em Jesus, 
tens a vida de Jesus em ti.

Agora vais começar a crescer na tua vida cristã.

Página Verde: O verde lembra-me de coisas que crescem – árvores, flores, erva etc.. Existem 
coisas que podes fazer agora, como cristão, para te ajudar a crescer na tua vida cristã. Estas 
coisas não te salvam. Tu já foste salvo por Jesus. Mas ajudam-te a crescer fortes como  cristão.

• Lê a Bíblia diariamente – (Ou ouve alguém ler)  I  Pedro 2:2 “Como bebês recém nascidos, 

desejai o leite da Palavra, para que possam crescer.” 

 Obedece ao que compreendes da Bíblia – Tiago 1:22 “Sejam cumpridores da Palavra e não 

somente ouvintes.”• 

 Ora todos os dias – I Tessalonicenses 5:17: “Orai sem cessar.”•

• Procura uma igreja que seja bíblica – Hebreus 10:25 diz para que os cristãos se continuem a 

reunir para que se encorajem uns aos outros.

• Confessa  os  teus  pecados,  logo  que  tenhas  consciência  que  pecaste.  I  João  1:9::  “Se 

confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos 
limpar de toda a injustiça”.

Nota: Você pode escolher outros versículos que ensinem as mesmas coisas ou expliquem as 
páginas em palavras ligeiramente diferentes e usando diferentes exemplos.

Seja qual for o método que tiver usado, depois de ter orado, pergunte às crianças:

O que é que tu fizeste de Jesus agora mesmo?

Qualquer uma destas ou quaisquer outras respostas podem ser possíveis:  “Coloquei a minha 
confiança  Nele,  cri  Nele,  pedi-Lhe  para  me  salvar,  tomei  a  decisão  de  O  seguir”  Se  eles 
responderem: “Orei”, pergunte-lhes o que é que eles oraram.

O que é que Jesus fez por ti agora mesmo?

Esta ou qualquer outra resposta, pode ser uma resposta certa: “Ele salvou-me, Ele perdoou-me, 
Ele fez de mim um cristão. Ele deu-me nova vida.” Etc.

Dê-lhes um versículo de segurança,  como João 1:12, João 3:15, Hebreus 13:55 ou João 6:37b



Pergunte-lhes qual o significado que esse versículo tem para eles depois que aceitaram Jesus.

Escreva os seus nomes e moradas e prometa orar por eles. Esta lista também o vai ajudar, mais 
tarde,  a  contatá-los.  Se  não  conhecer  essas  crianças  pessoalmente,  tente  descobrir  o  seu 
passado familiar.

Se elas não forem de uma família cristã, certifique-as de que, o fato de elas lhe darem o seu nome 
e morada não quer  dizer  que estão  a inscrever-se nas classes de batismo.  Veja bem se as 
famílias compreendem isto, se achar que pode ser um problema. Mantenha a sua palavra. Não 
inscreva as crianças para o batismo sem a permissão  dos  pais

.

NASCERAM  FILHOS NO REINO DE DEUS! ALEGRE-SE!

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Reúna um pequeno  grupo  de  crianças  da  sua  vila  ou  vizinhança,  e  ensine-lhes  o  plano  da 
salvação com os cartões, como se fosse uma lição. Veja se consegue conduzir alguma criança a 
Cristo seguindo as sugestões deste capítulo.



25.ACOMPANHAR E ENCORAJAR NOVOS CRENTES

É muito positivo visitar o novo convertido na sua casa. Visitando a sua família, saberemos como 
ajudá-lo melhor. A sua visita também é uma expressão de boa vontade. Muitas vezes,  é o início 
de uma boa amizade com toda a família.

COMO FALAR COM A CRIANÇA E A SUA FAMÍLIA DURANTE A VISITA A CASA?

É melhor visitar a criança e a sua família logo na semana seguinte à sua decisão para Jesus. 
Lembre-se que o satanás está sempre à procura de uma oportunidade para entrar, e uma das 
suas alturas favoritas é o tempo após a sua decisão de seguir Jesus. Satanás quer comer a 
semente do Evangelho que foi plantada, como se  se tratasse de um pássaro que tenta encontrar 
sementes num campo. O seu alvo é que o novo convertido nunca se venha a tornar num cristão 
forte. (Mateus 13:4, 19) Não dê tempo  ao inimigo de roubar a semente de fé que tinha começado 
a despontar! Vá visitar a criança e a sua família o mais depressa possível!

O seu alvo deve ser tornar-se amigo da família. Esta amizade pode conduzir toda a família a 
Jesus, ou, se eles já forem cristãos, pode fortalecer a fé deles. Não discuta nem argumente com 
eles acerca das suas faltas, erros e problemas das suas religiões, se for o caso de terem outra 
religião. Peça a Deus que o ajude a estabelecer uma amizade com essa família.

1. Diga-lhes quão feliz você está por ter o seu filho na Escola Dominical. Tente encontrar algo de 
bom para  dizer  acerca  dessa  criança.  Ela  é  esperta?  É  bom ouvinte?  Tem uma  cara  feliz? 
Corajosa?  É  obediente?  Simpática  para  as  outras  crianças?  Pronta  a  responder?  Mostrou 
compreender  muito  bem tudo  o  que  ensinou? Partilhe  estas  coisas  positivas  acerca  do  filho 
daquela família.

2. Deixe que a criança saiba quão feliz você está com a sua decisão de seguir a Jesus. Dê-lhe um 
versículo de segurança para o seu coração que,  foi mesmo salvo. Escolha um destes versículos: 
Hebreus 13:5b, João 3:15, João 1:12, João 6:37b ou outro versículo do gênero. Lembre a criança 
de como ela se decidiu para Jesus, e pergunte-lhe o que é que Jesus lhe prometeu. É melhor que 
seja ela a confessar que Jesus lhe prometeu a vida eterna, o perdão dos pecados, salvação etc. 
Não deve ser você a dizer-lho diretamente: “Tu foste salvo”, mas use os versículos que a podem 
ajudar  a confessar  isso para si  mesma.  Você pode dar  à criança um pequeno certificado ou 
registro que ela  possa guardar dentro da sua Bíblia, que lhe diga o dia  e o lugar onde aceitou 
Jesus. NÃO FALE NO ASSUNTO DE SE TORNAR MEMBRO NEM ÁCERCA DO BATISMO  na 
primeira visita.

3. Pergunte aos pais crentes se pode orar a Deus pedindo as Sua bênçãos para a criança e para 
a família. Se eles concordarem, brevemente, peça para que Deus os ajude. Você pode pedir para 
que eles  conheçam Jesus melhor, mas não fale nada acerca da igreja ou batismo na sua oração, 
ou qualquer outra coisa que os possa revoltar contra si.

4. Você pode fazer perguntas que o ajudem a conhecer melhor essa criança. São eles membros 
de outra religião? (Não reaja negativamente, nem pareça chocado) diga simplesmente: “Deus vos 
abençoe.” Será que a criança vive com eles em casa todo o tempo, ou passa parte do dia noutro 
local? A criança é filha ou só parente? A criança vai à escola? Onde? Em que ano está? Tem 
necessidades de saúde? Muitas vezes, você já sabe essas coisas, especialmente se ela for da 
sua área. Contudo, se precisar saber mais alguma coisa, pergunte.



DEPOIS DA PRIMEIRA VISITA A CASA

Entre as crianças que recebem Jesus como Salvador na Escola Dominical, você vai encontrar 
algumas  que  são  da  sua  igreja,  ou  de  famílias  de  outras  igrejas  que  têm  uma  doutrina 
semelhante. Vai encontrar outras que não são de igreja nenhuma. E ainda vai encontrar outras 
que são de igrejas não cristãs. Algumas também podem ser visitantes de outras vilas ou cidades.

1.  CRIANÇAS  DA  SUA  PRÓPRIA  IGREJA  OU  DE  OUTRAS  IGREJAS  COM  A  MESMA 
DOUTRINA

A. Encoraje a família a inscrevê-la para a classe de  batismo (na  igreja a que pertencem, no caso 
de ser uma igreja com bases bíblicas)

B. Procure uma ocasião especial todas as semanas para ensinar à criança as bases do começo 
da vida cristã (Sugestões no fim deste capítulo). Se houver outros novos convertidos, tente que 
todos  concordem  entre  si  numa  altura  e  local  para  os  juntar  todos.  Se  só  uma  criança  se 
converteu, você pode ir  a casa dela e dar-lhe  ensino ali.  O ensino também fortalecerá a sua 
família. Este ensino pode demorar cerca de 3 visitas.

C. Ainda que a família seja cristã, veja se é necessário haver libertação( mandar sair os espíritos 
maus). Se eles ou os seus antepassados estiveram envolvidos em feitiçaria ou outras atividades 
do oculto, se eles têm ou tiveram objetos de feitiçaria em casa, se eles seguiram uma forma anti-
bíblica de adoração, se cometeram adultério ou outra infidelidade, se eles amaldiçoaram Deus ou 
outras pessoas, pode ser que espíritos maus se tenham agarrado a eles ou à sua casa. Você 
pode  perguntar  à  família  se  acham que  espíritos  maus  têm  perseguido  a  sua  família.  Você 
também pode pedir a Deus que  Lhe mostre se há algum problema nessa área. Se achar que é 
necessário  libertação,  não  o  faça  sozinho.  Leve  consigo  outro  crente  forte,  e  separe, 
antecipadamente, um tempo de oração.

2. CRIANÇAS DE FAMÍLIAS QUE NÃO A NENHUMA IGREJA

Estas crianças são o segundo grupo mais fácil  de  acompanhar.  Contudo, por vezes a família 
pode estar envolvida qualquer atividade oculta que não é óbvia imediatamente. Você pode tentar 
o  mesmo  procedimento  que  teve  com  as  família  cristãs,  mas  seja  paciente.  Ensine  mais 
lentamente e certifique-se de que eles estão a compreender. Não pressione o assunto do batismo 
se achar que isto é problemático. Tenha muito cuidado ao referir-se a assuntos de feitiçaria. Talvez 
precise de ensinar sobre este assunto. Se encontrar resistência por parte deles, o problema pode 
ser  o oculto. Tente conduzir a criança e toda a família a Cristo. Depois, lenta e pacientemente 
ensine-lhes as bases da vida cristã e os perigos do envolvimento no oculto. Eles precisam de 
saber que Jesus ganhou a vitória sobre satanás e que Ele é mais forte do que qualquer espírito. 
Eles precisam compreender que, como crentes, têm autoridade sobre os espíritos maus. Apóie o 
seu esforço com oração constante.

3. CRIANÇAS QUE SÃO MEMBROS DE RELIGIÕES NÃO BÍBLICAS

O grupo  mais  difícil  de  ajudar  é  aquele  que pertence  a  famílias  que seguem doutrinas  anti-
bíblicas. Devemos fazer tudo o que pudermos para ajudar estas crianças, mas devemos fazê-lo 
de  maneira  sábia.  Precisamos de ser  pacientes  ,  muito  trabalho e  muita  oração.  Em alguns 
lugares, professores tentam expulsar estas crianças da Escola dominical se  elas não seguirem os 
ensinamentos da igreja  completamente.  Eu acho que isto  é  um erro.  Deus trouxe-nos essas 
crianças e deu-nos a oportunidade para as ensinar. Elas podem nunca ter a oportunidade de ouvir 
a verdade. Devemos tentar ajudá-las de forma amigável, paciente, ensinando-as aos poucos e 
poucos tal como uma mãe alimenta o seu bebê doente com uma colherzinha.



Todas as famílias devem decidir ou escolher se deixam ou não os seus filhos seguir o Senhor e 
ser  batizados de forma bíblica.  Algumas famílias deixam a criança decidir.  Outras  não o vão 
permitir, mas o ensino que a criança recebe na infância, virá a dar fruto na idade adulta, quando 
ela for capaz de fazer as suas próprias decisões. Algumas vão recusar-se até ao fim. Deus deu às 
famílias o poder de decidir pelos seus filhos, e nós precisamos respeitar isso.

Podemos estar em constante oração para que os pais compreendam a verdade, mas não os 
podemos forçar. A igreja não pode batizar as crianças cujas famílias não o aprovem. Contudo, 
sabemos que,  em muitos casos as crianças ficam influenciadas pelo nosso ensino PORQUE 
DEUS QUER TRABALHAR NAS SUAS FAMÍLIAS!  No entanto, somos nós que muitas vezes os 
empurramos para fora da igreja. Muitas vezes, somos nós que gastamos tanto tempo discutindo 
com elas como se fossem nossas inimigas. Isto não ajuda o trabalho de Deus. Devemos tentar 
fazer amizade com estas famílias, não empurrá-las para fora, devemos orar  fervorosamente,e 
depois deixá-las decidir como famílias.

Não será sábio nem útil  registrar estas crianças na classe de batismo. Podemos, no entanto, 
ensinar-lhes outras coisas que os ajude a crescer na sua fé. Podemos dar este ensino nas suas 
casas na presença de toda a família, se os pais concordarem. É melhor ir avançando lentamente, 
revendo  muito  e  deixar  que  o  ensino  se  aprofunde  neles.  Podemos  ensinar  uma  ou  duas 
pequenas lições todas as semanas. No meio do ensino aos novos convertidos, há ensino sobre 
batismo. Podemos falar neste assunto, como sendo um fato bíblico, mostrando o que é que a 
Bíblia ensina sobre  isso sem os obrigar a uma resposta. Talvez eles mostrem interesse ou façam 
perguntas  e  depois  pode  ter  oportunidade  de  falar  mais  sobre  isso.  Se  não  aparecer  essa 
oportunidade,  continue com outro  assuntos.  Talvez a  pequena semente  cresça,  e  mais  tarde 
venha a ter a oportunidade  de tornar a falar do assunto.

4. CRIANÇAS QUE VIVEM NOUTRAS VILAS

O professor de Escola dominical pode fazer 4 coisas para ajudar estas crianças. Primeiro, ele 
deve aproveitar o tempo que a criança está com ele para ensinar tudo o que conseguir. A criança 
deve receber ensino sobre batismo na sua vila ou cidade, mas consigo, pode sentir esse desejo e 
depois inscrever-se na  classe de batismo da sua igreja. A segunda coisa que o professor pode 
fazer por essa criança é escrever à igreja a que essa criança pertence, informando da decisão 
que a criança tomou para seguir Cristo,  desafiando-os a acompanharem também esta criança. A 
terceira coisa que o professor pode fazer é dar-lhe literatura ou versículos bíblicos  para ele levar 
consigo para a sua área de residência. Finalmente, o professor pode encorajar a criança com uma 
carta ocasional, sempre que tenha oportunidade de lha enviar.

ENSINANDO NOVOS CONVERTIDOS

Como vimos no Capítulo 2, todos os professores devem saber se há ou não novos convertidos na 
sua classe. Se houver muitos, deve orientar muitas lições para eles. Também pode separar alguns 
minutos para, todas as semanas, dar alguns passos do crescimento espiritual dados no fim deste 
capítulo.  Se  não  houver  muitos,  pode  combinar  uma altura  com todos  os  novos  convertidos 
durante a semana, ou ensiná-los individualmente nas suas casas.

OS CLUBES PODEM AJUDAR

Os Clubes são grupos que se reúnem  fora da Escola dominical,  e por vezes,  fora da igreja. 
Reúnem em escolas ou  casas  particulares.  Muitas  vezes atraem crianças  de outros  campos 
religiosos  que  não  iriam  à  Escola  dominical.  Estes  Clubes  devem  estar  virados  para  o 
Evangelismo  e  para  ajudar  novos  convertidos.  Podem  fazer-se  atividades  como  o  desporto, 



costura, música e dança, jogos, arte e atividades práticas para ganhar  o interesse das crianças. 
Na Escola Dominical é que ensinamos uma lição bíblica.

ENSINANDO  “PASSOS PARA O CRESCIMENTO ESPIRITUAL”

Eis  um  esboço  de  alguns  “Passos  para  o  crescimento  Espiritual”  –  são  mini-lições  que 
podem  ajudar crianças e outros a crescer espiritualmente depois de terem sido salvos. Algumas 
situações prestam-se a ensinar estes pontos rapidamente,  alguns de  uma vez. Outras situações 
prestam-se a que ensine lentamente, um ponto de cada vez. Estes pontos também podem ser 
pontos de partida para desenvolver  as suas próprias lições para novos convertidos de forma mais 
profunda. Peça sabedoria a Deus em como usá-las.

COMO CRESCER COMO CRISTÃO

 Compreenda o que fez quando recebeu Jesus como Salvador (João 5:24, II Coríntios 5:17)•

 Tenha segurança na sua salvação baseada no que a Bíblia diz (I João 5:13)•

 Ore a Deus todos os dias (Filipenses 4:6-7, Efésios 3:12)•

 Leia e ouça a Palavra de Deus todos os dias (Atos 17:11)•

 Faça tudo com a motivação de agradar a Deus. (II Coríntios 5:15, I Coríntios 10:31)•

 Quando pecar, reconheça-o imediatamente e peça perdão a Deus. (I João 1:9, 2:1)•

 Seja batizado como testemunho público da sua fé em Cristo (Romanos 6:4)•

• Deixe ser Deus a guiar os seus relacionamentos na igreja. Quebre todas ligações com grupos 

que ensinam e praticam coisas contrárias à Palavra de Deus. Entre na comunhão de uma igreja e 
creia e obedeça à Bíblia. (II Coríntios 6:14-18,  Hebreus 10:25)

 Renuncie a satanás e a• todas as suas obras. Rejeite todos os objetos do oculto e renuncie às 

suas  práticas. (I Coríntios 10:21, Atos 19:18-20)

 Perdoe os outros como Cristo  o perdoou a si ( Mateus 6:14-15)•

 Ame os outros como  Cristo o amou a si (João 5:12)•

 Diga aos outros acerca da sua decisão para seguir Cristo (Romanos 10:14)•

 Adore ao Senhor e encoraje-se a si próprio  cantando canções cristãs (Efésios 5:19)•

 Alegre –se e  agradeça a Deus todos os dias (Filipenses 4:4, Efésios 5:20)•

 Deixe Jesus governar os seus pensamentos (Filipenses 4:8)•

 Encontre uma forma de ajudar ou servir a igreja local (I Coríntios 12:12, I Coríntios 12:26-27, 

Efésios 4:12)•

 Dê generosamente para a obra de Deus (pelo menos 10% do teu salário)(Atos 20:35)•

 Deixe Deus controlar a sua boca. Pare de amaldiçoar e mentir. Comece a abençoar (Efésios 5:4)•



CONTINUE A  FAZER ESTAS COISAS, E CONTINUARÁ A CRESCER! (João 8:31)

VAMOS REVER

Complete estas frases:

É bom acompanhar novos convertidos visitando-os nas suas …………….. na semana seguinte à 
sua decisão.

Quando um professor visita um aluno em sua casa, ele quer estabelecer …………………com eles. 
Ele pode pedir permissão para orar a ……………….. de Deus  para aquela família. 

Ele  pode  dar  ao  novo  convertido  um  versículo  de  ……………………….  para  o  ajudar  a 
compreender que é salvo.

Se a criança for membro de uma igreja que tem a mesma doutrina,você vai visitá-lo para falar 
sobre  ………………………  e  encorajar  a  família  a  inscrevê-lo  na  classe  de  batismo.  Se  ela 
pertencer a outra igreja,  deve inscrever-se na classe de batismo  da…………. igreja.

Se a criança simplesmente for visitante, você pode

1…………………………………………. 2………………………………………..

3………………………………………..   4. ………………………………………

Em que casos é que a família pode precisar de libertação depois de vir a Jesus?

……………………………………………………………………………………………………………

Qual  é o valor de um clube para ensinar e encorajar os novos convertidos?

……………………………………………………………………………………………………………



26.AJUDAR  ALUNOS  CRISTÃOS  NOS  SEUS 
PROBLEMAS

TEMPO DE ORAÇÃO APÓS A ESCOLA DOMINICAL

Durante a Escola Dominical, temos tempo de oração. Contudo, não há tempo para orarmos por 
todas  as  necessidades  específicas  de  todas  as  crianças.  Lembre-se  de  que,  depois  de  ter 
terminado a  Escola dominical, durante o tempo em que um professor está a falar com as crianças 
que responderam ao convite, nós precisamos de manter o resto das crianças ocupadas e longe 
dos que se converteram. Um dos professores pode usar este tempo para orar  com as crianças 
acerca dos seus problemas.  Este tempo de oração será um tempo maravilhoso para mostrar 
como orar uns  pelos outros. Mesmo que o professor  esteja a orar por uma criança, as outras à 
volta podem estender as suas mãos para mostrar que estão em concordância. As outras que 
estão mais longe podem fazer o mesmo dizendo “Amém!” O professor pode encorajar pequenos 
grupos de oração uns pelos outros, ou todas as crianças orarem ao mesmo tempo.  A criança que 
precisa de oração pode ajoelhar  e  os outros rodeiam-na em oração.  Os assuntos de oração 
podem ser crianças doente ou fracas, crianças que precisam de comida no seu lar, crianças que 
buscam ajuda na escola. Etc.

LIBERTANDO CRIANÇAS DE ESPÍRITOS MAUS

Não é  raro  crianças  virem à  Escola  Dominical  sabendo com antecedência  que  têm poderes 
ocultos, quer do seu próprio envolvimento ou de outra pessoa. Muitas crianças são perturbadas 
por sonhos maus e têm pensamentos  maus. Tudo isto é o trabalho do diabo.

Quando pensamos em libertar crianças de espíritos maus, é importante saber que a pessoa que 
está a fazer esse trabalho conheça bem a Deus e esteja a segui-lO de verdade. Deve ser um 
crente forte. As crianças salvas podem ajudar na libertação se estiverem a andar fielmente com 
Deus. Pode trazer muitos problemas se a pessoa que está a tentar libertar outra não for salva ou 
se não estiver a andar fielmente com Deus , porque os demônios saberão isto (Atos 19:13-16) No 
início, é bom que seja o professor a fazer isto. Mais tarde, ele pode pedir a Deus que lhe mostre 
uma ou mais crianças que sejam fortes para o ajudar.

Todos os crentes têm autoridade sobre os espíritos maus através do Nome e do poder de Jesus. 
(Lucas 10:17-20) Só temos que ordenar que esse espírito  saia e se vá embora no Nome de 
Jesus. Muitas vezes, os espírito saem sem nenhuma manifestação. A pessoa vai perceber que 
esses espíritos saíram porque deixaram de a perturbar. Outras vezes, a libertação pode requerer 
longos  períodos  de  oração  e  jejum,  e  ordens  repetidas  para  sair.  A saída  de  espíritos  ou 
manifestação pode derrubar uma pessoa ao chão ou fazê-la gritar alto, ou até mesmo, fazê-la agir 
como se fosse  um animal,  mas Deus não recebe  nenhuma honra nisto.  Muitas  vezes ficam 
calados e param de se “exibir” se um cristão lhes ordenar que se calem e que fiquem quietos. Não 
é necessário falar alto nem gritar para os espíritos. Podemos falar com eles numa voz normal. 
Não são os gritos nem caras feias, ou bater os pés que os vai fazer sair, mas uma simples ordem 
de uma pessoa que  conhece Jesus e O está a seguir. Esta pessoa está agir na força de Deus e 
na autoridade de Jesus e os demônios reconhecem isso e têm que obedecer.

ORAÇÃO  NA CASA DAS CRIANÇAS



Outra altura para  orar pelas crianças é quando as vamos visitar. Se a igreja o escolheu ou o 
aprovou para ser professor da Escola Dominical, você tornou-se um pastor das crianças da sua 
classe. É claro que você deve agir sob a autoridade do pastor e outros lideres  que Deus colocou 
na sua igreja, mas ainda assim, você é o pastor das suas crianças. Você é como que um ajudante 
do seu pastor com as crianças.

Um professor deve ser automaticamente autorizado a visitar as crianças e as suas famílias, para 
orar por elas quando elas o pedem,  para libertação. Em tudo o que o professor fizer dentro da 
casa,  ele deve pedir  autorização à família.  Se o pai  estiver  presente,  você deve pedir  a  sua 
autorização como chefe de família. Se o pai não estiver presente,  deve pedir a permissão da mãe 
para orar, ensinar, ou visitar. Muito poucas famílias vão recusar tal ajuda. Se os pais são crentes, 
podem dizer  “Amém! Com a oração do professor,  ou impor,  também,  as suas mãos sobre a 
criança pela qual professor está a orar, para  mostrar concordância.

VAMOS REVER 

Quais são alguns dos problemas porque podemos orar pelas crianças?

……………………………………………………………………………………………………………

Enquanto um professor está a orar por uma crianças, o que é que os outros podem fazer para 
mostrar concordância?

…………………………………………………………………………………………………………….

Quem tem autoridade para ordenar aos espíritos maus que saiam?

……………………………………………………………………………………………………………..

Como é que um crente deve falar aos espíritos maus , ordenando-lhes que saiam?

…………………………………………………………………………………………………………….

Como é que os espíritos maus saem de uma pessoa?

……………………………………………………………………………………………………………..

Quais  são as boas alturas para nós orarmos por crianças acerca dos seus problemas?

……………………………………………………………………………………………………………



27-33.ADAPTAR O ENSINO AO NÍVEL DOS ALUNOS

As crianças com deficiência mental

Uma criança deficiente mental pode aprender num nível muito inferior ao da sua idade. Por vezes, 
podemos colocá-las em classes de idade inferior. Ali, elas compreenderão melhor. Contudo, se a 
igreja for na cidade, é natural que haja bastantes crianças com o mesmo problema. É maravilhoso 
quando uma igreja consegue encontrar um professor que está disposto a trabalhar pacientemente 
com estas crianças. Elas podem ter a sua classe própria. A igreja pode dar o seguinte nome a 
esta classe: “Passarinhos de Deus” “Luzinhas de Jesus” ou “Crianças felizes”.

As crianças sem instrução

As  crianças  sem instrução podem ser  crianças  inteligentes  ou não.  A razão porque não são 
instruídas geralmente, não é por não serem inteligentes, mas porque, por uma razão ou outra, não 
tiveram a oportunidade de ir  à  escola.  Por  vezes,  resolvemos esta situação colocando estas 
crianças numa classe de idade inferior. Uma melhor resolução seria ter uma classe  para ensinar 
a ler e a escrever . Outra solução para igrejas maiores, é ter uma classe só para estas crianças. O 
professor pode usar métodos tais como:  peças, repetições orais, canções e outros métodos que 
não necessitem que a criança leia. As crianças sem instrução podem  entrar numa classe para 
aprender a ler e a escrever até atingirem o nível das outras crianças e poderem entrar para o nível 
da sua idade.

CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES DO NASCIMENTO ATÉ AOS  2 ANOS

BÉBÉS 

1. Desenvolvimento físico dos bebês

As crianças pré-escolares estão sempre em movimento. Elas gostam de explorar os seus mundos 
limitados,  pondo  tudo  na  boca.  Tentam  tocar  em  tudo  o  que  vêem.  É  impossível  mantê-las 
quietas  só dizendo que estejam.

2. Desenvolvimento mental dos bebês

As  crianças  pré-escolares  percebem  mais  palavras  do  que  as  que  falam.  Todas  as  células 
nervosas e cerebrais estão completamente formadas até aos 6 meses de idade. Durante toda a 
sua  vida,  não  se lhe  vai  acrescentar  nem mais  uma célula  nervosa.  A boa  nutrição  é  muito 
importante durante este  período formativo.

3. Desenvolvimento Social dos bebês

As crianças pré-escolares são centradas em si mesmas. O seu “mundo” consiste somente nelas 
próprias e as suas famílias.

4. Desenvolvimento espiritual dos bebês

Não tente ensinar longos versículos a estas crianças. Ensine somente pequenas partes – 5 ou 6 
palavras. Fale com ele em frases simples e curtas, repetindo-as muitas vezes. Exemplo: Deus 
ama-te. Eu gosto de ti.  Jesus é bom. Jesus é nosso amigo. Deus é o nosso pai do céu. A Bíblia é 
um livro bom. etc.



DOS 3 AOS 6 ANOS ((PRÉ-ESCOLARES ANTES DE ENTRAREM PARA ESCOLA PRIMÁRIA)

1. Desenvolvimento físico dos pré-escolares

Estas  crianças  estão  a  crescer  muito  depressa.  Por  esta  razão,  elas  têm  uma  verdadeira 
necessidade física de estar sempre a mexer-se, mesmo durante o tempo de ensino. Porque elas 
são  tão  ativas,  elas  se  cansam  rapidamente.  Elas  precisam  de  muitas  oportunidades  de 
movimento, mas também precisam de pausas para descanso. Assim o professor tem que planear 
métodos de ensino ativa. Exemplo: Elas podem fazer gestos que  estão ligados à história. Você 
pode quebrar o ensino em segmentos e intervalar com canções  com gestos e atividades rítmicas. 
Depois de cerca de 20 minutos, devem descansar. O tempo de descanso deve começar com uma 
canção calma.

2. O desenvolvimento mental dos pré-escolares

Estas  crianças só conseguem prestar  atenção por  um curto  período de tempo – cerca de 2 
minutos. O professor deve planear muitas e diferentes atividades para mantê-las interessadas. 
Cada segmento deve ser muito curto. Deve de haver uma grande variedade de atividades em que 
as crianças possam participar. Os versículos devem ser curtos – ainda somente 5 ou 6 palavras a 
não ser que estejam associadas a uma canção. Então talvez consiga ensinar 10 a 12 palavras.

Estas crianças PRECISAM de brincar;  foi  assim que Deus as fez.  Por isso, o professor deve 
procurar formas de ensinar as crianças através de brincadeiras. Exemplos: fazer gestos  como se 
fossem a pessoa descrita na história. Usar o teatro de dedos para descrever a ação da história. 
Se estiver a ensinar um versículo, podem bater os pés ou mãos em cada sílaba das palavras. 
Estas crianças aprendem mais por fazerem do que por ouvirem. É por isso que as peças de 
drama ou os gestos podem ser tão eficazes.

Dê às crianças coisas que elas possam tocar. Exemplo: Elas podem  cheirar as flores que Deus 
fez; podem beber a água que Deus deu aos filhos de Israel quando eles tinham sede. Elas podem 
pegar em tábuas como aquelas que os soldados pegaram para fazer uma cruz para Jesus. Etc.

As  crianças  pré-escolares  gostam  muito  da  repetição,  e  precisam  disso  para  aprender.  O 
professor pode continuar a mesma lição ou a mesma idéia durante duas semanas, ou até mesmo, 
som alguma variedade, durante todo o mês. É também importante rever os versículos (palavras 
da Bíblia) a canções, dizendo ou cantando vez após vez. As crianças pré-escolares raramente se 
cansam disto.

O professor pode repetir  determinadas frase ao longo da história,  pois estas crianças gostam 
muito da repetição e do ritmo de uma conversa.

As crianças pré-escolares não compreendem muito bem os símbolos. Geralmente pensam em 
termos muito literais, acreditando em cada palavra que o professor diz,  em termos concretos. 
Exemplo: Se um professor disser que Jesus é a porta, elas pensam em Jesus como sendo uma 
porta física, feita de madeira e com maçaneta. É melhor não entrar neste tipo de ensino e de 
versículos que usam simbologia.

Por outro lado, as histórias bíblicas que mostram como Jesus é e como Deus é ajudam-nas a 
compreender  o  caráter  de  Deus.  Quando  elas  vêm  Jesus  ser  amoroso  e  simpático,  elas 
compreendem que Ele é amoroso e simpático. Etc.

É óbvio que as crianças pré-escolares, não tendo ainda freqüentado a  escola , ainda não saibam 
ler nem escrever. Por isso, cartões com palavras não ajudam nada,  mas os cartões com figuras 



sim.  A referência  do  versículo  (onde  se  encontra  escrito)  não  tem  importância  para  elas.  É 
suficiente chamar ao versículo “palavras da Bíblia”.

As gravuras devem ser  realistas  e não como desenho animado ou simbólicas.  As figuras  de 
pessoas devem mostrar o corpo todo da pessoa, não somente o coração ou a mão, por exemplo. 
Os  fundo  de  cenário  não  precisam ser  complicados.  Os  detalhes  desnecessários  devem ser 
retirados da figura. Objetos como pedaços de madeira ou peças de metal devem ser colados nas 
figuras  para  fazer  figuras  tipo  “toca  e  sente”.  Estas  crianças  gostam  de  cores  vivas  como 
vermelho, verde, amarelo e azul.

3. Desenvolvimento emocional dos Pré-escolares

As  crianças  pré-escolares  são  geralmente  muito  medrosas.  Se  alguma  coisa  na  classe  as 
assusta, retire isso, se possível. Não use máscaras nem roupas das quais elas possam ter medo. 
Fale com elas com palavras suaves e calmas, nunca num de voz exaltado. O professor não deve 
mostrar  medo,  mas não deve ridicularizar  as crianças que sentirem medo.  As suas emoções 
podem mudar muito rapidamente, por isso, muitas vezes, ajuda muito ignorar o medo delas e 
tentar distraí-las com outra atividade.

Estas crianças farão tudo para agradar ao professor. Por isso, é importante não ser insistente no 
que diz respeito a aceitar  Jesus. Claro que o professor nunca se deve recusar a ajudar uma 
criança que mostre desejo de receber Jesus, como vai suceder. Mas não enfatizar este assunto 
de forma a que elas respondam ao convite só para agradar ao professor. Tal resposta não a é 
salvação real e pode confundir a criança mais tarde.

4. Desenvolvimento Social dos pré-escolares

As crianças pré-escolares  gostam das palavras “eu,  meu,  para mim… etc.”  Elas usam estas 
palavras  constantemente  pois  faz  parte  da  maneira  de  ser  delas.  Estas  crianças  estão 
simplesmente a começar a perceber que há outras pessoas no mundo para além delas e os seus 
papás e mamãs. As lições com as quais estas crianças melhor se relacionarão, serão as que 
falam de pessoas que lhe são familiares – a família de Moisés,  Jesus com a Sua mãe Maria e o 
Seu pai José em casa, etc. Elas percebem sobre família. Reis, profetas e guerreiros são coisas 
muito difíceis para elas. Durante  o tempo de oração, não se esqueça de incluir a família delas.

5. Desenvolvimento Espiritual dos Pré-Escolares

As crianças pré-escolares compreendem as coisas que vêm, sentem e tocam – as coisas que são 
reais e concretas. É difícil para elas compreenderem  que Deus é espírito, mas mais facilmente 
compreendem Jesus,  por  causa da sua humanidade.  Elas conseguem compreender  algumas 
características de Deus vendo em histórias o que Deus (ou Jesus) FEZ  e DISSE.

Estes são os anos de preparação para muitas crianças. A maior parte das crianças farão a sua 
decisão para Jesus  na fase seguinte a esta,  durante os seus anos de primária.  Contudo,  se 
alguma criança  estiver  preparada para  se  decidir  para  Jesus  durante  os  anos  pré-escolares, 
especialmente  se  os  pais  estão  regularmente  a  ensinar-lhes  a  Palavra  de  Deus  em  casa. 
Devemos fazer um bom trabalho em ensinar-lhes as verdades fundamentais: quem Jesus é, o que 
é a Bíblia, o que é o pecado, o que é que Jesus fez por nós. O professor não deve investir muito 
para que a criança se decida para Jesus, mas deve estar preparado se a criança mostrar desejo. 
Ele deve ensinar fielmente todas as crianças, porque isso vai prepará-las para aceitar Jesus nos 
anos seguintes.



O professor deve ajudar estas crianças a desenvolverem o conceito do certo e errado. Muitas 
vezes, as crianças pensam no BEM  como tudo o que faz a sua família  ou o seu professor feliz. 
Elas pensam  no MAL como sendo algo que lhes traz castigo ou lhes dá problemas, algumas 
coisas que a mamãe não gosta. Ensine-lhes que só Deus nos pode dizer o que é BOM ou MAU. 
Isto ajuda –as a compreender o que é o pecado.

Se elas são amadas na sua família, elas podem perceber que Deus as ama. Você deve ensinar 
muito acerca do amor de Deus. Ensine que Deus no ama, pecadores. Ele gosta de nós apesar de 
fazermos coisas mal feitas. Nunca ensine que Deus VAI GOSTAR DE NÓS SE FIZERMOS TUDO 
BEM! Esta afirmação não é correta, e não é bíblica. A Bíblia é clara ao dizer que Deus nos ama, 
sendo nós ainda pecadores (Romanos 5:8)

As  crianças pré-escolares  não precisam de se  preocupar  com doutrinas  pois  são difíceis  de 
entender. As doutrinas profundas devem ser deixadas para anos posteriores.

DA 1ª  À 3ª CLASSE (7 a 9 anos)

1. Desenvolvimento físico dos 7 aos 9 anos

Estas  crianças  cansam-se  facilmente  pois  estão  sempre  em  movimento,  fazendo,  fazendo, 
fazendo. Elas cansam-se, mas não gostam de parar e descansar. No entanto, é importante que o 
programa da Escola dominical proporcione a oportunidade de  diferentes atividades, que incluam 
muito movimento, seguidas de tempos de descanso, usando canções  calmas.

Os seus músculos estão a crescer rapidamente, o que resulta na necessidade de estarem sempre 
a exercitar e a movimentar-se. Quando estas crianças cantam, devem usar sempre exercícios 
rítmicos  de  qualquer  tipo  que  utilizem os  músculos.  Durante  o  ensino,  devem representar  a 
história.  Podem fazer  gestos  como um grupo.  Pode começar  a distribuir  diferentes partes ao 
grupo,  que cada criança pode representar. Antes da classe e noutra alturas, deve fazer jogos com 
elas.

O seus músculos finos, por outro lado, estão somente a começar a crescer. Por isso, ainda que 
sejam capazes de escrever e colorir, elas não são, muitas vezes, boas nestas atividades por que 
só se usam os músculos finos que ainda não estão bem desenvolvidos. 

2. Desenvolvimento Mental dos 7 aos 9 anos

Estas crianças podem escutar atentamente o ensino por mais tempo do que as pré-escolares, 
mas ainda  não por  muito  tempo.  O ensino não deve exceder  os  7 a  10 minutos.  O ideal  é 
professor dividir  a lição em duas partes de 4 a 5 minutos cada e cantar algumas canções no 
intervalo das duas partes.

       Estas crianças precisam de muita revisão, mas não tanto como as crianças pré-escolares.  O 
professor deve ensinar uma lição por semana, mas reservar um tempo para revisão cada domingo 
(Veja o capítulo 19 para sugestões sobre isto) Elas devem  também rever o versículo da semana 
anterior, repetindo-o ou cantando duas vezes, mas também ensinando um novo versículo cada 
semana (Dizendo-o ou cantando-o pelo menos 6  vezes).

Estas crianças conseguem compreender as coisas AQUI E AGORA. Elas não  são muito boas em 
entender os outros tempos como o futuro ou o passado, ou outro locais, especialmente locais 
longínquos  e  desconhecidos.  Não  conseguem  aprender  datas  históricas  ou  cronológicas,  ou 
geografia  com  muitos  pormenores.  As  lições  não  precisam  de  seguir  ordem  cronológica.  O 



professor deve enfatizar a aplicação à vida para que possam começar a entender como aplicar as 
verdades bíblicas às suas vidas aqui e agora.

Elas são muito curiosas. Fazem muitas perguntas. Responder às suas perguntas pode ser um 
excelente método de ensino, porque foram elas que fizeram a pergunta, e você sabe que elas 
estão interessadas em saber coisas sobre esse assunto.

A memória delas é muito forte. É muito importante que o professor  cumpra tudo o que prometer. 
Senão é considerado um mentiroso  ou infiel. Conseguem aprender quase todos os versículos e 
até a referência (onde se encontra escrito na Bíblia). Devem memorizar muitos versículos que 
mostrem o caminho e a necessidade da salvação.

Estas crianças estão a desenvolver-se no seu entendimento, mas ainda não conseguem entender 
todo  o  simbolismo.  É  melhor  usar  versículos  e  lições  que  queiram  dizer  exatamente  o 
que  significam,  sem  linguagem  simbólica,  quando  possível.  No  entanto,  há  uma  questão 
simbólica que parece ser bem compreendida por estas crianças.  É o Livro sem Palavras, que usa 
as cores para simbolizar as verdades do Evangelho. A Página dourada representa o céu, a Página 
preta representa o pecado que nos impede o caminho para o céu, a Página vermelha  representa 
o sangue que Jesus verteu pelos nossos pecados, a Página braca representa –nos limpos do 
pecado através da fé em Cristo, e a Página verde representa o crescimento depois de recebermos 
Cristo.

Os que estão a aprender a ler e a escrever, estão desejosos de o mostrar. O professor pode 
agora,  usar  os  cartões  com palavras  simples,  assim como  escrever  no  quadro  ou  no  chão. 
Contudo, não se esqueça que estas crianças ainda estão a aprender a ler. Encoraje-as em tudo o 
que elas fizerem. Peça voluntários para ler. Evite chamar crianças para ler.

Aqueles que não têm a oportunidade a ir à escola, ou aqueles que têm dificuldade em ler, muitas 
vezes  sentem-se  envergonhados.  Não  os  faça  sentir  mal  acerca  disso,  nem os  faça  ler  em 
público. Ao utilizar os cartões da Escola dominical, o professor deve aumentar a sua capacidade 
de leitura.

Estas crianças estão a começar a  compreender e a usar simples conceitos matemáticos. Elas 
gostam de jogos bíblicos e de histórias bíblicas que especifiquem números até 10, como os “2 
homens cegos” e os “10 leprosos”.

3. Desenvolvimento Emocional  dos 7 aos 9

Estas  crianças  ainda  não  desenvolveram  paciência  ou  control  sobre  as  suas  emoções.  O 
professor deve falar com elas sempre com calma. Ele deve evitar emoções muito esfusiantes. 
Elas zangam-se muito rapidamente. Contudo, se o professor não prestar muita atenção, a sua 
zanga apaga-se  depressa. Ainda têm medo de muitas coisas. As lições que mostram o cuidado 
de Deus podem servir de encorajamento.

4. Desenvolvimento Social dos 7 aos 9 anos 

Estas crianças estão a começar a perceber que existem outras pessoas no mundo. Elas podem 
identificar-se com outras pessoas, especialmente através de  histórias. Boas lições bíblicas pode 
ajudá-las a compreender como é que elas podem ajudar outras. Muitas vezes, é bom  juntar todas 
as crianças, como um grupo de amigos, e irem todos juntos para a Escola dominical. O professor 
também pode encorajar os alunos a levarem os seus  amigos à Escola Dominical. Os rapazes e 
meninas podem ser amigos e podem ser ensinados todos juntos, num só grupo. O professor pode 
ser homem ou mulher. As crianças são sempre simpáticas para os que estão em autoridade. Elas 



seguirão as regras da Escola dominical se elas as conhecerem e compreenderem. A disciplina 
não é, geralmente, o problema. 

5. Desenvolvimento Espiritual dos 7 aos 9 anos

Estas crianças são muito curiosas acerca da morte. Algumas lições falam acerca de céu e inferno, 
e como uma pessoa pode ser salva. 

Elas querem fazer tudo bem feito. Elas diferenciam o bem do mal, e compreendem o conceito de 
pecado se lhe for bem explicado. Esta é uma altura em que elas podem começar a entender como 
os cristãos devem viver – o que devem fazer e o que devem evitar.  Elas sabem o que Deus 
aprova e o que Deus não aprova. Elas percebem que pecamos qudno fazemos algo que deus não 
aprova. 

Ainda que elas estejam a começar a aprender o bem e o mal e o conceito do pecado, elas ainda 
pensam que o mal é tudo o que os pais desaprovarem, e bem aquilo que os pais gostam. Elas 
precisam de ensino que mostre a idéia de que  a Palavra de Deus nos mostra o que é certo e 
errado.

Elas podem ter  uma fé muito forte.  Elas crêem que Deus as pode ajudar quando elas oram. 
Algumas lições podem mostrar  COMO  Deus quer que oremos,  o que pode IMPEDIR que as 
nossas orações sejam ouvidas, quais as orações que agradam a Deus, e as formas diferentes 
como Deus responde às nossas orações (SIM, NÃO, ESPERA, SE, …)

Se forem bem ensinadas, estas crianças podem compreender facilmente o Evangelho. A lição 
deve  incluir  um  convite  para  receber  Cristo,  mas  as  crianças  não  devem  ser  forçadas  ou 
manipuladas para responder.

DA 4ª ´À 6ª CLASSE (10 aos 12 ANOS)

1. Desenvolvimento Físico dos 10 aos 12 

Estas crianças são muito barulhentas e muito ativas. Elas  gostam de falar umas com as outras, e 
estão a fazê-lo constantemente. O professor deve planear algumas pausas para conversar com 
os alunos durante a lição. Ex.: ler o versículo,  discussão, representar partes que involvem falar, 
cantar  etc.  Deve  haver,  no  entanto,  uma  regra  que,  todos  devem  estar  calados  quando  o 
professor ou outra  criança estiver a falar.  Elas devem mostrar  boa-educação e respeito.  Elas 
precisam de lições que fale de boa educação, e de como os cristãos podem usar as suas bocas 
para honrar Deus.

Fisicamente  são muito  fortes.  Podem andar  muito  a  pé para  cantar  num coral  noutra  vila,  e 
tornam-se bons ajudantes na igreja. Exemplo: Fazer jardinagem, fazer telhado de colmo, cortar 
paus, limpar o pátio, varrer a igreja etc.

2. Desenvolvimento Mental dos 10 aos 12 anos

Estas crianças seguem com atenção a lição durante 20 minutos, se for bem ensinada.

Algumas já lêem bem e conseguem memorizar bem os versículos. Esta é a melhor altura para 
lhes  ensinar  os  livros  da  Bíblia  e  para  as  encorajar  a  comprar  a  sua  própria  Bíblia.  Se  os 



versículos  bíblicos  estão  escritos  nos  cartões,  no  quadro  ou  no  chão,  os  que  lêem  melhor 
podem  ler para os outros.

Elas conseguem memorizar  facilmente os versículos,  mesmo os que são longos,  mesmo que 
sejam muitos na mesma passagem. O professor pode dar à criança uma lista de versículos para 
aprender em casa (Escreva todo o versículo se a criança não tiver Bíblia em casa)Continua  a ser 
muito importante fazer revisão dos  versículos que já aprenderam. Elas podem recitar versículos 
para os adultos ouvirem no tempo de culto.

Elas querem aprender muita coisa. É muito importante que o professor ouça cuidadosamente as 
perguntas que elas fazem. Os clubes são uma atividade que elas apreciam muito.

3. Desenvolvimento Emocional dos 10 aos 12 anos

Estas crianças não têm medo de nada. Têm muita corajem e confiança! Gostam de lições sobre 
“heróis”  –  pessoas  que  mostraram  grande  corajem.  Pode  usar  histórias  de  heróis  da  Bíblia, 
histórias de missionários ou histórias de africanos cristãos importantes. As crianças deste idade 
não têm medo de testemunhar acerca de Jesus e  podem tornar-se fortes  testemunhas para os 
seus amigos, família  e vizinhos.

5. Desenvolvimento Social dos 10 aos 12 anos

Nesta idade, os rapazes não gostam muito de meninas, nem a meninas gostam dos rapazes. Se 
possível, será melhor separá-las por sexo, colocando um homem como professor dos rapazes e 
uma mulher como professora das meninas.

As crianças gostam de fazer parte do grupo. Elas podem ter muita influência sobre as outras 
crianças, seja boa ou má. A Escola Dominical  pode ser vista como um clube escolhendo um 
nome e cooperadores. Se houverem outro tipo de clubes a funcionarem noutra alturas, isso será 
muito bom.

Elas gostam de competição. O professor pode fazer uso eficaz de concursos e jogos bíblicos.

6. Desenvolvimento Espiritual dos 10 a 12 anos

As crianças dos 10 aos 12 anos aceitam Jesus facilmente. Estes são os anos de ouro para aceitar 
Jesus. O professor não deve terminar lição nenhuma sem fazer convite, a não ser que o professor 
tenha  a  certeza  de  que  não  existe  ninguém  que  ainda  não  tenha  aceite  Jesus.  Todos  os 
professores oram para que estas crianças saiam  do seu grupo de idade para o seguinte já com a 
decisão por Jesus feita. 

Estas crianças podem tornar-se crentes fortes.  Este tempo é excelente para os ajudar a criar 
hábitos de leitura Bíblica e de oração, e para lhes dar possibilidades de servir a Deus.

DO 7º ANO AO 9º ANO (DOS 13 AOS 15 ANOS)

1. Desenvolvimento Físico dos 13 aos 15 anos

O  corpo  destas  crianças  está  no  processo  de  grandes  mudanças  ou  está  a  começar  esse 
processo (puberdade). A Puberdade é uma grande mudança, mas boa. No entanto, os jovens 
podem ficar muito assustados com todas essas mudanças. Porque os seus corpos mudam tão 
rapidamente,  eles  estão  sempre  a  pensar  nos  seus  corpos.  Por  vezes,  até  parece  que  não 
conhecem os seus próprios corpos. Todos os dias os sesu corpos mudam. Eles sentem medo de 
como  os  corpos  acabarão  por  ficar,  se  serão  altos  ou  baixos,  bonitos  ou  feios  etc.  Busque 



oportunidades para falar com os jovens privadamente, um a um, ou grupos muito pequenos, para 
oferecer conselho.

O seu novo interesse no sexo e nos seus desejos sexuais podem conduzir a muitas perguntas, 
problemas e medo. Eles querem saber de todos os pequenos detalhes. É muito importante que o 
professor lhes dê ensino  de acordo com a Bíblia. É melhor falar acerca de sexo com as meninas 
num grupo, e com  os rapazes noutro grupo. Se eles perceberem que você fala sobre sexo com 
naturalidade, sem ficar envergonhado ou zangado, eles irão ter consigo para falar sobre esse 
assunto.

Muitos  problemas  que  parecem  emocionais  ou  espirituais  podem  ter  uma  causa  física.  Por 
exemplo: um problema normal para os jovens desta idade é a fatiga – estarem cansados todo o 
tempo. Pode parecer que  são mandriões, mas, na verdade, os seus corpos estão a crescer muito 
rapidamente, e isso pode fazer com que eles se sintam  cansados. Outro exemplo é a forma como 
as meninas podem ficar zangadas ou perturbadas antes do seu período. As rápidas mudanças 
químicas que estão a acontecer no seu corpo podem fazer com que reajam emocionalmente, mas 
a raíz disto é física.

A má nutrição pode ser um problema nesta altura. Eles são muito activos , estão a crescer muito 
depressa,  a  sua  compreensão  está  a  desenvolver-se,mas  muitas  vezes  não  querem  comer 
alimentos que são saudáveis. É muito importante ensinar sobre nutrição.

2. Desenvolvimento Mental dos  13 aos 15 anos

Estes jovens são instáveis e imprevisíveis nas suas emoções por causa das suas mudanças nas 
hormonas. 1. Não estão acostumados a essa hormonas. 2. O seu corpo está a produzir hormonas 
de  forma irregular. Por isso, o professor deve ter muita paciência e orar ir eles.

As suas emoções vão a extremos. Podem estar muito felizes e muito tristes, mas estão tristes 
muitas vezes, e esta tristeza só é causada pelas mudanças a nível das hormonas. O professor 
deve pensar nisto, simplesmente como a forma como Deus planeou  que as pessoas crescessem. 
É uma fase de desenvolvimento dada  por  Deus.  O professor deve dizer-lhes freqüentemente 
como os ama . Ele deve passar tempo com cada um, individualmente.

Estes jovens estão perguntando, em seus corações: “Quem sou eu?” eles querem ser vistos como 
alguém único e especial.  É esta razão porque devemos conhecê-los pessoalmente. Cada um 
deles precisa sentir e saber que é acceite pelos outros e que é amado. Saúde cada um pelo seu 
nome sempre que puder, e fale um pouco com cada um quando entram ou saem da classe.

Eles ficam muitas vezes envergonhados acerca do seu aspecto físico e do seu desenvolvimento 
sexual. Deve haver uma regra na classe: ninguém se ri de ninguém.

4. Desenvolvimento Social dos  13 aos 15 anos

Estes jovens necessitam de se  conhecerem uns aos outros. Precisam de fazer anizades com os 
da idade deles. A discussão entre amigos é uma parte muito importante da classe.

Ele querem ser  bem vistos  diante dos seus amigos.  O professor  nunca deve ridicularizar  ou 
embaraçar os alunos diante dos amigos.

As atividades sociais são muito importantes. Os jogos são muito importantes – tanto bíblicos como 
jogos de aprendizagem e jogos para diversão e convívio.



Por vezes,  é-lhes muito  difícil  falar  com os seus pais.  Os pais precisam de ser  brandos nos 
castigos e prontos a escutá-los. O pais não terão muito sucesso em dizer-lhes o que devem fazer, 
mas podem fazer-lhes perguntas, do tipo: “Já pensaste nisto…?” O professor pode ser um amigo 
em quem eles podem confiar.

A resposta circular é uma boa forma de começar uma aula:

“Seria  fantástco  se  os  meus pais  … …” (O professor  sugere o início  da frase e cada aluno 
completa a afirmação de forma breve.)

“Uma coisa que me custa é… …”

“Fico muito feliz quando… …”

“O meu herói é _________ porque… …”

“Eu não gosto quando … …”

“ A minha canção preferida é __________ porque… …”

Muitas vezes, estes jovens começam a rebelar-se contra a autoridade. Eles querem aprender e 
resolver assuntos por eles próprios. O professor pode levá-los a observar a Bíblia, e a pensarem 
por eles mesmos acerca desse ensino. O professor deve dar tempo para falar sobre os seus 
pensamentos durante a semana. Não deve ser só o professor  a falar,  apresentando os seus 
próprios pensamentos.

Os rapazes e meninas começam a gostar de novo, uns dos outros. O professor deve planear 
tempos e oportunidades para desenvolver amizadessaudáveis.  Se os rapazes e meninas não 
conseguem dar atenção à lição bíblica porque só conseguem pensar uns nos outros, então será 
melhor  dividir  a  classe  por  sexo.  As  meninas  com  uma  professsora  e  os  rapazes  com  um 
professor.

5. Desenvolvimento Espiritual dos 13 aos 15 anos

Estes  jovens  podem decidir-se  por  Jesus.  De  fato,  eles  tomam decisões  muito  genuínas.  O 
professor deve criar estas oportunidades, mas nunca deve pressioná-los para o fazerem.

Eles precisam de aprender como USAR o ensino que aprenderam. O professor deve escolher 
uma boa tarefa que lhes permita pôr em prática os princípios bíblicos. Comece por discutir com 
eles o que é que a Bíblia diz acerca da sua vida diária. Dê muitos exemplos e situações como as 
que eles podem enfrentar no seu dia a dia. 

Eles querem experimentar coisas novas. Eles querem experimentar tudo o que os faça parecer 
mais velhos: drogas, asneiras, sexo, rebelião… é assim que todas estas coisas podem entrar 
facilmente nas suas vidas. É importante que eles vejam novas idéias e novas coisas na igreja. 
Deve have variedade e interesse nos métodos de ensino e nas atividades.

Você pode usar as suas fortes amizades para atrair os jovens fora da igreja. Arranje atividades 
interessantes e encoraje-os a convidar amigos.

Eles precisam saber que são importantes.  Você mostra-lhes que eles são importantes para si 
quando os cumprimenta pelo seu nome, passa tempo falando acerca dos seus interesses, e ora 
com eles. Eles precisam de saber que são importantes também para a igreja. O professor deve 
tentar encontrar projectos de  serviço para os jovens dentro da igreja.



Eles necessitam de saber que, o que sentem não determina como Deus os recebe. Deus pode 
ficar feliz com eles mesmo quando eles estão  tristes ou cansados.

Eles precisam de saber o que fazer quando falham ou quando pecam. Diga-lhes que deus sempre 
dá  uma segunda cance  depois  deles  destruirem a primeira  oportunidade através  do pecado. 
Exemplo:  a  história  de Jonas  mostra  que  quando eles  confessam o pecado e  se  voltam na 
direção  de Deus, Deus os perdoará e lhes permitirá começar de novo. (I João 1:9, Provérbios 
28:13) 

Eles percebem rapidamente quando uma pessoa é genuína ou falsa.  O professor  precisa de 
estabelecer um bom exemplo diante dos jovens.

DO  10º AO 12º ANO (dos 16 aos 18 anos)

1. Desenvolvimento Físico dos 16 aos 18 anos

O seu corpo físico está perto da sua maturidade. 

As raparigas estão prestes a aceitar o seu papel de mulher. O período está começar a ser regular. 
Os  níveis  de  estrogénio  estão  em cima nas  primeiras  duas  semanas  do  seu  ciclo,  por  isso 
sentem-se  amadas  e  felizes.  Os  níveis  de  progesterona  estão  em  cima  nas  duas  últimas 
semanas, e durante este tempo elas sentem-se tristes, por isso necessitam de amor e atenção. 
Dois dias depois de começar o período, ficam argumentativas. Elas precisam de entender que 
estas mudanças de humor são normais, mas precisam de saber controlar as suas atitudes nestes 
dias antes do período. As raparigas também precisam de saber como reagir quando os rapazes 
lhes pedem para  fazer algo com o qual elas não concordem.

Nos rapazes, o androgénio está no seu pico aos 17 anos. (Nesta idade o desejo sexual está no 
auge, mas, por serem tão jovens, ainda não atingiram a idade para casar) (Nas mulheres, o auge 
do desejo sexual é atingido aos 30 anos) Os rapazes precisam de aprender a controlar os seus 
corpos e os seus desejos sexuais, por isso necessitam de muito boas atividades  para lhes tomar 
o tempo e atenção.

Os  jovens  de  ambos  os  sexos  precisam  de  limites  sexuais  para  os  seus  pensamentos  e 
atividades,  limites  que  eles  entendam e  aceitem,  e  limites  que concordem com o  padrão  de 
pureza de Deus .

É muito importante que o professor destes alunos seja um bom exemplo nos assuntos familiares e 
sexuais. 

Os jovens gostam de estar activos. Querem estar sempre a mexer-se – sempre a fazer coisas. 
Desporto, dança, peças de teatro, pregação, jogos, cantar – todas estas atividades podem ser 
atractivas para ele.

2. Desenvolvimento Mental dos 16 aos 18 anos

As capacidades mentais  destes jovens desenvolveram-se ao ponto de poderem compreender 
tudo o que os adultos compreendem, mas ainda lhes falta a experiência que vem com os anos. 
Ler  biografias  de  outras  pessoas  pode  ajudá-las  a  crescer  em  experiência,  aproveitando  o 



exemplo de outros. Eles também gostam de ouvir testemunhos de outros e do seu professor. Isto 
também lhes dá experiência. Representar também ajuda.

Eles  precisam  de  compreender  claramente  PORQUÊ  a  igreja  estabeleceu  certas  regras.  O 
professor pode ajudar os jovens a pensar porque é que a igreja e a Bíblia têm determinadas 
regras. Os jovens precisam de saber porque  é que existem regras.

3. Desenvolvimento Emocional dos 16 aos 18 anos

Os altos e baixos emocionais estão a começar a surgir. A razão está a começar a governar as 
suas emoções. As perguntas acerca de quem são,  continuam  a existir,  mas para alguns, isto 
começa a desaparecer.

4. Desenvolvimento Social  dos 16 aos 18 anos

Os amigos são muito importantes. O que  os  amigos pensam é muito importantes. Eles precisam 
estabelecer amizades entre os dois sexos. Estas amizades podem parecer mais importantes do 
que a família nas suas mentes. Eles, muitas vezes, pensam nos seus amigos como o “seu círculo 
familiar” ,  aliás, como todo o seu mundo. A igreja deve considerar formas de promover a boa 
amizade cristã. É preferível que esta classe seja com os dois sexos, mas por  vezes seria bom 
que reunissem em separado para discutirem determinados assuntos do interesse de só um dos 
sexos.

5. Desenvolvimento dos 16 aos 18 anos

As dúvidas e as perguntas continuam. Têm uma grande necessidade de se dar a eles próprios 
completamente. Eles querem servir a Jesus. É muito importante ajudá-los a encontrar uma forma 
de servirem Jesus na igreja: ensinando ou ajudando a ensinar crianças, adorando num grupo de 
louvor, testemunhando e levando outros a Cristo, cantando num coral, servindo nos grupos de 
teatro, dançando nos grupos, tocando tambor, decorando a igreja etc. 

Eles precisam de saber o plano e a vontade de Deus nas suas vidas. O professor deve escolher a 
Aplicação da Lição ou a tarefa muito cuidadosamente, tomando tempo para explicar e motivar os 
jovens para isso, e pedindo relatórios no fim.

Muitos jovens aceitam Jesus se ainda não o tiverem feito. O professor deve orar para que todos 
estes jovens se tornem em adultos fortes na fé.

VAMOS PÔR EM PRÁTICA

Que  idade  ou  grupo  de  idade  lhe  agrada  mais?  __________________________________ 
Porquê? _____________________________________________________________________

Escreva quatro coisas que aprendeu sobre esse grupo de idade e como e porquê é que isso o 
ajudou a ensinar melhor.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________



4. ___________________________________________________________________

Escreva quatro métodos de ensino que pode usar com o grupo de idade que escolheu.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

Escreva uma idéia que quer experimentar já com este grupo de idade:

…………………………………………………………………………………………..

Acha que o seu grupo de Escola Dominical cresceu ao ponto em que as crianças podem ser 
divididas em classes segundo a sua idade ou classe? ______________ Se ainda não chegou a 
esse ponto, qual está a ser o impedimento? O que é necessário para que ela cresça? O que deve 
ser  feito  primeiro? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

ADULTOS

Os adultos já não estão a crescer como as crianças, por isso não podemos  pensar  neles como 
em alguém que se está a desenvolver. Contudo, …

 Os  adultos  podem  continuar  a  aprender  durante  toda  a• sua  vida.  É  importante  promover 

constante educação para adultos assim como para as crianças e jovens.

 A experiência ,  o  nível  de• escolaridade atingido,  e o interesse varia  de adulto  para adulto, 

segundo a sua educação, trabalho, onde vive ou onde viveu anteriormente, se viajou, da sua 
posição na família etc. É vital que o professor de adultos saiba o nível de interesse daqueles que 
está ensinar e adapte as suas escolhas de tópicos e métodos de ensino. 

• Acontecem grande mudanças nas vidas de todas as pessoas. Muitas vezes essas mudanças 

têm a ver com  o desenvolvimento da sua família.

1.  Casamento  –  têm  que  estar  sempre  a  pensar  acerca  dos  interesses  e  desejos  do  seu 
companheiro (a)

2.  Nascimento de filhos – a mãe fica com mais trabalho, ao mesmo tempo que as despesas 
financeiras aumentam

3.  A  entrada  das  crianças  para  a  escola  –  A  mãe  fica  com  menos  tempo  livre,  mas  as 
necessidades financeiras aumentam ainda mais com as exigências escolares.

4.  Os  filhos  chegam à  adolescência  –  problemas de comunicação,  rebelião,  confusão,  sexo. 
Separação de filhos  que estão no liceu longe de casa. 

5. Casamento dos filhos – problemas envolvendo o dote. 



6. Todos os filhos saem de casa – os pais estão sózinhos em casa. Por vezes os filhos vivem 
muito longe e não têm muitas notícias deles.

7.  Mudanças da menopausa – o nível  das hormonas femininas baixa rapidamente,  causando 
problemas físicos, mentais e emocionais.

8. Reforma – fim do trabalho. Aumento da dependência de outros para ajuda.

9.  Velhice  –  fraqueza  física,  esquecimento,  dependência  de  outros,  possível  tristeza  ou 
depressão e desejo de morrer.

O professor deve perceber em que ponto da escala é que os  adultos da sua classe estão. Quais 
são os interesses e preocupações que dominam as suas vidas? Que ensino os poderá ajudar 
nesta fase da vida?

Os adultos podem escutar durante 30 minutos, se for interessante para eles. Mas é preferível que 
se  lhe  façam  perguntas  ,  e  que  os  ajudemos  a  descobrir  a  verdade  por  eles  próprios  nas 
Escrituras, se eles souberem ler. Se não, o professor ainda pode  fazer a pergunta, depois ler um 
versículo ou parte – várias, se for necessário , até que eles consigam extrair a verdade desejada . 

Se o professor estiver a fazer perguntas, é  importante que nunca envergonhe ninguém por não 
saber a resposta. O professor não se deve zangar, mas dizer: “Escute o versículo outra vez. Ouça 
com atenção.  O que é que diz?”  Depois leia  de novo o versículo,  lentamente  com ênfase e 
expressão.

Alguns adultos não conseguem memorizar versículos bíblicos longos. O professor deve escolher 
versículos que eles entendam, de acordo com a sua compreensão, nível de leitura, educação e 
capacidade de memorização.



34. Avaliação e como Melhorar o seu de Estilo de Ensino

“ Vejo que te esmeraste na preparação da tua lição,” entabulou o pastor. 

A Maria sentindo-se mais animada pensou que a avaliação pastoral não fosse assim tão má...

“De uma maneira geral, estou bastante satisfeito com o teu estilo de ensino,” continuou o pastor. 
“Mas ainda te encontro alguns pontos fracos. O que me preocupa mais é que muitos dos nossos 
professores, semana após semana, continuam a ter os mesmos problemas. 

Num suspiro de desalento a Maria disse, “Eu realmente quero ser uma melhor professora. Mas, 
fazer mudanças parece ser tão difícil e eu não sei mesmo por onde começar.

O MEU EMPENHO EM MELHORAR

Na minha função de professor empenhado em melhorar o seu estilo de ensinar, descobri uma 
maneira de corrigir os meus pontos fracos e realmente tirar partido dos meus pontos fortes. Ainda 
não cheguei ao meu nível de competência desejado mas, descobri que é possível melhorar a 
pouco e pouco mas, com perseverança. Com esse objetivo em mente, uma vez por semana, 
ponho em práctica a estratégia de auto-avaliação.

Auto-avaliação é uma estratégia baseada no princípio estabelecido por Paulo em Coríntios 11:31 
segundo o qual se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados.

Eu faço assim: logo que a aula acaba, de preferência no Domingo à tarde com a lição ainda fresca 
na mente,  faço uma avaliação do meu ensino num cartão (tamanho 7,5cm por 12,5cm). Este 
cartão será depois arquivado com a lição para que, no futuro, quando ensinar a mesma lição ou 
uma  semelhante,  possa  fácilmente  verificar  os  resultados.  No  topo  do  cartão,  tomo  nota  de 
quando e onde ensinei a lição, e  da média de idade e do número de alunos presentes. Depois 
escrevo o nome da lição e da passagem da escritura para que me lembre da lição exacta.

NUMA SÓ PALAVRA...

A seguir, peço a mim mesmo uma opinião honesta sobre o meu estilo de ensino e que esta seja 
exprimida  numa  só  palavra.  Foi  horrível?  Fraco?  Bom?  Forte?  Mais  ninguém  vai  ver  esta 
avaliação,  por  issso  posso  ser  completamente  honesto.  Por  vezes,  a  minha  melhor  opinião 
durante várias semanas é “fraco”  ou “razoável”!  Mas depois sou obrigado a examinar o meu 
ensino e a minha vida.

Então divido o cartão ao meio. Na esquerda, escrevo “pontos fracos” e na direita “como melhorar”. 
Depois examino a lição com mais rigor. No caso de ter sido horrível, por que razão, então? Estava 
mal  preparado?  Estava  aborrecido  por  qualquer  motivo?  Ou  algum  pecado  a  pesar  na 
consciência? Esqueci-me dos meus apontamentos? Fiz mais teoria do que prática? Misturei as 
figuras de feltro? Não planeei bem o meu tempo? Tinha a lição um objetivo claro? Escolhi uma 
boa atividade para seguir à lição? Fiz o convite à salvação de uma maneira clara? Demonstrei 
interesse pela aula?

O JUÍZO FINAL

Assim que acho que  consegui localizar  todos os meus pontos fracos,  procedo para a coluna 
“como corrigir”. Saber o que fiz de mal não servirá de muito se eu não conseguir chegar a uma 
maneira concreta de corrigir os erros e assim tirar partido da experiência.



Houve uma avaliação em que decidi que os materiais visuais estavam mal organizados e mal 
planeados. Então decidi planeá-los por escrito, em pormenor, para a semana seguinte e fiz um 
quadro grande com uma bolsa para os manter acessíveis durante a lição. Arranjei também uma 
borracha  que  mantive  sempre  à  mão  em  caso  de  necessidade.  Daí  para  a  frente  as 
apresentações de material visual correram sempre muito melhor.

Numa outra avaliação lembrei-me que os meus apontamentos na Bíblia estavam em tal estado de 
desordem que, quando perdia o fio à meada, tinha imensa dificuldade em os pôr de parte para 
poder  ler  uma  pequena  passagem  da  Bíblia.  Decidi  então  que  eu  poderia  reduzir 
considerávelmente a quantidade de apontamentos se me preparasse melhor e se praticasse a 
lição com mais antecedêcia. Tive de tal maneira sucesso com essa decisão que daí para a frente 
adoptei “Estudo Máximo – Apontamentos Mínimos” como regra cardinal. Também decidi manter 
um cartão (tamanho 7,5cm por 12,5cm) com alguns apontamentos agarrado à minha Bíblia com 
um clipe. Assim acabei com a desorganização de apontamentos e de idéias.

Depois de tomar nota dos meus pontos fracos e como corrigi-los, do outro lado do cartão escrevo 
os pontos fortes do meu estilo de ensino. Estes eu vou poder utilizar sempre, a bem que com 
algumas variações, pois têm sido bem sucedidos.

AGORA...E QUE TAL OS MEUS ALUNOS?

Por último tomo nota da reação dos meus alunos. Quando primeiro implementei este sistema eu 
tinha 4 alunos. Nessa altura era fácil tomar nota das suas reacções e das várias mudanças. Agora 
tenho 40 alunos e torna-se mais difícil avaliar as diversas reacções – nervoso, possibilidade de 
pensar  que vive  em pecado,  decisões,  obrigações,  perguntas,  boas respostas  verbais,  ou ar 
confuso demonstrando que não percebeu as idéias expostas. Isto ajuda-me imenso a conhecer os 
meus alunos e a avaliar se o que eu ensino está a ter algum impacto na suas vidas.

Estou certo que qualquer professor que faça uma avaliação honesta do seu estilo de ensino terá 
oportunidade de encontrar sempre muitas maneiras de melhorar. Há sempre oportunidade para 
melhorar,  tanto  faz  que se ensine há um ano como há uma semana,  desde que a  seguinte 
pergunta esteja sempre presente na mente de quem ensina – “Em que áreas é que eu vou poder 
melhorar?”



35. Decorar, Perceber, Praticar os Versículos da



“Deve estar muito contente com a Kathy,” disse o pastor à mãe da menina a seguir à 
missa. “Ela deve-se ter aplicado mesmo para decorar os 100 versículos!”
“Ah sim, aplicou-se bastante mas, sabe Senhor padre...” e, o tom de voz da senhora 
quebrou um pouco, enquanto que um rastro de tristeza lhe passava pelos olhos. “Se ao 
menos ela o pusesse em prática! Ela sabe os versículos na ponta da língua, mas eu 
acho que ela não percebe bem o seu significado e, acho mesmo que saber os versículos 
não tem feito grande diferença na sua vida!”
Hoje em dia há muitas pessoas como a Kathy porque, infelizmente, também há muitos 
professores que se satisfazem simplesmente em ensinar as palavras nos versículos da 
Bíblia. Eu chamo a isso ensino “vazio” porque é unidimensional.
Para que o ensino dos versículos da Bíblia seja eficaz, este deve ser tridimensional. A 
primeira dimensão inclui decorar as palavras; a segunda diz respeito à compreensão do 
significado das palavras; e a terceira involve adaptar o conhecimento dessas palavras à 
vida quotidiana ou a aplicação desse conhecimento a situações específicas da vida.
O ensino  tridimensional  consiste  em formular  3  perguntas  para  as  quais  se  devem 
indicar respostas adequadas: 
1. O que é que o versículo diz? 
2. Qual é o significado do versículo? 
3. Como  posso aplicar este versículo à minha vida diária?
O que é que o versículo diz? 
Esta primeira pergunta é essencial. 
O aluno deve primeiro aprender a enunciar o versículo. 
Este modo de ensino deve ser criticado sómente quando não passar desta fase.
Ao ajudar os alunos a memorizar as palavras, é muito importante e útil  que se lhes 
ensine também a VER, DIZER e ESCREVER as palavras.
Primeiro:
Ajude os alunos a ver o versículo. Se o aluno souber ler, ajude-o pois a examinar com 
atenção  o  versículo.  Provávelmente,  os  que estão  a  um nível  mais  baixo terão  um 
vocabulário mais limitado mas, o interesse gerado pela novidade de começar a ler irá 
certamente remediar a falta.
Sirva-se de fotografias, banda desenhada, e bonecos para ilustrar os vários aspectos 
dos versículos e gerar o interesse em aprender mais.
Pode você mesmo fazer os desenhos ou recortá-los de revistas. Experimente também 
fazer os quadros de ajuda didáctica em vários feitios. Por exemplo, faça um com o feitio 
da Bíblia para a frase “A palavra do Senhor dura para sempre” ou com o feitio da cruz 
para assinalar “O sangue de Jesus Cristo limpa-nos de pecado”.
Sirva-se também de cor – um quadro colorido, canetas de feltro coloridas, até mesmo 
cores fluorescentes, para satisfazer os olhos e despertar o interesse.
Para além de verem o versículo num cartão, é importante também que as crianças o 
vejam  na  Bíblia,  especialmente  as  crianças  mais  velhas,  4ª  Classe  e  acima.  Elas 
ganham prática  a  procurar  os  vários  livros;  aprendem a  localizar  os  capítulos  e  os 
versículos; conhecem o seu lugar aproximativo na Bíblia; e acima de tudo, associam-nos 
mais firmemente como pertencendo à Bíblia. E talvez, que a classe inteira o pudesse ler 
em voz alta e em uníssono.
Mas há ainda outras maneiras de fazer os alunos verem o versículo. Varie a sua técnica 
de ensino. De vez em quando use cartões ou tiras de papel com palavras, com feltro nas 
costas, num quadro forrado a feltro, ou sem feltro nas costas, num quadro com calhas 
ou bolsas de tecido ou plástico. Misture os cartões ou tiras com palavras e deixe um ou 
dois alunos pô-los por ordem. Ou escreva o versículo num quadro de giz e apague uma 
palavra de cada vez. Apague a palavra e repita o versículo até as crianças saberem e 
memorizarem a palavra que falta.
Segundo:
Ajude o aluno não só a ver o versículo mas a dizê-lo também. A maior parte das técnicas 





37. Jogos Bíblicos – Que valor tem?



“Nada.” Jim respondeu.  “A professora somente falou alguma coisa sobre algum templo 
ou algo assim.” 
“Nós jogamos um jogo na minha classe.” Susie interrompeu.  “Nós tivemos que estourar 
balões com mensagens secretas neles!”
“Jogos! Na Escola Dominical? Mas o que vocês aprenderam?” A mãe perguntou.
“Oh, nós aprendemos sobre o Templo de Deus, Davi queria construí-lo, mas Deus disse 
a Salomão, filho de Davi, para construí-lo porque ele era um homem de paz.  O Templo 
era  todo  coberto  de  ouro,  e  a  professora  disse  que os  nossos  corpos  são  templos 
também.  Porque o Espírito Santo vive em nós, se nós temos acreditado em Jesus.” 
Durante a semana toda, a mãe pensou sobre Jim e Susie.  Havia tanta diferença em 
suas atitudes desde a Escola Dominical e, apesar de ambos terem estudado sobre o 
Templo de Salomão, Susie aprendeu e lembrou todos os fatos importantes, enquanto 
Jim somente lembrou que a lição era sobre “um templo ou algo assim.”
Jogos na Escola Dominical? Jogos para ensinar a Bíblia? Talvez a professora de Susie 
não tenha tido uma idéia  tão ruim afinal.  Os jogos na Escola  Dominical  certamente 
mexerem com o interesse de Susie.
Há  no  mínimo  seis  maneiras  em que  os  jogos  podem ser  utilizados  para  ajudar  o 
ensinamento na Escola Dominical ou em outras classes bíblicas para crianças.
Primeiro, os jogos geram entusiasmo e quebram a monotonia.  A criança que sabe que 
haverá  algo  novo  e  excitante  na  Escola  Dominical,  aguarda  ansiosamente  para 
participar. 
Mesmo um jogo de palavras gera interesse nas crianças.  Pergunte a qualquer grupo se 
prefeririam escutar a lição da Bíblia ou jogar um jogo bíblico, o conteúdo pode ser o 
mesmo mas tenha certeza que a resposta não será!
Segundo,  os  jogos  podem  ser  usados  para  disfarçar  o  ensinamento  e  fazer  isto 
divertido.  Quando ensino um versículo bíblico, eu constantemente inicio falando e então 
paro e aponto a criança que tem que dizer a próxima palavra no versículo.  Eu poderia 
anunciar  este  procedimento  dizendo:  “Agora  vamos ter  um teste  para  ver  se  vocês 
estavam escutando.” Eu provavelmente escutaria murmúrios de todos os lados, defesas 
se levantariam e algumas crianças ficariam nervosas ou amedrontadas.  Mas,  se eu 
anunciasse “Agora vamos jogar um jogo”, as crianças ficariam felizes, a atmosfera ficaria 
bem mais relaxada e se uma criança perdesse uma palavra, eles iriam se sentir bem 
menos abatidos porque é somente um jogo.  Ainda o jogo seria um método de ensino 
utilizando repetição e lembrança.
Quando ensino uma parte mais longa, eu uma vez fiz um jogo que tinha dois triângulos 
combinando para cada versículo.  A primeira parte do versículo estava em um triângulo e 
a segunda parte em um triângulo que combinava.  A classe era dividida em dois grupos 
e faziam rodadas escolhendo os triângulos e tentando achar o triângulo que completava 
o resto do versículo.  Eu utilizava este método a cada semana como um projeto  da 
unidade  e  as  crianças  ficaram  tão  familiarizadas  com os  versículos  que  eles  eram 
capazes de memorizar a passagem depois de repeti-la por apenas poucas vezes.  Eles 
têm aprendido os versículos todo Domingo antes da classe,  mas tem gostado disso 
porque eles têm estado disfarçados em um jogo.
Também,  os  jogos  podem  encorajar  atenção.  Quando  eu  substituo  o  professor  na 
Escola  Pública,  eu  constantemente  digo uma versão visualizada da vida de  George 
Washington Carver.  Carver era um cristão então a história tem os valores espirituais 
que eu quero enfatizar.  Para encorajar atenção, eu digo às crianças que nós vamos 
jogar  um jogo  de perguntas  e  respostas  depois  da história.  Isto  geralmente  aquieta 
mesmo o mais barulhento deles e eles prestam atenção em cada palavra e fazem uma 
anotação mental  de cada detalhe.  Então eu os deixo estourarem balões ou abrirem 
ovos plásticos com questões de pergunta e resposta neles.  Ou no impulso do momento 
eu posso contrapor os meninos contra as meninas em um jogo da velha ou forca.
Os jogos também auxiliam a memória.  As crianças lembram vividamente ao que eles 





38. Como evitar a rotina de ler a Bíblia?

Percebendo a importância da palavra de Deus para minha vida no primeiro momento, eu comecei 
a  grifar  os  versículos  que  pareciam  pertinentes  a  mim  ou  que  pareciam  particularmente 
apropriados para minha vida.  Logo o Novo Testamento estava quase todo grifado.

Mas  depois  de  eu  ter  aprendido  mais  sobre  a  Bíblia,  estes  versículos  familiares  não  se 
destacaram  mais  da  mesma  maneira  que  se  destacavam quando  os  descobri  pela  primeira 
vez.  Algumas  partes  da  Bíblia  ficaram  tão  familiares  que  não  penetravam  mais  em  minha 
mente.  Foi  então  que  eu  percebi  a  minha  necessidade pelo  estudo  profundo  e  contínuo  da 
Palavra de Deus.  Ler sozinho não seria mais suficiente.  

Através da experiência com muitos tipos de estudos da Bíblia, eu encontrei cinco tipos favoritos 
que ainda continuam a abrir a Bíblia para mim de uma maneira fresca e vital.

Os meus métodos favoritos de estudo são:

- Os seis Qs

- As seis questões

- Biografia

- Grifar / estacar

- Estudo de tópicos / assuntos

O primeiro destes foi recomendado por um pregador que eu escutei na Escola Bíblica.  Eu não 
lembro o nome dele, mas ele me deu uma ferramenta que tem me ajudado continuamente no meu 
estudo bíblico.

Os seis Qs são:  QUEM?  ONDE?  QUANDO?  O QUE?  POR QUE?  QUAL O MOTIVO?

No estudo da Bíblia utilizando este método,  pergunte primeiro QUEM?  Olhe primeiro para os 
personagens,  incluindo  Deus,  anjos  e  demônios.  Quando  você  notar  todos  os  personagens 
envolvidos, tente decidir quem são os personagens principais ou mais importantes.

Então pergunte, ONDE?  Note todas as informações de localização geográfica e consulte mapas.

Então  pergunte,  QUANDO?  Note  as  referências  de  tempo  nas  próprias  Escrituras 
primeiramente.  Depois consulte guias cronológicos ou as notas de rodapé na data do evento, 
lembrando que os alunos, às vezes, discordam sobre estes temas.

Quando você notou todos os personagens, localidades e tempo envolvidos, coloque sua atenção 
para a ação propriamente dita.  Pergunte O QUE?  O que aconteceu na narrativa bíblica?

Outra coisa que você tem que notar é quais os objetos envolvidos.  Às vezes, eles são de grande 
importância, como por exemplo, no tabernáculo.

Quando você notar todas estas coisas sobre um trecho das Escrituras, você está pronto para 
aplicar os próximos passos e aplicar a Palavra de Deus em sua vida.



Pergunte POR QUE?  Examine os motivos e os personagens.  Por que eles agiram da maneira 
que  agiram?  Por  que  Deus  ordenou  o  que  ordenou?  Por  que  o  evento  aconteceu  como 
aconteceu?  Isto é interpretação.  Decida o que isto significa para você em sua própria vida.

Então pergunte o que você faria sobre as Escrituras.  Como você as obedeceria em sua própria 
vida?

Eu tenho usado o método das seis questões freqüentemente nos meus estudos bíblicos pessoais 
e tenho percebido que isto me ajuda a perceber coisas sobre as Escrituras que eu poderia ter 
deixado passar se tivesse lido de outra maneira.  Isso me encoraja a ter um estudo cuidadoso e 
profundo  sobre  as  Escrituras  e  desencoraja  a  ler  superficialmente  sem  deixar  as  palavras 
penetrarem em minha consciência.

Outro método favorito de estudo bíblico é o que eu chamo de seis questões.  Eu não sei quem 
originou este método, mas eu aprendi em uma carta de acompanhamento que eu recebi depois 
de  fazer  uma decisão para  a  convenção dos  jovens  para  Cristo.  Como os  seis  Qs,  as  seis 
questões me forçaram a me aprofundar mais na Palavra de Deus.

As seis questões são:

- As escrituras têm um mandamento para ser obedecido?

- Ela ensina um princípio a ser seguido?

- Ela condena um pecado a ser evitado?

- Ela tem um exemplo a seguir?

- Posso ver um ensinamento para acreditar?

- Tem um problema a ser investigado?

Diferentemente dos seis Qs, a Escritura raramente vai responder todas estas questões.

Algumas Escrituras darão resposta afirmativa para uma das seis questões.  A força deste método 
é que ele força um estudo mais profundo da passagem em questão.  Este método leva menos 
tempo que o primeiro.

Na verdade, se as questões estão firmes em sua mente ou em um local conveniente da sua 
Bíblia, este método levará um pouco mais de tempo na leitura.  Ainda ajuda a fixar na memória 
algo definido sobre aquela passagem – alguma coisa que seja fácil de entrar em sua mente para 
meditação ao longo do dia.

Certa vez, eu mantive um caderno com divisões onde eu escrevia cada uma destas questões.  Na 
seção de “Mandamentos para obedecer”, eu escrevia cada mandamento que eu encontrava no 
texto, escrito com minhas próprias palavras.  Na seção “Pecados a serem evitados”, eu escrevia 
uma lista de pecados – novamente com minhas próprias palavras.  Isto provou ser um projeto 
muito valioso que me ajudou a ver o quanto a palavra de Deus tem a dizer a mim pessoalmente.

A questão  “Problemas  para  investigar”  é  uma  que  deve  ser  escrita,  mesmo  que  as  outras 
questões  tenham  sido  respondidas  em  sua  mente.  Este  caderno  ou  lista  é  para  aqueles 
versículos  que  você  pode  não  ter  entendido  completamente,  passagens  que  levantam  uma 
questão em sua mente,  ou problemas que você queira  investigar  melhor.  Freqüentemente,  a 
ajuda pode ser obtida de um livro de estudos bíblicos, comentários, o próprio Pastor, ou outros 
estudantes.



Às vezes,  somente escrevendo um problema ou questão e pensando sobre ele durante certo 
tempo, vai dar a você um novo entendimento.

Outro método valioso de estudar a Bíblia é a biografia ou estudo dos personagens.

Simplesmente escolha um personagem bíblico e estude todas as passagens que falam sobre 
ele.  Estas  passagens  podem  ser  encontradas  procurando  pelo  nome  a  ser  estudado  na 
concordância  exaustiva.   Um  estudo  detalhado  dos  personagens  bíblicos  pode  trazer  ricas 
recompensas.

No  estudo  do  personagem,  tente  estudar  a  sua  vida  em  ordem  cronológica.  Procure 
características relevantes, tente entender qual o tipo de pessoa ele era e porque.  Quais foram as 
vitórias  dele.  Quais  eram  as  suas  áreas  falhas  e  com  problemas?  Quais  eram  os  seus 
pecados?  Quais  foram  as  suas  tentativas?  Em  que  maneira  eu  posso  ser  como  este 
personagem?  O que eu posso aprender com sua vida?

Outro método favorito de estudo é o método de grifar / destacar.  Este é valioso porque ajuda as 
pessoas a entender como um livro ou capítulo é estruturado.  Isto é especialmente importante nas 
epístolas onde o pensamento do autor é geralmente de difícil compreensão.

Um método fácil de destacar é simplesmente colocar títulos nos capítulos.  Eu estudei a Bíblia 
inteira de uma vez, simplesmente intitulando cada capítulo.  Para este propósito, você precisa de 
uma  Bíblia  sem  notas  –  uma  Bíblia  de  texto  simples,  e  não  uma  Bíblia  de  estudo  ou  de 
referência.  É difícil de ser objetivo ou original quando títulos, divisões e observações estão bem 
ali.

Este método não somente leva você a olhar cuidadosamente na passagem, mas também foca 
sua  atenção  na  unidade  da  passagem,  no  capítulo  e  no  livro.  Como esta  passagem e este 
versículo contribuiu para o desenvolvimento do capítulo?  Como ele contribuiu para o livro por 
inteiro?  Destacar um livro da Bíblia, vai ajudar você a ver estas relações.

O quinto método favorito de estudo é o estudo de tópicos / assuntos.  Todos os seus assuntos 
favoritos ou assuntos que são particularmente intrigantes com aquilo que gostaria de estar mais 
familiarizado.

Eu estou atualmente fazendo um grande estudo bíblico com mulheres em preparação para liderar 
um grupo de estudos bíblicos para mulheres.  No passado, eu estudei tudo o que a Bíblia diz 
sobre muitos outros assuntos.

A vantagem do estudo de tópicos é que você tem o privilégio de considerar tudo o que a Bíblia 
ensina em determinado assunto, o que é importante para a interpretação.

Muitas Bíblias têm índices de tópicos dando uma lista parcial  de referências  de centenas de 
assuntos.  Você  pode escolher  um assunto  de qualquer  magnitude.  Você pode investigar  um 
assunto que preocupa você ou um assunto que você sabe pouco.  Você pode ter uma nova visão 
sobre um assunto que você já sabe muito.

Os estudantes  sérios  da Bíblia  – e  isso deveria  incluir  todos  os  fiéis  –  deveriam tentar  uma 
variedade de métodos de estudos bíblicos.  As coisas que você aprende utilizando um método 
não são sempre as mesmas que você aprende utilizando outro método.  Utilizar uma variedade de 
métodos vai fazer você encontrar novas visões ou novas verdades sobre a palavra de Deus.

Algumas vezes eu tive a experiência de pegar a minha Bíblia e não saber o que ler.  Eu olhava 
aqui e ali, lia um capítulo de um livro um dia, um capítulo de outro livro no próximo dia.  Sem 



continuidade e sem propósito direto, eu não recebi tanto da minha leitura como deveria.  É fácil 
sair  do  hábito  do  estudo  diário  quando  você  não  se  concentra  em  um  assunto 
particular.  Utilizando estes métodos de estudo bíblico, eu retive mais interesse, antecipei mais 
meus estudos bíblicos e aprendi mais fatos e princípios espirituais úteis.

Eu  acho  que  é  vantajoso  utilizar  diversas  traduções  em meu  estudo  bíblico.  Eu  geralmente 
comparo traduções.  Isto ajuda a esclarecer os significados das palavras obscuras e me ajuda a 
evitar o problema das palavras se tornarem tão familiares que não ficam mais em meu consciente.

O estudo bíblico leva mais tempo que a simples leitura, mas o tempo utilizado é um investimento 
que ajuda você a ser mais familiar com a mente de Deus e com a base de sua fé.

Minha leitura bíblica não é mais uma rotina.  Quando há tantos métodos interessantes de estudo 
bíblico, é difícil não estar interessado.



39. Supervisão Elementar

Mesmo se há uma boa comunicação entre pupilo e professor, a maioria dos estudantes não vai 
até seus professores pedir ajuda.  Por esta razão, você tem que ajudar os seus professores a 
aprender como descobrir as necessidades de seus pupilos.

Primeiro, insista que os professores conheçam os seus pupilos.  Obviamente isto é bem mais fácil 
em uma classe pequena do que uma classe grande, mas cada professor deve fazer uma tentativa 
diligente.  Encoraje os seus professores a fazer isso através de uma visitação na classe.

Os  seus  professores  também  devem acompanhar  as  atividades  dos  estudantes  através  das 
notícias.  Para  uma  reunião  de  departamento  leve  notícias  falando  das  atividades  dos  seus 
pupilos e os prêmios que eles ganharam.  Encoraje os professores a congratular os estudantes 
quando eles recebem reconhecimento especial.  Através das notícias, os seus professores podem 
também ficar informados de internações, acidentes, ou mortes na família de seus estudantes.

Os seus professores também podem acompanhar as necessidades dos seus pupilos atendendo 
de portas abertas na escola pública.  Se eles dizem aos professores quem eles são e porquê eles 
estão ali, a maioria ficara feliz em mostrá-los a sala, e muitos explicarão o que os estudantes têm 
estudado.  Ajude seus professores a ver como isto pode ajudá-los a entender  seus pupilos e 
planeje lições que encontre a real necessidade de seus pupilos.

Descubra quando acontecerão os eventos locais de portas abertas e anuncie antecipadamente 
aos seus professores.  Vá você e conheça melhor os pupilos de seu departamento.

Outro caminho para ajudar seus professores a conhecer os seus estudantes é providenciar livros 
nas características de cada faixa etária.  Empreste os livros e, em reunião departamental, discuta 
as maneiras que você pode usar os livros para ensinar com mais eficiência.

Outra maneira de encontrar as necessidades dos pupilos é utilizar um questionário de avaliação 
departamental  ocasionalmente.  Os  estudantes  não  devem  escrever  seus  nomes,  assim  eles 
podem sentir-se livres para expressar suas dúvidas e falhas.

Faça perguntas pessoais, tais como “Qual a freqüência que você lê a Bíblia?  Quais revistas e 
livros  você  gosta?  Você  acredita  que  suas  orações  serão  respondidas?”  Também  deixe  um 
espaço em branco para que as crianças escrevam questões que eles gostariam que as lições da 
escola dominical respondessem.

Tabule você mesmo os resultados e compartilhe estas informações com seus professores.  Você 
também pode discutir como os professores podem responder as questões de seus pupilos nas 
próximas aulas.

O exemplo que você dá como supervisor mostrando interesse nas crianças vai dar o tom do seu 
departamento inteiro.  Aproveite o tempo antes e depois da escola dominical para conversar com 
as crianças,  conhecê-las,  e  expressar  interesse genuíno em suas vidas.  Também visite  suas 
casas e escolas.

Ensinando, treinando e dando exemplo, você vai construir um departamento de professores que 
se importam profundamente com seus alunos e que façam este carinho conhecido.  Você pode 
desenvolver  um  departamento  de  escola  dominical  que  encontre  as  reais  necessidades  das 
crianças, e que não somente responda questões acadêmicas que ninguém está perguntando.



Um garoto  foi  questionado certa  vez por  quê ele  atravessava Chicago para assistir  a  escola 
dominical do Sr. Moody, passando por muitas igrejas no caminho.  O garoto respondeu:  “Porque 
eles amam as crianças ali.”  As pessoas serão atraídas para o seu departamento quando você os 
ama e demonstra isso.



41. FORMAR MISSIONÁRIOS E PARCEIROS DE MISSÃO

Nosso propósito de enfatizar o trabalho missionário para crianças e jovens não é apenas de criar 
uma unidade interessante ou de auxiliar o missionário com um projeto, apesar de que isto tudo faz 
parte.  Nosso propósito é de estimular seu interesse e inclinar seus corações de tal forma que eles 
próprios  se  tornem apoiadores  e  organizadores  de  missões,  seja  como remetentes  ou  como 
missionários propriamente.

Para atingir tal propósito,

Crianças devem chegar à salvação elas próprias, e aprender a partilhar o Evangelho com outros.

Crianças devem compreender a base bíblica das missões.

Crianças necessitam de uma variedade de experiências ativas e interessantes com as missões.

Crianças devem ver missões sendo enfatizadas continuamente em todas as partes do currículo e 
no programa da Igreja.

Crianças devem conhecer os missionários pessoalmente.

Crianças precisam aprender que o avanço de missões requer a existência de remetentes que 
dêem, orem e encorajem, assim como de missionários que se locomovem até outras culturas.

Crianças devem compreender a variedade de dádivas que Deus pode usar nas missões.

Crianças devem ver missões como uma das razões mais fortes de viver.

Crianças devem começar agora a ser ativas em missões.



42. COMO ENSINAR A PARTIR DE ANOTAÇÕES

Maria colocou várias páginas do caderno entro de sua Bíblia,  agarrou sua bolsa,  e saiu com 
pressa para a Igreja. Chegando tarde, ela não teve tempo suficiente para organizar suas notas 
antes de começar a dar aula.

"A aula de hoje se encontra em Samuel 1, capítulo... hmm, deixe me ver, creio que é capítulo 
21.  Não, não é.  Será que é capítulo 24?"  Rapidamente Maria remexeu entre suas anotações. 
Afinal localizou a primeira página e as colocou em ordem dentro de sua Bíblia.  Cinco minutos de 
aula haviam passado.

"Ah,  sim,  capítulo  27.  Carol,  por  favor,  olhe  para  cá.  Jeannie,  guarde  sua  escova  de 
cabelos.  Denise, Bridget – há alguém prestando atenção?"

Uma vez que a aula teve continuidade, Maria continuou a ser afligida por falta de atenção. Justo 
quando desejava enfatizar um ponto importante, uma das páginas de suas anotações voaram 
através da sala de aula,  e  três meninas se puseram a agarra-la.  Ela  acabou se repetindo e 
deixando de fora partes importantes da aula, porque se perdia em suas anotações. As letras 
estavam tão pequenas e apertadas, e havia tantas delas.

Maria voltou para casa se sentindo desmotivada.  "Por que minha aula esteve confusa hoje?" ela 
reclamava. "Eu estava tão bem preparada – tinha páginas e páginas de anotações! Tantas horas 
de estudo – para nada! Creio que vou parar de dar aulas."

Maria nunca admitiria, mas ela tem algo em comum com Janete, que trabalha no outro lado da 
cidade.  Janete não dá suas aulas de domingo a partir de um grande volume de anotações.  De 
fato, ela não estuda e não se prepara demasiado. A cada semana Janete entra na classe armada 
de seu manual para o professor e seu caderno de exercícios para o aluno.  Ela faz com que cada 
aluno leia de seu caderno, um de cada vez. Às vezes Janete lê de seu manual, só para variar.  Se 
houver tempo adicional, ela o preenche pedindo aos alunos para lerem o verso que deverá ser 
memorizado, cada um por sua vez.  Os alunos de Janete estão tão aborrecidos quanto os de 
Maria.

Pode parecer que Maria e Janete estão em pólos opostos.  Uma prepara adiantado; a outra não. 
Uma usa anotações; a outra uma nota trimestral.  Uma gasta muito tempo;  a outra apenas o 
mínimo.  Uma fala durante a maior parte do tempo; a outra deixa que os alunos leiam.  O que têm 
elas em comum?

Nenhuma delas aprendeu nenhuma das regras mais importantes de ensino, o máximo estudo, e o 
mínimo de anotações.  Eu descobri esta regra há alguns anos, depois de haver tido algumas das 
experiências  de  Maria.  Descobri  que  com uma preparação  cuidadosa  e  talvez  uma  aula  de 
prática eu estaria melhor capacitada, com menor número de anotações simplificadas.

Anotações que são escritas em forma de história, com frases e parágrafos completos, servem 
apenas para uma coisa: ler.  E quando um professor lê, ele perde contato visual e interesse, se ler 
por muito tempo.

Anotações são mais fáceis de serem ensinadas se estiverem escritas em forma resumida, usando 
apenas  frases  ou  palavras.  Assim  elas  são  fáceis  de  serem  consultadas,  são  compactas, 
facilmente colocadas dentro da Bíblia e não imediatamente visíveis ao aluno.



Sempre incluo o capítulo e o verso da Bíblia ao qual a anotação se refere.  Se eu quiser lê-lo ou 
que um aluno o leia diretamente da Bíblia, eu faço um círculo ao redor da referência.  Usando 
abreviações  não  ocupo  muito  espaço,  o  que  evita  que  eu  tenha  que  folhear  a  Bíblia  para 
encontrar a localização exata de um verso.

Anotações  são  boas  para  indicar  o  local  onde  você  mencionará  uma  ênfase  sobre 
salvação.  Descobri que o modo mais fácil de fazer isto é tecer "pontos do Evangelho" através da 
história quando possível, deixando apenas o convite para o final (uso os "pontos do Evangelho" 
que aprendi na Associação de Evangelismo Infantil):

Deus o ama

O único filho de Deus é Jesus

Todos os pecadores

Derramaram seu sangue

Eterno Salvador

Deixe-o entrar!

Cada ponto é indicado em minhas anotações pela letra maiúscula circundada em vermelho. Por 
exemplo, ao contar sobre o amor desinteressado que Jônatas tinha por Davi, minhas anotações 
seriam:

(G) O amor de Jônatas – desinteressado

Na aula eu elaboraria explicando como o amor de Jônatas era desinteressado, e então chamaria 
a  atenção  para  o  fato  de  que  Deus  nos  ama  a  cada  um  de  nós  da  mesma  maneira 
desinteressada.

Ou eu indicaria nas anotações:

(GOP) O amor de Jônatas – desinteressado

Neste  caso  eu  falaria  do  amor  de  Deus  que  o  impeliu  a  enviar  seu  filho  Jesus  para  que 
derramasse seu sangue à cruz por nós.

Se eu tiver certeza de que cada aluno de minha aula naquele dia está salvo, me detenho na 
aplicação deste capítulo à vida de um cristão.

Outro símbolo que achei útil para as minhas anotações é APAS - aplicação pessoal para o aluno 
salvo. Quando vejo APAS em minhas anotações, dirijo o propósito principal da aula para esse 
ponto. Por exemplo, se o propósito principal de minha aula é motivar cristão às preces, toda vez 
que vejo APAS em minhas anotações eu desafio cada cristão para orar. Tais símbolos falam alto, 
porém ocupam pouco espaço.

É  evidente  ser  impossível  ter  um  mínimo  de  anotações  sem  um  máximo  de  estudos  ou 
preparação.  Ensinar a partir de um esboço – um esqueleto de palavras – requer preenchimento 
mental.  As anotações são apenas um lembrete – um organizador.

Os benefícios de estudo máximo e mínimas anotações são muitos, mas podem ser resumidos em 
duas afirmações: é mais fácil ensinar dessa forma e é mais fácil aprender dessa forma, além de 



ser mais divertido! Por quê não olhar seus alunos nos olhos para variar?  Tente usar o mínimo de 
anotações na próxima semana!



43. SEM TEMPO A PERDER COM UM ALUNO APENAS

"Janie necessita de ajuda especial," admitiu seu professor da Escola Dominical, "mas não tenho 
tempo a perder com um aluno apenas."

"Robby não esteve presente às aulas por várias semanas," seu professor explicou, "porém ele 
mora tão longe. Não posso dirigir por vinte milhas apenas para visitar um aluno que faltou."

"Realmente deveríamos ter aulas especiais de educação para Sally," admitiu o superintendente 
Jonas, "mas só temos uma criança retardada em nossa Escola Dominical. Não podemos preparar 
aulas especiais para apenas uma criança."

"Apenas um de meus alunos esteve presente hoje," diz a Sra. Miller a seu pastor, "assim o mandei 
para  a  classe  ao  lado.  Deixarei  para  dar  minha  aula  para  quando  um  grupo  maior  estiver 
presente."

Elmer Towns, especialista de Escolas Dominicais, disse aos delegados da Convenção de Escolas 
Dominicais Centro-Americanas que apesar de que a Igreja deveria ser grande para conter todos, 
ela também deveria ser pequena para conter uma pessoa. 

A  preocupação  de  Deus  para  com  uma  pessoa  pode  ser  vista  claramente  no  Novo 
Testamento.  Jesus disse que um pastor deixaria noventa e nove ovelhas para procurar por uma 
perdida.  Ele  ensinou  que  uma  mulher  que  perde  uma  moeda  deve  procurar  por  ela 
diligentemente até encontrar.  Por duas vezes ele nos diz que há alegria no paraíso quando há um 
pecador que se arrependa (Lucas 15:4-10).

Jesus disse que é sério ofender mesmo a uma criança pequena (Lucas 17:2), e que qualquer 
pessoa que receber a uma criança em Seu nome estará na verdade recebendo a Ele (Mateus 
18:5).

O indivíduo é tão crucial na economia divina, que esta palavra se repete por mais de 1.800 vezes 
na Bíblia.  Deus não vê às pessoas como um grupo coletivo.  Ele nos vê como a indivíduos, e Seu 
amor se estende a cada um de nós.

Se  desejarmos  atingir  as  massas  em nossas  Escolas  Dominicais,  nós  o  faremos  ao  atingir 
indivíduos.

Jesus pregou para  multidões,  mas ele  muitas  vezes também falou à  uma audiência  de uma 
pessoa.  Quando Ele disse "A não ser que um homem venha a renascer ele não será capaz de 
ver o reino de Deus," apenas Nicodemos o ouviu (João 3:3). Bilhões de pessoas desde então 
ouviram as palavras de João 3:6, porém originalmente elas foram ditas a um homem.  Quando 
Jesus disse: "Sou a ressurreição, e a vida," Ele disse estas palavras apenas a Marta (11:24-25). 
Quando deu seus ensinamentos a respeito da água, suas palavras foram ditas a uma mulher 
Samaritana apenas.  Quando revelou pela primeira vez que era o Messias, somente ela o ouviu.

Jesus não curou multidões em massa.  Ele curou indivíduos até que eles finalmente formassem 
uma multidão em número.

À morte, Jesus morreu por cada um.  Hebreus 2:9 nos conta que ele provou a morte pelo bem da 
cada pessoa.



O Espírito Santo ordenou  a Filipe que fosse ao deserto e falasse a um homem de outra raça 
(Atos 8:26-27). 

Parte do ministério de Paulo foi proclamar o Evangelho particularmente (Gálatas 2:2).

Preocupação pelo indivíduo não significa que devemos limitar nosso ministério para "nós quatro e 
ninguém mais." Apesar de que o conceito de indivíduo haver sido mal interpretado para justificar a 
falta  de crescimento,  quando compreendido corretamente ele deve promover  crescimento.  Eu 
ensinei até a cinqüenta e cinco alunos na Escola Dominical, e também a um único.  As Igrejas 
grandes  que  conheço  são  Igrejas  que  no  meio  da  multidão  vêem  uma  pessoa.  A  grande 
comissão nos comanda para levar o Evangelho a toda a humanidade através de cada indivíduo.

Como é que professores de Escolas Dominicais ensinam ao indivíduo?  Podemos visitar a cada 
lar. Podemos passar algum tempo falando com cada aluno.  Podemos orar diariamente por cada 
aluno.  Podemos considerar  necessidades individuais  ao preparar  a  aula.  E,  mais  importante, 
podemos  prestar  atenção  à  nossa  própria  atitude.  Ficamos  contrariados  quando  somos 
chamados para ensinar a um aluno?  Diante de Deus, é exatamente do indivíduo que se trata o 
Evangelho!  



44. DISCIPLINA NA AULA

Faça com que o controle efetivo da classe seja um tema regular de suas preces.  Peça a um 
colega  que  reze  por  você  em  outro  local  ao  mesmo  tempo  em  que  sua  classe  está 
rezando.  Mantenha seu colega ao par das necessidades específicas que devem ser mencionadas 
nas preces naquele dia.

Todas estas sugestões se referem a ____________ (orações).

Esteja preparado para atividades introdutórias com os alunos que chegam cedo.

Esteja preparado antes que chegue o primeiro aluno.

Inicie a aula na hora certa.

Planeje duas ou três atividades introdutórias referentes à aula.

Mantenha seus materiais de trabalho organizados e os tenha ao alcance na ordem em que forem 
necessários.

Certifique-se de que seus ajudantes saibam que devem chegar na hora certa também.

Imponha um ritmo às atividades na aula de modo que as mais ruidosas gradualmente se tornem 
mais calmas, lentas, para então ceder lugar aos momentos de "ouvir," como por exemplo ouvir às 
histórias da Bíblia.

Todas estas sugestões se referem a ____________ (horário).

Tenha ajudantes suficientes conforme o tamanho, a idade e os antecedentes do grupo.

Trabalhe com o propósito de ter um tamanho de classe e agrupamentos de idades razoáveis.

Trabalhe  com  o  propósito  de  encontrar/prover  espaços  físicos  que  conduzam  a  um  bom 
comportamento (local da aula, local do assento, temperatura, corrente de ar, etc.) 

Todas estas sugestões se referem a _____________ (logística).

Faça com que a aula seja o mais interessante possível.

Faça com que sua aula sempre dê ensinamentos importantes e úteis.

Tenha a certeza de conhecer bem a lição, o verso, ou o que seja que ensinará; conheça tão bem, 
que possa ensinar facilmente, sem que seja necessária a leitura do livro.

Todas estas sugestões se referem a ____________ (seu modo de ensino)

Mostre interesse pessoal pelos alunos, o mais que puder.

Recompense /dê ênfase a bom comportamento.

Faça das crianças que se comportam bem modelos ou heróis.

Todas estas sugestões se referem a _______________ (disciplina positiva).



Decida de antemão qual  o nível  de disciplina necessário e desejável.  (Este  nível  pode variar 
conforme o local, as circunstâncias, se há outros grupos ao seu redor, etc.)

Tenha uma lista de regras que sejam:

Poucas em número (uma lista curta de coisas essenciais)

Justas, razoáveis

Conhecidas e compreendidas por todos

Aceitas pela maioria

Conhecidas, compreendidas e aceitas pelos pais e pelos líderes da Igreja

Impostas consistentemente

Impostas com carinho

Todas estas sugestões se referem a ____________ (regras).

Analise  os  problemas  disciplinares  que  encontrar.  São  problemas  de  controle  de  grupo, 
problemas com um grupo pequeno de alunos, ou problemas com alunos individuais?  Procure por 
soluções apropriadas para grupos ou indivíduos. 

Analise o que parece instigar seus piores e mais freqüentes problemas disciplinares. Pense a 
respeito do que poderá ser feito para mudar as circunstâncias instigadoras.

Analise qual /quais o(s) método(s) disciplinar(es) que estão sendo usados. Até que ponto está 
satisfeito com sua efetividade? Pense sobre outros métodos disciplinares que viu serem usados 
por outros. Até que ponto poderão ser úteis?

Todas estas sugestões se referem a ______________ (análise da situação)

CURA

Olhar dirigido diretamente aos olhos do(s) infrator(es)

Atividades em grupo para recuperar o controle: cantar, bater palmas, levantar a mão, ficar de pé 
numa  certa  posição,  sinalizar  silêncio,  palavras  repetitivas  como  "deixe  meus  ouvidos 
escutarem,"  etc.

Falar e orar em particular com o(s) infrator(es).

Dar ao(s) infrator(es) atenção especial de modo positivo, responsabilidades especiais, etc.

Definir claramente as conseqüências antecipadamente, porém sem ameaçar as crianças.

As conseqüências devem ser possíveis de serem cumpridas, e verdadeiras.

As conseqüências devem ser aceitas pela Igreja, pelos parentes e pelo professor.

As conseqüências devem ser percebidas como estando distantes pela maioria da classe.

As conseqüências devem ser aplicadas consistentemente e com carinho.



As conseqüências devem ser proporcionais à severidade da infração e ao número /à regularidade 
das infrações.

Se um ou um número muito pequeno, um grupo específico de indivíduos constantemente causa 
problemas disciplinares e não atende a outras tentativas de controle, tente falar com a liderança 
de sua Igreja e com os pais a respeito.

É claro, ofereça muitas preces ao tema.

Um pot-pourri de idéias para enfatizar disciplina.

Estas  idéias  lhe  agradam?  Há  mais  idéias  disponíveis  nas  Bibliotecas  de  Recursos  para 
Professores em Accrae em Koforidua.  As bibliotecas estão lá para vocês!  Nós os convidamos 
para usá-las!



45. CARTAS MENSAIS DE MAMA

Carta N° 1

CONQUISTANDO O AMOR DAS CRIANÇAS – CARTA N°1 AOS PROFESSORES

Caros professores de Escola Dominical ou líderes da juventude,

Esta é a primeira de muitas cartas que pretendo escrever a vocês,  uma a cada mês.  Minha 
esperança  é  de  que  estas  cartas  lhes  auxiliem  para  que  possam  compreender  que  estão 
prestando um grande serviço à Igreja  de Jesus Cristo e para o  futuro  da Nação africana de 
Deus.  Minha  esperança  é  que  elas  lhes  dêem  coragem  para  saber  que  nós  não  os 
esquecemos.  Deus certamente sabe do serviço que vocês estão Lhe prestando.

A cada mês espero mandar um verso ou pensamento que inspire coragem.  Este mês estive 
pensando sobre 1 Coríntios 15:58 : "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, 
sempre  abundantes  na  obra  do  Senhor,  sabendo  que  o  vosso  trabalho  não  é  vão  junto  ao 
Senhor."  Note primeiramente que Paulo se refere aos Coríntios como amados irmãos.  Eles lhe 
eram muito caros.  Quero que saibam que eu sinto o mesmo por vocês.  Se ensinam a crianças e 
jovens sobre o Senhor Jesus,  vocês me são caros.  São irmãos e irmãs amados.  Quero que 
notem também as palavras "firmes e constantes." Ambas estas palavras dão a imagem de alguém 
se mantendo, e se mantendo mais e mais, apesar de todas as dificuldades. Todos nós sabemos 
que há muitas dificuldades no trabalho de Deus.  Talvez estejam num local  desfavorável  para 
ensinar.  Talvez a classe esteja cheia demais.  Talvez lhes falte material.  O conselho de Paulo a 
todos  nós  como professores  é,  sejam firmes.  Continuem ensinando.  Não desistam porque o 
trabalho  é  difícil.  Notem  ainda  que  Paulo  diz  que  nosso  trabalho  deveria  ser  sempre 
abundante.  Isso  significa  que  devemos  fazer  o  melhor  trabalho  que  pudermos.  Não  façam 
apenas  o  suficiente,  mas  trabalhem duro  como  se  fosse  para  o  Senhor.  Amo  o  som deste 
verso.  Paulo nos lembra de que nosso trabalho nunca é em vão.  Nunca é feito por nada.  É 
importante perante Deus.  Mesmo que vejamos ou não vejamos resultados imediatamente, nosso 
trabalho não é em vão.  Nosso trabalho conta para algo diante de Deus.

Este mês quero animá-los a levarem seus ensinamentos diante de Deus.  Peçam Seu auxílio para 
que  possam  servir  firmemente.  Peçam  a  Ele  que  lhes  auxilie  a  fazer  o  melhor  que 
puderem.  Fiquem animados ao saber que não há meios para seu trabalho ser em vão, jamais.  É 
importante diante de Deus.

A cada mês também quero apresentar uma idéia para auxiliá-los a ensinarem melhor.  Este mês 
quero lembrar-lhes que além de cantar e memorizar versos da Bíblia, uma lição da Bíblia ou uma 
história da Bíblia deveria também ser apresentada à Escola Dominical a cada semana.  Eu os 
desafio, se é que têm deixado de fazer isso, a começarem a incluir uma curta e simples lição da 
Bíblia ou uma história da Bíblia durante a sua hora na Escola Dominical.

Desejo que saiba que estou orando por todos.  Aguardem por uma carta minha todos os meses. 
Que Deus os abençoe e lhes permita sempre abundar no trabalho do Senhor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carta mensal de Mama Lorella aos professores

Carta N° 2



Caro professor a serviço do Rei dos Reis,

"E  não  nos  cansemos de  fazer  o  bem,  porque  a  seu  tempo ceifaremos,  se  não  houvermos 
desfalecido" (Gálatas 6:9)

Assisti  na televisão há alguns dias uma reportagem sobre uma corrida terrivelmente difícil  no 
Tibet,  que  envolvia  habilidades  como  escalar  montanhas  em  altitudes  em  que  havia  pouco 
oxigênio, natação em correntezas onde havia muitas estradas pelo meio da água do rio, passar 
por  cima de cachoeiras,  caminhar através do deserto  escaldante,  descendo por  abismos que 
eram verticais amarrados por cordas, etc.  O percurso da corrida era de centenas de milhas e 
levou aproximadamente uma semana para ser completado.  A reportagem acompanhou a luta, os 
atrasos e as dificuldades que os participantes enfrentaram.  Eles encararam enormes obstáculos 
ao longo de toda a corrida, porém todos continuaram.  Especialmente interessante foi um time 
americano cujos membros sabiam que iriam chegar por último, mas mesmo assim continuaram, 
pois era importante para eles que TERMINASEM A CORRIDA.

Todos vocês começaram uma boa corrida quando aceitaram tornar-se professores de Escolas 
Dominicais, líderes de juventude ou de clubes.  Comprometeram-se a um bom propósito.  Mas a 
corrida às vezes se torna  mais dura do que qualquer um de nós imaginou no início.  Nós nos 
cansamos.  Nós  perdemos  a  coragem.  Nós  nos  sentimos  malquistos  ou  irreconhecíveis.  Não 
conseguimos ver os resultados que gostaríamos de ter tido com a rapidez necessária.  Quase 
desmaiamos  ao  longo  dessa  corrida.  Chegamos  a  pensar  em  desistir.  Eu  sei.  Tal  como  os 
participantes  perante  os  desafios  das  montanhas  e  desertos  no  Tibet,  eu  também  encarei 
dificuldades.  Às vezes também pensei em desistir.

Não podemos desistir.  Quero  que notem que Gálatas  6:9  promete  uma recompensa ("a  seu 
tempo  ceifaremos"),  porém  há  uma  condição.  Apenas  ceifaremos  na  colheita,  apenas 
receberemos a recompensa "se não houvermos desfalecido."  Se qualquer um deles houvesse 
desistido durante a corrida do Tibet, este teria perdido tudo.  Porém todos os que continuaram e 
suportaram as horas difíceis e os desafios, venceram reconhecimento na televisão internacional, 
mesmo os que chegaram por último, um dia inteiro após os primeiros.

Quando chegarmos ao paraíso, Jesus não nos perguntará quem foi o melhor professor ou quem 
tinha a maior classe.  Ele perguntará quem foi fiel.  Ele recompensará àqueles que terminaram a 
corrida.

Este  mês  desejo  rogar  a  vocês  que  tenham  força.  Tomem  coragem.  Não  desistam,  as 
dificuldades não importam.  Procurem por auxílio se necessário.  Procurem por auxílio através de 
orações.  Procurem conselho.  Continuem a ensinar pela glória do Rei dos Reis.  Ponham seu 
nome nos espaços vazios, e digam a si mesmos todos os dias: "A seu tempo _______ ceifarei 
_________ não desfalecerei." 

Deus os abençoe a todos.

Com amor,

Mama Lorella, estou sempre consigo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartas mensais de Mama Lorella aos professores



Carta N° 3

Caros professores,

Saudações  a  todos  em  nome  do  Jesus  amado!  No  mês  passado  falei  a  vocês  sobre  não 
desfalecer, e continuar a servir a Jesus fielmente.  Estas mesmas palavras "não desfaleçam" são 
encontradas novamente em II Coríntios 4:1-2. Estes versos são muito importantes e se aplicam ao 
nosso ministério de ensino, assim, por favor leiam cada palavra com cuidado:

"Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos: pelo 
contrário,  rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem 
adulterando a palavra de Deus; mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à 
consciência de todos os homens diante de Deus."

Caros  irmãos  e  irmãs diante  de Deus,  colegas professores  por  Jesus,  estamos  ensinando a 
palavra de Deus e isso é bom.  Mas ouçam!  Não é suficiente apenas ensinar a Bíblia.  Não é 
suficiente apenas ter os versos da Bíblia em seus lábios.  Por quê?  Amados professores, não é 
verdade  que  muitos  falsos  professores  também  têm  versos  da  Bíblia  em  seus  lábios?  Não 
ouviram falar em certas seitas que usam um Novo Testamento de Gideão em seus rituais ocultos 
de bruxaria e divinação? Será que Jesus fica satisfeito com o ensino de qualquer pessoa que 
tenha os versos da Bíblia em seus lábios?  Espero que não.  Tenho certeza de que se recordam 
que quando Satã tentou a Jesus, ele também havia chegado com seus lábios cheios de versos da 
Bíblia.

Devemos ler,  estudar,  compreender e ensinar a palavra de Deus honestamente.  Isso significa 
ensinar o que realmente está dito na Bíblia e não usar as palavras apenas para fazer com que as 
pessoas façam o que queremos.  Isso significa não apenas usá-las para fazer dinheiro ou ficar 
famoso.  Isso significa ensinar a verdade da palavra de Deus, não para controlar as pessoas mas 
porque é a verdade.

Outra coisa.  Isto também significa submetermos nossas vidas à palavra de Deus.  Quando lemos 
ou ensinamos, primeiro lemos ou ensinamos em submissão aos ensinamentos da Escritura e 
então partilhamos com outros para que possam fazer o mesmo.

É provável que eu vá continuar falando mais sobre isso, porque francamente vejo muitas coisas 
nas igrejas que me fazem questionar o quanto é que realmente compreendemos a respeito deste 
princípio.  Por  enquanto  quero  que  leiam  II  Coríntios  4:1-2  novamente  e  pensem  sobre  o 
texto.  Pensem sobre o que estão vendo na Igreja ao seu redor.  Vou fazer  o mesmo porque 
nenhum de nós é capaz de se agarrar com firmeza suficiente a este princípio.

Para terminar quero deixa-los com um conselho prático para ensinar. A cada aula é interessante 
ter  algo à  mão que  se  relacione com a lição  e  que os  alunos possam ver  e  tocar.  Tocar  é 
especialmente  importante  para  crianças  menores.  Se  eu  estivesse  ensinando a  respeito  das 
travessias do Mar Vermelho, por exemplo, eu talvez deixasse que saíssem e caminhassem sem 
sapatos sobre areia molhada.  Talvez eu espirrasse um pouco de água em suas faces.  Se eu 
estivesse  ensinando  sobre  um  corvo  que  alimenta  a  Elias,  talvez  eu  deixasse  as  crianças 
examinarem uma pena de pássaro ou dar uma mordida num pequeno filão de pão.  O mesmo 
Deus que nos deu ouvidos também nos deu olhos e dedos e um nariz e os dedos do pé!  Quanto 
mais senso pudermos usar ao ensinar, mais vividamente as crianças "verão" a história, mais elas 
se interessarão, e mais se recordarão!



Que Deus os abençoe ricamente.  Nós e todos os voluntários que nos ajudam no escritório estão 
orando por vocês todos.  Gostaríamos muito de ouvir muitas histórias sobre como Deus está se 
utilizando de vocês.  Isso animaria nossos corações.

Vão ensinar por Jesus!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartas mensais de Mama Lorella aos professores

Carta N° 4

Caros professores por Jesus,

Há pouco tempo estive em Ghana onde conversei com nossa junta administrativa a respeito de 
estar disposta a sofrer por Jesus.  Nosso diretor questionou um ponto importante.  Ele disse algo 
como: Sim, estamos dispostos a sofrer por Jesus mas às vezes sofremos porque simplesmente 
não estivemos orando e pedimos a Deus por auxílio nesta situação.  Eu não quero sofrer quando 
podia ter o problema removido!

Às  vezes  nós  professores  temos  este  problema.  Talvez  examinamos  a  logística  sob  a  qual 
trabalhamos – o local e o horário em que nossa aula é dada, os assentos disponíveis, etc. – como 
se isto não pudesse ser modificado.  Assim, estamos dispostos a sofrer por Jesus ensinando sob 
condições adversas.

Fico  sempre  contente  quando  alguém  está  disposto  a  sofrer  por  Jesus,  se  Deus  assim 
ordenou.  Lembro-me que Paulo disse: "Sei estar abatido e sei também ter abundancia; em toda a 
maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome; tanto a ter 
abundancia  como  a  padecer  necessidade.  Posso  fazer  todas  as  coisas  em  Cristo  que  me 
fortalecem." (Filipenses 4:12-13).  Se você estiver ensinando em circunstancias terríveis e esgotou 
todas as possibilidades de conseguir algo melhor e rezou e Deus lhe disse para ficar satisfeito e 
servi-lo sob estas circunstancias, que Deus o abençoe!  O mundo necessita de modelos para ver 
como cristãos são capazes de ser fiéis em todos os tipos de circunstancias.

Apesar  disso,  alguns  de  vocês  talvez  sejam  capazes  de  fazer  algo  para  melhorar  as 
circunstancias sob as quais ensinam.  Não deveriam assumir que aquilo que lhes foi arranjado é 
inflexível e impossível de ser trocado.  Se acharem que as circunstancias são difíceis, pensem e 
orem por possibilidades positivas de mudança, e então respeitosamente consultem seus líderes 
da Escola Dominical e da Igreja.  Juntos poderão fazer um arranjo melhor.

Não há horário determinado no qual a Escola Dominical deva funcionar.  Algumas começam antes 
das sessões na Igreja, algumas de manhã bem cedo aos domingos, algumas durante o programa 
da Igreja, ou parte dele, algumas aos domingos à tarde e algumas aos sábados ou durante um dia 
da semana à noite.  Alguns desses outros horários na verdade podem ser preferíveis porque os 
alunos têm mais tempo e oportunidade de vestir-se de acordo para jogos e atividades que atraem 
novos membros e novo interesse.

Não há um local determinado para a Escola Dominical.  Poderá ser sob uma árvore do jardim, 
numa casa de alguém, no jardim de casas particulares perto da igreja ou dentro da igreja, numa 
escola ou em qualquer outro local conveniente. Não restrinja suas idéias para a propriedade da 
igreja somente.

Toda classe precisa de algum espaço para ao menos poder mover-se um pouco, e deve haver 
algum espaço entre as classes.  Se as salas são muito cheias, problemas de disciplina resultarão 



inevitavelmente.  Se as aulas são muito cheias, pense e reze sobre mudanças de um grupo para 
outro local.

A Bíblia nos guia o pensamento mesmo em assuntos como este.  Lembram-se da história de 
Jesus alimentando a multidão?  Ele lhes disse para sentarem – não de qualquer maneira, não 
apenas  sentar-se  onde  estivessem,  mas  em grupos.  Os  discípulos  guiaram a  multidão  para 
sentarem  de  forma  organizada,  em  grupos  de  cem  e  grupos  de  cinqüenta  (Marcos  6:39-
40).  Jesus também está interessado em classes, assentos e agrupamentos de forma organizada.

Vocês se lembram da história de Jesus ensinando a partir do barco (Lucas 5:1-3)?  A multidão 
estava se comprimindo a Jesus,  assim que ele emprestou um barco e remou em direção ao 
fundo.  Do barco ele estabeleceu uma distancia entre si e as pessoas, e assim pôde ensinar.  O 
método de Jesus foi criativo.  Ele não simplesmente aceitou as circunstancias.  Ele reconheceu 
que as circunstancias estavam lhe dificultando o trabalho, assim procurou uma solução criativa, e 
a encontrou.  Jesus mostrou grande adaptabilidade.  Esta história também mostra como Jesus 
reconheceu a necessidade de haver espaço.  Ele necessitava de espaço entre si e sua audiência 
para que pudesse ser ouvido, e encontrou um modo de criá-lo.  Ele também aproveitou-se ao 
máximo das circunstancias,  pois não se dirigiu a outro local.  Ele permaneceu onde estava e 
ensinou  nas  circunstancias  em  que  se  encontrava,  mas  melhorou  estas  circunstancias.  Ele 
realmente aproveitou-se ao máximo delas de uma maneira muito positiva.

Deixemos de ser fatalistas quando o tema é a circunstancia de nosso ensino.  Procuremos por 
soluções criativas  para  melhorar  as  coisas.  Se vocês não conseguem pensar  numa solução, 
rezem e convidem a outros para pensar e rezar consigo.  Não deixem de consultar a liderança da 
Igreja a respeito dessa necessidade.

Permaneço  rezando  para  que  muitas  soluções  criativas  para  problemas  de  logística  sejam 
encontradas  por  toda  a  África  e  que  vocês  sejam os  que  Deus utilizará  para  encontrar  tais 
soluções e melhorar as circunstancias de suas classes.

Que Deus os abençoe ricamente.

Sua amiga e colega de trabalho por Jesus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartas mensais de Mama Lorella para professores

Carta N° 5

Novos inícios

Caro professor,

Você  já  sentiu  que  fracassou?  Jamais  se  sente  desmotivado  a  respeito  das  coisas  que não 
conseguiu?  No ano passado eu tive tal experiência.  Tive a oportunidade de ensinar em um certo 
vilarejo.  Esperei pela oportunidade, perguntei a Deus sobre o que deveria ensinar, me preparei e 
ensinei com entusiasmo e convicção profunda.  O tema que ensinei tinha muita importância para 
mim, e me dediquei com afinco.

Não senti que estava havendo boa repercussão, e em seguida passei a me sentir mal a respeito 
de  meus  ensinamentos.  Percebi  que  as  ilustrações  que  havia  usado  eram  na  maior  parte 
desconhecidas do povo da vila,  e  que eu estava empenhada demais  em somar  mais  outras 



ilustrações que não havia planejado mas que me vinham à mente ao ensinar.  Senti-me de baixo 
mal em geral após as aulas, mesmo que soubesse que havia dado o melhor de mim.

Creio que todos os  professores têm experiências deste  tipo  às vezes.  O que devemos fazer 
quando  de  alguma  forma  sentimos  que  fracassamos  ou  não  atingimos  nosso  objetivo?  As 
palavras de Paulo em Filipenses 3 me oferecem conforto e instrução.  Ele disse: "Irmãos, quanto a 
mim,  não  julgo  que  o  haja  alcançado."  Gosto  destas  palavras.  Paulo  não  achou  que  havia 
"alcançado."  Ele  não  achou  que  estava  em controle.  Ele  não  contava  consigo  próprio  como 
sendo o professor perfeito, ou o cristão perfeito.  Posso compreende-lo.  Também estou longe de 
ser perfeita.

Em seguida, ele nos diz o que faz quando percebe que não atingiu o máximo. "Mas uma coisa 
faço," diz.  "Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, 
prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus."  Paulo diz que 
no que se refere a enganos passados, ele os esquece.  Ele esquece a respeito de coisas que 
ficaram no passado.  Ele não se deixa pensar a respeito.  Ele não se deixa atrasar por causa 
deles.  Ele deliberadamente decide esquecer.  Ele deixa que o pensamento se vá, sob a graça e o 
perdão de Deus.

Ele também nos diz o que faz em relação ao futuro. "Procurando alcançar aquilo que foi," ele 
diz.  Paulo se volta ao futuro.  Ele compreende os professores, a pessoa, o sucesso que pode 
alcançar.  Para terminar, ele prossegue.  Ele não desiste.  Ele não fica sentado aborrecido.  Ele 
não desiste de ensinar.  Ele prossegue.  Ele continua,  procurando alcançar o futuro com nova 
determinação e com novo propósito.  Pode ser que tenha fracassado, ou pecado, ou se perdido, 
mas isto não o deterá em seu propósito de obter a recompensa que Deus quer lhe dar, porque ele 
esquece o que passou e se volta para o futuro, e continua ensinando.

Ao estarmos diante de um ano novo, creio que devemos todos admitir que falhamos por uma ou 
duas vezes durante o ano que se passou.  Isto não nos deve impedir de tentar novamente.  Eu os 
animo a encararem suas tarefas de ensino com nova determinação e novo propósito no próximo 
ano.  Aqueles que recebem a recompensa são os que não desistem.

No próximo ano você poderá ser um professor  melhor que foi  no ano passado,  e eu posso, 
também.  Se você tem algum lugar de onde possa empresar livros, eu o desafio a iniciar o ano 
com  o  empréstimo  de  um  livro  a  respeito  de  ensino  eficaz.  Leia  com  cuidado,  sob 
orações.  Aprenda  e  tente  aplicar  alguns  dos  princípios.  Prossiga  em  direção  ao  ponto  da 
recompensa no ano novo.

Que Deus os abençoe ricamente no ano à frente,

Mama Lorella

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartas mensais de Mama Lorella aos professores

Carta N° 6

Caros professores,

Não desejam às vezes que houvesse uma injeção que pudéssemos aplicar a nossos alunos que 
os tornassem cristãos maduros?  Eu mesma gostaria de tomar tal  injeção.  Mas sabemos que 
Deus não planejou que nos tornássemos cristãos maduros da noite para o dia.  Tanto no mundo 
vegetal como no mundo animal, leva tempo e cuidado para Suas criaturas amadurecerem.  Assim, 



se vocês estão ensinando o quanto podem e mesmo assim seus alunos parecem estar fracos e 
imaturos, não deixe de ter esperanças.  No plano de Deus, crescer leva tempo.

Isaías nos lembra que quando Deus ensina, Ele não joga tudo o que devemos aprender e fazer 
sobre nosso colo de uma vez.  Ele diz: "A quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará 
entender a mensagem? Aos desmamados, e aos arrancados dos seios? Pois é preceito sobre 
preceito, preceito sobre preceito; regra sobre regra, regra sobre regra; um pouco aqui, um pouco 
ali" (Isaías 28:9-10). 

Estes versos nos mostram que o ensino deve ser gradual.  Começamos com conceitos simples, e 
continuamos  a  somar  novas  idéias,  não  rapidamente,  mas  lentamente,  gradualmente.  Estes 
versos nos mostram que o ensino deve ser dado em partes.  Ninguém pode ensinar tudo de uma 
só vez.  Ensinamos um pouco, e somamos um pouco mais, e um pouco mais.  Estes versos nos 
mostram que o ensino deve ser dado constantemente através do tempo.  Não ensinamos a um 
grupo uma vez e depois os deixamos para ir a outro local.  Devemos continuar a ensinar através 
do tempo, somando à base que já foi ensinada.  Vocês sabem quanto tempo Deus levou para nos 
dar a Bíblia? 1600 anos! Por que vocês acham que Deus levou tanto tempo?  Certamente ele 
sabia desde o início o que queria nos comunicar.  Notem, Deus sabia que todos nós somos alunos 
lentos.  Assim,  ele  comunicou  sua  verdade  não  em  um  tratado  gigante,  mas  em  pequenas 
partes.  Seu  método  progressivo  de  ensino  permitiu  que  houvesse  tempo  para  sua  gente 
crescer.  Houve tempo para que Seus ensinamentos fossem assimilados pelos alunos em suas 
experiências de vida.

Estamos  construindo  vidas  e  caráter  em  seres  humanos,  que  irão  durar  para  toda  a 
eternidade.  Em nossa urgência não devemos prosseguir rapidamente demais.  Devemos ensinar 
a  respeito  da  verdade  em  partes,  mas  devemos  nos  manter  ensinando,  consistentemente 
construindo uma fé que perdurará.

Que Deus lhes mostre o tamanho certo das pequenas partes para sua classe esta semana!

Permaneço orando por vocês todos no ano que se aproxima.  Que seja um ano de crescimento e 
de bênçãos a vocês e aos que vocês ensinam.

Com amor,

Mama Lorella

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartas mensais de Mama Lorella aos professores

Carta N° 7

Um antigo provérbio conta que um professor ficou frustrado porque seus alunos não estavam 
aprendendo.  Até  que o  professor  ficou com raiva  e  perguntou  ao aluno por  que  não  estava 
aprendendo. "Suas ações falam tão alto que não consigo escutar o que diz," respondeu o aluno.

Há muita verdade neste provérbio.  Ensinar significa muito mais que falar simplesmente, mesmo 
que o professor esteja falando as coisas certas.  Uma das coisas necessárias para o ensino de 
valores morais e comportamento correto é que o aluno veja um exemplo da verdade, do valor, ou 
do comportamento apresentado, na vida de alguém que ele respeite. Se o professor que está 
explicando sobre os valores não os estiver vivendo em sua própria vida, como é que ele pode 
esperar que seus alunos o levem a sério?



Provavelmente é isso que Tiago tinha em mente quando escreveu: "Meus irmãos,  não sejais 
muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo"(Tiago 3:1).  Ele encoraja 
aos fiéis para não tentar muitos deles serem professores.  A verdade é que Deus espera mais de 
professores.  Ele nos tem a nós professores em mais alta e mais severa expectativa.  Ele nos 
julga mais severamente.

Por que será?  Pense a respeito de passar sobre uma pequena ponte formada apenas por uma 
tábua estreita.  Abaixo estão as águas ruidosas de um rio rápido que o levará rapidamente se 
você cair.  Seria um desafio suficiente que apenas você subisse em tal ponte, não acha?  Agora 
pense a respeito de levar por sobre a ponte um grupo de 30 crianças pequenas.  Quem tem maior 
responsabilidade – o indivíduo que quer atravessar sozinho, ou o líder das crianças que deve 
atravessar 30 delas?  Não é lógico e correto que o líder das crianças seja mais responsável? Se 
ele não atravessa-las corretamente e cuidadosamente, maior número de vidas humanas serão 
perdidas.  Deus tem do líder ou do professor maior expectativa porque ele é responsável pelas 
vidas de outros.

Paulo fez a seguinte pergunta: "Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti  mesmo?" 
(Romanos 2:21).  Você, que ensina na Escola Dominical ou no clube da Bíblia, ou na reunião da 
juventude,  você ensina a  outros.  Isto  é  bom.  Mas você não ensina a  si  mesmo?  Você está 
servindo de exemplo para seus alunos ao servir de modelo em sua própria vida e em mostrar as 
verdades que quer que eles sigam?  O professor que antes ensina a si próprio tem mais facilidade 
quando passa a ensinar a outros.

Todos sabemos que não somos perfeitos, mas será que os alunos podem ao menos ver sua 
determinação, sua procura séria em vivenciar o que você lhes está ensinando?  Suas ações não 
precisam falar alto contra o que você está ensinando.  Suas ações podem ser uma ferramenta 
poderosa e uma forte ferramenta de motivação, quando suportam aquilo que você diz.

Esta  semana,  tente  ensinar  a  si  mesmo primeiro.  Em seguida,  vá  ensinar  à  sua classe.  Eu 
permaneço orando por você.

Com amor cristão

Mama Lorella

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartas mensais de Mama Lorella aos professores

Carta N° 8

Caros amigos professores

Esta manhã estive lendo Josué capítulo 5 e notei  algo que nunca havia "visto"  antes.  Josué 
estava levando crianças de Israel para a Terra Prometida.  Eles haviam miraculosamente cruzado 
o rio Jordão, que estava inundado, e estavam chegando à primeira cidade, Jericó, seguindo as 
direções de Deus.  Josué estava de pé perto de Jericó, talvez pensando como deveria tomar a 
cidade.  Ele olhou para cima e viu o que parecia ser um homem empunhando sua espada.  Não 
reconhecendo o caráter supernatural do homem, ele perguntou o que parecia ser uma questão 
natural.  Como estivessem prestes a entrar em batalha, ele perguntou: "És tu por nós, ou pelos 
nossos adversários?" (5:13).  Josué estava perguntando se o homem era amigo ou inimigo.  Era 
óbvio que ele estava pronto para lutar uma batalha.  O que não era tão óbvio era a qual lado o 
homem pertencia.



Josué então pensou nas opções que tinha.  Havia dois lados se preparando para uma batalha – 
os israelitas e os de Canaã.  Opção A ou B.  Nós ou eles.  Nós ou nossos inimigos.

O homem sem dúvida surpreendeu a Josué ao não escolher lado algum.  Ele disse "Não," (KJV) 
ou  "Lado  algum,"  (NIV),  "mas  venho  agora  como  príncipe  do  exército  do  Senhor"  (5:14).  O 
mensageiro talvez fosse um anjo guerreiro.  Alguns pensam até que se tratava de Jesus, pois 
Josué mais tarde o idolatrou.  A certeza é que ele era proveniente de Deus.  Ele veio, não para 
ficar ao lado de um povo contra outro, nem para ajudar ao povo de Deus contra seus inimigos, 
mas como mensageiro de Deus. Ele veio a pedido de Deus, para cumprir o programa de Deus.

Josué havia há pouco presenciado a intervenção miraculosa de Deus no rio Jordão, mas ele 
aparentemente se esqueceu disso durante o momento em que esteve envolvido no programa de 
Deus.  As pessoas de Israel estavam cumprindo a vontade de Deus ao tomarem as terras, e elas 
continuaram  para  vencer  uma  grande  vitória  em  Jericó,  sem  dúvida  através  da  invisível 
intervenção dos anjos de Deus.  Mas o anjo retrucou, gentilmente.  Com respeito às opções A ou 
B, Deus simplesmente replica: "Não" ou "Lado algum" – uma negação.  Josué não estava fazendo 
a pergunta correta,  e não estava apresentando as opções corretas como resposta.  Deus não 
existe para promover  nenhum programa humano,  nem seu,  nem de ninguém.  Deus tem seu 
próprio programa.  Isto não os deixa felizes?  Passaríamos bastante medo se Deus promovesse 
nossos programas, não?

A resposta  de  Deus  encorajou  Josué  a  modificar  suas  idéias  e  ver  as  idéias  de  Deus.  Ele 
precisava  compreender  que  ele  não  estava  em  Canaã  por  sua  própria  iniciativa,  mas  em 
obediência a Deus.  Por essa razão ele nunca deveria ter pensado em termos de seu próprio 
programa, seu próprio grupo, sua própria batalha.  Ele precisava, sim, entrar em sintonia com o 
programa de Deus e cumprir sua parte.

Deus estava com os israelitas, mas não contra os de Canaã no sentido de odiá-los.  A verdade é 
que, apesar haver Deus enviado o capitão de seu anfitrião para executar o julgamento, Deus 
amava à gente de Canaã.  Ele os criou.  Deus não se opunha a eles.  Ele veio para executar 
julgamento sobre o pecado.

Enquanto eu pensava sobre estas palavras na Escritura, senti que tenho caído neste tipo míope 
de visão que preocupava a Josué muitas vezes.  Vocês também?  Muitas vezes pensei em termos 
de  sucesso  por  meu  grupo,  meus  amigos,  minha  gente.  Muitas  vezes  vi  mesmo  meus 
ensinamentos  como  em  termos  humanos.  Será  que  recebi  elogios?  Será  que  as  pessoas 
pareciam compreender?  A verdade é que o ensino é o programa de Deus.  Se eu sei que estou 
sendo chamada para cumprir esta parte de Seu programa, é Ele a quem devo agradar.  Não estou 
servindo à minha Igreja apenas.  Estou servindo a Deus.  Trata-se de Seu programa.  Não há 
necessidade, nesse caso, de haver ciúmes, não é necessária competição.  Não há necessidade 
de orgulho quando as coisas vão bem, e não é preciso desespero quando o reflexo de meu 
ensino não é o que eu esperava.  Trata-se do programa de Deus.  Apenas preciso me preocupar 
em alinhar-me a Seu programa, e em cumprir sua vontade fielmente.

Espero que seu serviço a Deus como professor seja tal, que ele não precise dizer "Não," mas que 
diga "Sim" a vocês.  Espero que não estejam procurando cumprir  seu próprio programa, mas 
alinhando-se ao de Deus.  Se for assim, a resposta de Deus deverá ser "Sim", e "Amém" a vocês.

Que Deus os abençoe em sua vida privada e em seus ensinamentos este mês.

Sua mãe em Cristo,

Mama Lorella.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartas mensais de Mama Lorella aos professores

Carta 9

Sendo guiados pelo Espírito em nossos ensinamentos

Caros e amados professores,

Às vezes professores me contam que não precisam perder muito tempo preparando as aulas 
porque o Espírito de Deus os guiará naquilo que disserem.  Outros laboriosamente preparam as 
aulas como se estivessem sós e não pudessem depender da ajuda de Deus.

Quando  falo  com  o  primeiro  grupo,  sempre  questiono  por  que  suas  aulas  não  são  mais 
interessantes  e persuasivas,  pois  se  o  Espírito  os guia.  Questiono por  que seus alunos não 
respondem e por que não vêem frutos em seus ministérios, pois se o Espírito os guia.  Também 
questiono por que Deus sempre os guia quando se levantam para falar, mas nunca quando estão 
se preparando.

Quando falo com o segundo grupo, questiono se eles realmente pensam que Deus está morto, 
pois assim eles têm de fazer tudo por seu próprio esforço.  Questiono se eles seguem alguma 
nova tradução que removeu os mandamentos de Deus para que orem e procurem por Sua ajuda. 

A verdade é que há um equilíbrio entre estas duas versões extremas.  Se somos guiados pelo 
Espírito,  certamente  somos  guiados  pelo  Espírito  durante  a  preparação.  Deus  é  um  Deus 
organizado.  Ele deu um plano para a construção do templo.  Ele não disse aos trabalhadores 
para que aparecessem e fossem guiados pelo Espírito enquanto trabalhavam.  Podemos contar 
com a ajuda de Deus se procuramos por auxílio, pois sua Palavra diz: "Mas o Ajudador, o Espírito 
Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar 
de tudo quanto eu vos tenho dito." (João 14:26).  Ao lerem e estudas a lição na Escritura, rezem 
pedindo  pela  orientação  de  Deus.  Seu  Espírito  os  levará  à  compreensão  do  que  diz  a 
Escritura.  Seu  Espírito  os  levará  a  compreender  como  aplicar  a  Escritura  às  vidas  de  seus 
alunos.  Seu Espírito  os  levará  a  compreender  quais  atividades  devem ser  incluídas  em seu 
ensino para assim capturar os corações de seus alunos.

Ao procurarem pelo auxílio de Deus, vocês saberão que não estão sozinhos nessa tarefa,  de 
maneira alguma.  Vocês estão trabalhando juntamente com Deus.  O Apóstolo Paulo o descreve 
da seguinte maneira:  "Porque nós somos cooperadores de Deus" (1 Coríntios 3:9).  Você como 
professor é um trabalhador juntamente com Deus.  Ao estudar, orar, ensinar.  Deus orienta em 
todas  atividades,  assim  que  seu  trabalho  seja  efetivo.  Ele  trabalha  nos  corações  de  seus 
alunos.  Ele faz surgir o fruto.

Permaneço rezando por  todos vocês este mês,  que conheçam a alegria  de verdadeiramente 
serem guiados pelo Espírito de Deus em cada aula que preparam, em cada aula que apresentam, 
e em suas próprias vidas diárias.  Que Deus verdadeiramente os abençoe.  Não é emocionante 
saber que você é um trabalhador juntamente com Deus, que criou o Universo?

Com amor cristão e com muitas preces por vocês

Sua mãe em Cristo

Mama Lorella



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



46. MUITO É DADO, MUITO É REQUERIDO

"Daphne ama a sua aula," me confidenciou uma mãe um domingo.  "Ela me conta sobre tudo o 
que está aprendendo e está ficando tão ansiosa para ler sua Bíblia em casa!"

Senti-me agradecida pelo estímulo desta mãe.  Olhando para trás, em seis anos de ministério 
junto a meninas de ginásio, posso ver a ambos, tanto sucessos como insucessos.

Uma fila grande de rostos passa por mim, meninas e pais que tive o privilégio de introduzir a 
Jesus.  "Obrigada,  Deus,"  digo,  recordando-me delas,  "pelo  privilégio incomparável  de ensinar 
Sua Palavra."

Porém vejo também outros rostos.  Rostos inquietantes.  Houve uma menina, a qual chamarei de 
Tammie, que foi uma de minhas primeiras alunas.  Encontros recentes com Tammie me revelaram 
sua vida imoral, sua procura por drogas e sexo, seu vagabundear sem rumo, e a lamentável perda 
de sua mente brilhante.  Recordo quando começou a faltar à Escola Dominical, e as visitas que fiz 
em seguida à ala psiquiátrica de um hospital local para vê-la.  Tentei imaginar como me sentiria se 
tivesse  13  anos  de  idade  e  períodos  repetidos  de  depressão  tão  severos  que  requeressem 
hospitalização.  Perguntava-me a mim mesma se eu pudesse ter estado alerta na primeira vez em 
que perdeu aula na Escola Dominical, se eu tivesse orado mais seriamente por ela, será que sua 
vida  hoje  seria  diferente?  Eu  tentei  fazer  isso.  Será  que  eu  podia  ter  tentado  com  mais 
afinco?  Podia haver tentado antes? 

Penso naqueles tantos de cujas vidas tomei parte em sua vitória para Cristo, e em outros tantos 
os quais perderam, talvez em parte por minha negligencia.  É claro, cada pessoa é responsável 
perante Deus no que diz respeito a sua própria resposta à Sua Palavra.  Mas cada professor 
também tem grande influência e responsabilidade.

Certamente todos nós temos colocado a questão – Qual é a expectativa de Deus de mim como 
professor?  Lembro-me  haver  visitado  uma  jovem  mulher  que  acabara  de  se  mudar  para  a 
vizinhança.  Ela me informou que não estava interessada em Jesus Cristo porque era atéia.  Ela 
acreditava que tudo veio a existir pela evolução, por sorte.  Como havia ela chegado a tal sombria 
conclusão?  Um professor de ginásio influente a havia convencido.  Que enorme responsabilidade 
tem aquele professor!

Mas como é maior a minha responsabilidade!  Eu conheço a Jesus Cristo. Ele me salvou, me deu 
alegria  e  esperança,  propósito  e  significado  à  minha  vida.  Deus  espera  mais  de  mim como 
professora de Sua Palavra, tenho certeza.

Tiago 3:1 nos diz: "Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um 
juízo mais severo," (NASB) ou, como é dito na "Bíblia Viva,"  quando nós professores de religião, 
que deveríamos saber melhor,  erramos,  nossa punição será maior do que seria para outros." 
Deus julga aos professores com mais severidade, não posso negar!

Mas qual é a razão para Deus ser mais rigoroso conosco? Porque professores são guias de 
outros, especialmente de jovens. Não somos apenas responsáveis por nós mesmo, mas também 
por todos os que guiamos, e pelos que por sua vez os guiam.  Cada cristão tem mais influência 
que supõe, mas a influência de um professor é multiplicada muitas vezes.  Não é verdade que 
Deus  deve  fazer-nos  mais  responsáveis,  já  que  nos  confiou  mais  influência?  Jesus  disse, 
"Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá" (Lucas 12:48).



Muitos de meus alunos vêm de lares não cristãos.  Seus pais não professam serem guiados por 
Deus.  Os alunos não esperam deles que se comportem como cristãos.  Eu lhes ensino sobre 
Jesus.  Eu lhes digo para acreditar Nele como Salvador, e para que Lhe abram todas as áreas de 
sua vida.  Não é correto para eles acreditarem que farei o mesmo com minha vida?

Quer dizer que um professor não tem nenhuma privacidade?  Sim, praticamente é verdade.  A 
vida de cada professor está aberta diante de Deus e do mundo.  Paulo se dirige a professores em 
Romanos 2:21: "Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a si mesmo? Tu, que pregas que 
não se deve furtar, furtas?" (NASB)  Se sou professor da palavra de Deus, não posso construir 
cercas ao redor de certas áreas – aliás de nenhuma área de minha vida.

Ensinar a Palavra de Deus não é um caminho fácil.  Exige muita reflexão e diligencia, tanto no que 
diz respeito ao ensino propriamente, como fazer com que minha vida seja consistente com meu 
ensino.  Paulo exortou a Timóteo, "Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera nestas 
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem" (I Timóteo 
4:16).  A responsabilidade do professor é dupla. Devemos conhecer a Palavra de Deus e guiar 
nossos alunos corretamente; devemos passar também pelo mesmo caminho que lhes traçamos.

Deus me deu uma tarefa enorme.  Deus espera muito de mim como professor.  Mas Ele me deu o 
Espírito Santo para me permitir realizá-la. Com a ajuda de Deus, aspiro a tudo o que ele espera 
de mim.



47.  MEUS  ALUNOS  NUNCA  OUVEM  NADA  DO  QUE 
DIGO!

"Quem sabe o que estudamos na semana passada?" Perguntou a Sra. Lane à sua classe de 
meninas de quinto ano primário.

Susan  torceu  sua  pulseira  de  contas,  tentando  ler  as  pequenas inscrições.  Paula  revirou  as 
páginas de seu caderno. Karen e Gail suspiraram e deram risadinhas. 

"Será que ninguém estava escutando?" disse a professora impaciente antes de continuar. "Esta 
semana estudaremos a  respeito  de  José.  José  foi  um homem de  Deus que  viveu  há muito 
tempo..."

Susan começou a remexer sua bolsa. Gail cortava suas unhas. "Meninas, vocês podem fazer o 
favor de prestar atenção à aula?" A Sra. Lane estava exasperada. "Vocês nunca ouvem nada do 
que digo!"

Do outro lado da cidade, outra professora começa sua aula. "O que fariam vocês se seus pais 
favorecessem à sua irmã?" perguntou a Sra. Proctor. Todos os olhos se voltaram para ela.

Tendo  a  atenção  de  cada  aluna,  ela  continuou.  Carrie  pensava  que  seus  pais  estavam 
favorecendo à sua irmã. "Que a louça esteja limpa quando voltarmos!" ameaçou sua irmã quando 
sua mãe apenas levou a ela consigo para as compras.  Quando voltaram com um casaco de 
camurça novo para sua irmã, Carrie realmente pensou que era demais!"

"Eu a odeio," sussurou Carrie. "Gostaria que minha irmã estivesse morta!"

"Parece-se com algo que ocorre em minha casa!" interrompeu uma aluna.

"Na Bíblia podemos ler sobre alguns irmãos que pensavam que seus pais favoreciam a seu irmão 
menor, José, especialmente quando seu pai lhe deu um belo casaco novo." Com isso, a Sra. 
Proctor entregou-se ao ensino da Bíblia.

Um método que se relaciona com a vida:

Qual é a diferença entre as duas professoras? Pode ser que ambas apresentassem o mesmo 
material em sua aula. Mas as meninas na classe da Sra. Proctor escutavam com atenção. As 
meninas na classe da Sra. Lane pensavam sobre muitas outras coisas.

O método da Sra. Lane não ofereceu às alunas uma oportunidade de voltarem seus pensamentos 
à aula.  A Sra. Proctor, no entanto, ganhou sua atenção com uma questão provocante: "O que 
fariam  se  ..."  E  continuou  com  uma  história  original  da  Bíblia  que  se  relacionasse  com 
circunstâncias da vida moderna.

Na semana que vem não inicie a aula com "Hoje deveremos estudar sobre..." Estimule sua classe 
com um método planejado, e relacionado à vida. Você se surpreenderá com o interesse que seus 
alunos são capazes de demonstrar!"

Uma narrativa que se relaciona com a vida:

Mas não pare ali. Seus alunos estão ouvindo. Agora você deve manter seu interesse através da 
narrativa bíblica.



Você acredita que a Bíblia é relevante para suas vidas particulares? Então lhes mostre como! 
Intersecte muitas vezes: 

"Talvez você tenha sido injustiçada, como José."

"Você já se sentiu como se fora a única vivendo para Deus?" Elias também o sentiu.

"Joaquim rasgou e queimou a escritura da palavra de Deus. Você conhece alguém que gostaria 
de fazer isso com a Bíblia?"

Se as circunstancias da aula são muito diferentes do que as experiências dos alunos, pense num 
paralelo.

Por exemplo, nunca devem ter recebido ordens de parar de orar, como Daniel.  Mas pode ser que 
tivessem sentido medo de orar na sala de almoço da escola, ou mesmo em casa, caso venham 
de uma família não-salva!  Talvez nunca terão de enfrentar a caverna de um leão, mas deveriam 
saber que se orarem fielmente, como Daniel o fez, o mesmo Deus que cerrou as mandíbulas dos 
leões também ficará a seu lado, contra insultos e desdenho.

Muitas  vezes  as  circunstancias  precisam de  pouca adaptação.  O belo  casaco novo de José 
causou ciúme em seu irmão, como um casaco novo para uma filha causaria ciúme na outra. Ter 
um propósito para cada aula lhe auxiliará a relacionar a narrativa com a vida real. Seu propósito 
deveria ser o objetivo principal da aula. É o que você quer que seus estudantes saibam, o que 
sintam e que possam controlar.

Creio que colocar meu propósito por escrito antes da aula facilite isso. O assunto fica claro em 
minha mente, e o foco de minha aula pode ser mantido.

Por exemplo, suponhamos que a aula da próxima semana seja sobre o abastecimento de água e 
alimento  por  Deus  a  um Israel  descontente  e  queixoso  em sua  viagem do Egito  a  Sinai.  O 
propósito  de sua  aula  é  que os  estudantes  aprendam que estar  descontente  e  queixar-se  é 
pecado; que se sintam agradecidos por suas bênçãos; que aprendam a controlar-se; que parem 
de reclamar!

Uma aplicação relacionada com a vida:

Após haver apresentado a lição da Bíblia, você deverá fazer uma aplicação. Na verdade você terá 
feito a aplicação da Bíblia à vida durante a aula. Mas agora você fará um resumo, onde este 
propósito é reafirmado.

Sempre faço uma aplicação relacionada com a vida. A não ser que eu tenha certeza que todos na 
classe estejam salvos, eu sempre os convido a receberem Jesus Cristo. Mas há meios de se fazer 
isso num nível pessoal.

A Sra. Lane provavelmente diria: "Há alguém aqui que queira aceitar a Cristo?"

A Sra. Proctor diria: "Você quer aceitar a Cristo?"

O convite de Cristo ao pecador é pessoal na Escritura, e nós deveríamos mantê-lo pessoal em 
nosso ensino.

Você quer que seus alunos ouçam o que você diz? Então comece com um propósito determinado. 
Mostre como a aula se relaciona com a vida, no método, na narrativa bíblica, e na aplicação.

Se fizer isso, ninguém ouvirá sua queixa: "Meus alunos nunca ouvem nada do que digo!"



48. APENAS UM AJUDANTE

"Assim, Jehosaphat enviou professores da Bíblia a outros locais para..."  e nesta aula parei, pois a 
secretária de minha Escola Dominical estava parada à porta. Minha ajudante não estava presente 
hoje, eu havia lembrado de fazer a chamada, mas havia esquecido de fazer a anotação na cópia 
da secretaria. Tive que fazê-lo agora, no meio da aula. Na semana seguinte mencionei à ajudante: 
"Certamente foi difícil dar aula sem a sua presença."

Chamados por Deus.

Muitas vezes não se dá o valor merecido a ajudantes na Igreja, apesar de que fazem um trabalho 
muito  importante.  Paulo  lista  o  trabalho  de  ajudar  como um ministério  especial,  uma dádiva 
especial  do Espírito  Santo:  "E  a  uns Deus pôs  na igreja  primeiramente  como apóstolos,  em 
segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois os que tem 
dons de curar, ajudantes, governos, variedades de línguas" (I Coríntios 12:28). Desde que ensino 
a uma classe maior,  sei quanta diferença faz um bom assistente. O professor de uma classe 
grande fica num dilema quando tem que manter listas de presença e ao mesmo tempo dedicar 
cada momento ao ensino. Para manter a atenção de todos, o professor não pode gastar tempo 
para  fazer  uma  chamada  demorada.  Também  há  mais  estudantes,  visitantes  e  interessados 
presentes, e o professor quer que cada pessoa seja reconhecida, querida e amada.

O professor de uma classe grande está ocupado com a preparação e apresentação da parte 
visual  para  que  todos  possam  ver.  Pode  ser  que  também  estejam  envolvidos  em  outros 
ministérios,  e  todas  estas  ocupações  podem  ser  aliviadas  consideravelmente  por  um  bom 
assistente.

Ao relembrar os vários assistentes que tive, creio que errei ao não mencionar regularmente quais 
eram minhas expectativas. Estava tão ocupada; sempre tive a intenção de esclarecer quais eram 
suas obrigações, mas muitas vezes esqueci. Mais tarde desejei que houvessem vindo a mim e 
perguntado, apesar de que a responsabilidade realmente era minha.

Ajude-me a recordar.

Um professor aprecia ser relembrado pelo assistente: "Não sei qual é o verso a ser memorizado 
para a próxima semana." Ou quando o assistente pergunta:"Posso ajudar com a festa que está 
planejando?" Eu sei que deveria deixar bem claras suas obrigações, caro assistente.  Sei que 
deveria mantê-lo informado, sem que você tenha que perguntar, mas professores são pessoas 
extremamente  ocupadas,  e também extremamente  humanas.  Vou tentar,  mas se alguma vez 
esquecer, você vai me lembrar?

A tempo.

Aprecio um assistente que faça as coisas que peço, a tempo. Um dia tive uma assistente à qual 
havia  pedido para fazer  um visual  de um verso  a memorizar.  No último minuto,  domingo de 
manhã, ela me disse: "Desculpe, não preparei o visual porque saí com meu marido para jantar 
ontem à noite." Suprimi a reação que se formava dentro de mim, e disse: "Puxa, nunca deixe 
coisas para fazer na noite anterior, muita coisa pode acontecer e roubar seu tempo."

Seja criativo.



Aprecio um assistente que faça um pouco mais, ao invés de fornecer apenas o serviço básico. 
Consigo discernir se um assistente anotou o verso a ser memorizado em seu carro a caminho da 
igreja  ou  se  realmente  houve  esforço  e  preparação.  Assistentes  não  devem sentir-se  pouco 
importante  por  não  estarem  numa  posição  de  autoridade.  Um  bom  assistente  é  realmente 
importante para um professor. Um bom trabalho de time também traz vantagens ao assistente, se 
ele assim o permitir. A maioria das igrejas coloca os bons assistentes em suas próprias classes 
após houverem tido tempo de aprender e provar seu bom trabalho.  Assistir a outro é um bom 
campo de treinamento.

Após meu primeiro ano no colégio da Bíblia passei um verão como assistente numa cruzada rural 
da Bíblia como assistente em Wisconsin. Fui colocada numa classe junto a uma professora mais 
experiente e mais velha. Aprendi  tanto com ela,  que eu copiava suas histórias,  aprendi  suas 
técnicas de ensino, e observei tudo o que fazia. Em duas semanas a missão me colocou com uma 
professora  tão  inexperiente  quanto  eu.  Pelo  resto  do  verão  agradeci  a  Deus  por  haver  me 
permitido aprender com a professora experiente.

Faça o melhor que puder.

Seja determinado a ser o melhor assistente possível. Dê atenção fielmente aos alunos que o 
professor lhe designar. Prepare com cuidado qualquer parte da aula que lhe for confiada. Tome a 
chamada com precisão. Mantenha os arquivos. Aprenda a conhecer bem às crianças. Observe a 
professora  quando  conta  histórias,  em  sua  disciplina,  e  sua  técnica  de  dirigir  canto.  Como 
apresenta o verso a ser memorizado? Como leva o aluno até Cristo? Como usa os visuais e os 
projetos?  Mantenha  seus  olhos,  ouvidos  e  sua  mente  abertos,  pois  logo  será  professor,  e 
agradecerá a Deus por permitir-lhe aprender na posição de assistente. Até então, lembre-se de 
que nós professores não poderíamos fazer nosso trabalho de forma tão eficiente sem você!



49. FORRANDO A HISTÓRIA DA BÍBLIA

"O sábio homem tinha uma máquina de fazer sorvetes em sua casa sobre a rocha," declarou o 
contador de histórias, "e um congelador com todos os tipos de sorvete que você pode imaginar. 
Ele dava grandes festas, e ..." As crianças davam risadas felizes, mas eu me encolhia. Sim, eu 
adicionava um pouco aqui e ali quando contava histórias da Bíblia. Mas que dizer destas adições 
exageradas? Seriam as crianças capazes de separar a verdade da falsidade? Continuariam elas 
entusiastas quando lessem a história na Bíblia sem as máquinas de fazer sorvetes? Quais eram 
as idéias da natureza da Bíblia que estavam sendo comunicadas através desta história? E será 
que  tão  vastas  adições seriam realmente  consistentes  com a minha visão da Bíblia  como a 
verdadeira  palavra  de  Deus?  Sempre  reconheci  a  necessidade de  adicionar  algo  aos  textos 
propriamente. Denomino essa atividade de forração. Muitas histórias da Bíblia são extremamente 
compressas.  São  um resumo  numa  cápsula,  e  muitos  detalhes  são  deixados  de  lado.  Sem 
nenhuma forração não haveria história, apenas um esqueleto. A forração auxilia a compreensão e 
desenvolve o interesse. É muito mais interessante ouvir a uma conversação estimulante do que a 
uma idéia geral sobre uma conversação apresentada indiretamente entre aspas. 

" 'Estou ficando com muita raaaaiva,' gritou Sherri" é muito mais interessante do que "Sherri disse 
que estava ficando com raiva."

Há diversos tipos de forrações, que servem a diferentes usos e propósitos. Um dos mais úteis é o 
fundo histórico-cultural. Se estou contando a respeito de Jonas a caminho de Nínive, menciono 
que Nínive era a capital do poderoso império assírio. Uma descrição gráfica de Ur auxiliará a 
compreensão dos estudantes sobre a decisão de Abrão ao defrontar-se com Deus, que lhe pede 
que deixe a cidade. O conhecimento de que povos da antiguidade deixaram documentos sobre 
uma grande inundação auxilia a compreensão dos alunos a respeito da universalidade de um 
evento tão devastador. 

Outra ferramenta valiosa é o que comumente é chamado de "ler por entre as linhas." Ao estudar a 
narrativa Bíblica me pergunto como será que deve ter sido? Como deve ter sido para Paulo, que 
nas horas da manhã havia construído tendas no Éfeso e que havia passado horas de calor à tarde 
dando  aulas  no  salão  de  Tirano?  Quando  descrevo  Paulo  em  seu  trabalho,  uso  meu 
conhecimento dos costumes e da cultura daquele tempo, mas basicamente fico imaginando como 
deve ter sido: as ruas quentes e empoeiradas, o modo cansado de Paulo ao caminhar em direção 
ao salão. A tentação que dever ter sentido de desistir e ao invés disso tirar uma soneca.

Outra forma útil de forração eu chamo de "sentir o personagem Bíblico."  Quando faço isso, me 
ponho em seu lugar. Vejo a promessa de Deus a Abrão, de que ele teria mais descendentes, 
através dos olhos de Abrão, muito mais do que através do que sabemos a respeito disso mais de 
mil anos mais tarde. O que teria sentido? Como teria esta informação lhe passado pela mente? 
Quanto disso poderia ele realmente haver compreendido?

Outra forma de forração é adicionar conversação e ação lateral. Sobre o que falavam Adão e Eva 
no jardim de Éden? Como teriam Maria e José discutido o nascimento de Jesus que estava se 
aproximando?  Adicionar  um  pouco  de  conversação  aqui  e  ali  aumenta  bastante  o  atrativo 
dramático da Escritura.

Um quinto método de forração é interpretação. Jesus à idade de 12 anos se encontrava no templo 
e disse, "Você sabia que eu deveria estar na casa de meu pai?" Num livro de histórias, estas 
palavras são seguidas de "Com isso ele quis dizer que..."  Sempre que explicamos o significado 



de algo, estamos forrando com interpretação. Podemos também forrar uma história ao substituir 
ou adicionar situações paralelas ou modernas: A capa longa de José provocou ciúmes em seu 
irmão, como se uma irmã ganhasse uma capa de camurça nova enquanto a outra irmã tivesse 
que vestir sua capa velha.

Apesar de serem necessárias, úteis e boas, forrações correm alguns riscos. Há o perigo de se 
tornar  a  forração  tão  realista  que  os  alunos têm dificuldade em distingui-las  dos  fatos  reais. 
Também há o risco de estarmos tomando os textos da Bíblia com leveza, apenas usando-a como 
pista  de decolagem para  histórias mais  sofisticadas.  Ao estudar  aos que creio saberem usar 
forrações com bom efeito, notei que dão importância maior à verdade e à probabilidade, excluindo 
vôos elaborados que não sejam baseados em fatos ou probabilidade. Com freqüência usam um 
fundo histórico-cultural. Muitas vezes adicionam coisas que poderiam haver ocorrido, mas sempre 
em compatibilidade com o texto propriamente. Também sempre distinguem claramente entre o 
que é parte da Bíblia e o que é forração.  "Eu gostaria de imaginar que isto ocorreu da seguinte 
maneira..." meu pastor um dia iniciou seu sermão sobre a visita de Paulo às igrejas que havia 
fundado.  "Talvez  José  houvesse  dito...,"  "Maria  pode  haver  sentido  ...,"  todas  estas  formas 
definem a diferença entre fato e suposição.

Quando se usa o fundo histórico-cultural, o melhor é identificar a fonte de informação. "Como é 
que  sabe  tanto  a  respeito  do  Éfeso?"  um  aluno  poderia  perguntar.  "Muitos  historiadores 
dizem...,"  "A história nos demonstra que...," ou simplesmente "Li esta semana que..." são frases 
que há uma fonte concreta de informação.

Finalmente, os melhores contadores de histórias Bíblicas usam forrações como ferramenta; nunca 
dependem  da  forração  para  gerar  excitação  a  respeito  da  Palavra.  É  um  auxílio  para  a 
compreensão  da  Palavra,  mas  são  as  Escrituras  que  estão  sendo  comunicadas  como 
desafiadoras. relevantes e excitantes.



50. ATINGINDO A CADA CRIANÇA

Comunicação com cada criança.

Um mini-seminário a respeito de métodos de aprendizado.

Desenvolvido por: Amanda Zuidervaart, Abigail Kean, Michelle Gerold, Wendie Willis – professoras 
de Every Child Ministries durante o verão de 2001.

Baseado na teoria da inteligência múltipla desenvolvida por Howard Gardner da Universidade de 
Harvard.

I. Comunicação com cada criança através da criação de um ambiente condutível ao aprendizado.

O ambiente da sala.

Você, o professor, é o elemento mais importante do ambiente de aprendizado.

- Atitude positiva

- O tom da voz afeta os alunos

- O nível de energia do professor pode ter um efeito calmante ou energético.

- Ameaças normalmente não fazem efeito.

- Faça amizade com os alunos que causam problemas.

- Regras básicas e expectativas.

- Comunicação corporal demonstra interesse ou aborrecimento.

- O foco de atenção do professor – a atenção dos alunos – estarão onde está o professor.

- Contato visual

- Proximidade física com os alunos – movimentação ao redor da sala.

II.  Enquadre as  aulas de modo a  conectar  com todos os tipos de alunos /todos os  tipos  de 
inteligência.

Teoria: Há cinco diferentes tipos de inteligência. Cada pessoa tem inteligência nas cinco áreas, 
mas algumas áreas podem estar mais ou menos desenvolvidas – mais fracas ou mais fortes. 
Atingimos a uma pessoa da melhor maneira ao nos tornarmos atraentes para suas inteligências 
mais fortes.

Nota: Esta teoria derruba a idéia popular de que algumas crianças são tolas porque são mais 
fracas em uma área específica de inteligência.

- Inteligência de aprendizado corporal ou manual

Algumas crianças aprendem através da movimentação física.

Quem são elas? As que gostam de esportes e de exercício.



Exemplos:

Canções com ações – "Toe knee (Tony) chest nut nose I love you. That's what Toe knee nose" 
[Tradução aproximada: Dedo do pé, joelho, peito, cabeça, nariz, eu te amo. É isso dedo do pé, 
joelho, nariz].

- Inteligência de aprendizado verbal ou lingüista

Algumas crianças aprendem através de palavras – escritas ou faladas.

Exemplos:

Jogos de palavras – acrósticos, mistura de palavras, forca, preenchimento de espaços, procura de 
palavras, cartas, escrever a respeito de um quadro.

- Inteligência de aprendizado lógico ou racional

Algumas crianças aprendem usando lógica.

Quem são elas? São crianças que gostam de jogos de pensamento, resolução de problemas, 
matemática.

Métodos  de  ensino:  resolução  mental  de  problemas,  seqüências  ordenadas  (primeiro,  em 
seguida, por último),

Questões que são bem preparadas, desafiantes.

Ênfase em fatos, não emoções, causa e efeito.

Exemplos:  "Somebody  wanted..  But…  So…  [Tradução  aproximada:  Alguém  quis...  porém.. 
portanto...] 

- Inteligência de aprendizado rítmico/musical

Algumas crianças aprendem usando ritmo ou música.

Quem são elas? São crianças que gostam de música, dança, tambores, ritmo.

Métodos de ensino: estalar os dedos

- Inteligência de aprendizado em grupo

Algumas crianças gostam de aprender juntamente com outros.

Quem são elas? São as que falam muito, sociais.

Companheiros são uma fonte de informação, uma criança explica à outra.

Atividades guiadas.

Atividades em grupo nas quais cada pessoa tem uma função (ilustrador, escritor, editor, leitor, etc.)

- Inteligência de aprendizado pessoal

Algumas crianças aprendem melhor a sós, relacionando o material a si próprias.

Quem são elas? São crianças que preferem trabalhar a sós, que respondem lentamente, apesar 
de saberem a resposta, crianças tímidas, que não socializam livremente.



Métodos de ensino:

Estas crianças necessitam de tempo para refletir antes de poderem se expressar.

Pergunte por suas opiniões e emoções pessoais.

Dê tempo para refletirem.

Métodos: escrever diários ou cartas.

Dar-lhes questões para responderem.

Uma carta a Deus.

- Inteligência de aprendizado visual

Algumas crianças aprendem através daquilo que vêem.



51. SEIS PRINCÍPIOS PARA CONTAR HISTÓRIAS

Enquanto eu contava a história missionária durante a Escola da Bíblia no verão deste ano, 120 
crianças  estavam  sentadas  escutavam  absortas,  com atenção,  seus  olhos  pregados  a  mim, 
ouvindo a cada palavra. Havia muitas crianças ativas, barulhentas, tumultuosas, e algumas que 
podem ser descritas como "simplesmente mimadas."

Aprendi a contar histórias ouvindo e observando. Quando notava algo que tinha bom efeito, eu 
aprendia o que fazer, e também muitas vezes notava coisas que não tinham efeito, e aprendia o 
que evitar. Sou, de natureza, uma pessoa tímida, do tipo que se contrai à frente de três pessoas 
numa festa, mas através da prática, observação e a ajuda de Deus aprendi a contar histórias que 
mantivessem o interesse de até mesmo um grupo maior de pessoas.

Há seis princípios mais importantes que funcionam para mim e para outros bons contadores de 
histórias sobre os quais ouvi falar, talvez você queira tentá-los.

Primeiro,  nunca  procuro  memorizar  a  história  palavra  por  palavra,  porém  a  estudo 
cuidadosamente, para conhecer bem o argumento. Não gosto dos sermões enlatados recitados 
por alguns vendedores. É fácil determinar tal tipo de sermão pelo tom e pela rapidez da recitação. 
Uma história memorizada, não importando a perfeição com a qual é recitada, nunca poderá soar 
como natural. Além disso, o que faria o contador se sua mente subitamente se esvaziasse? Se 
souberem o argumento básico da história, não estarão completamente perdidos se alguma parte 
for esquecida. Mas se cada palavra estiver conectada à palavra seguinte, e um elo se perder, a 
história estará completamente perdida. No outro extremo está o contador que lê a história uma 
vez,  ou duas,  e então fica  admirado porque não consegue manter  seus alunos sob controle 
enquanto procura lembrar-se da parte seguinte. Pior ainda é o contador que simplesmente lê para 
os alunos. E normalmente perde o ponto em que se encontrava durante o processo. É óbvio que 
ler uma história para um grupo de crianças, quando todas se agrupam ao seu redor para ver as 
figuras, tem seu lugar na educação cristã. Muitas vezes leio para minhas crianças.

Com grupos maiores e mais velhos, entretanto, contar uma história faz com que sua atenção seja 
melhor mantida, e por mais tempo. Ao estudar a história às vezes sinto a necessidade de um 
esquema simples. Talvez use um cartão 3 x 5, se a história é muito complexa, anotando somente 
as idéias principais. Se fizer mais de um cartão, os numero com números grandes em uma cor 
contrastante (para o caso de caírem). Às vezes um resumo de 4 ou 5 linhas é suficiente, e às 
vezes creio ser suficiente escrevê-lo na palma de minha mão. Com cartões de ajuda pedagógica o 
resumo normalmente não é necessário porque as figuras me lembram do que vem em seguida.

Segundo, mesmo que eu não tenha memorizado a história inteira, memorizo duas partes, a linha 
de abertura e a linha de conclusão. Considero estas linhas com muito cuidado, por vezes me 
desviando da versão publicada. Quero algo vivaz que prenda a atenção de meus ouvintes logo de 
início, e quando conto esta linha com audácia e entusiasmo, o resto da história parece fluir da 
mesma maneira.  O final  tem a mesma importância.  Quero algo importante  que aponte haver 
chegado ao final, sem que as palavras tenham que ser ditas. Também quero levar a história até as 
vidas de meus alunos. É difícil improvisar um bom final, por isso eu o memorizo.

Terceiro, quando conto uma história sempre exagero as emoções. Nunca exagero os fatos, mas 
com  emoções  é  diferente.  Meus  personagens  tristes  são  lamentavelmente  tristes,  meus 
caracteres alegres são risonhos de alegria, e quando meus personagens estão com raiva eles têm 
seus lábios presos, seus dentes rangem de raiva. A atuação histriônica fez-me sentir tímida de 



início,  mas  as  crianças  adoraram,  e  logo  deixei  de  lado  minha  dignidade  e  comecei  a 
experimentar as emoções através dos personagens em minhas histórias. Às vezes me envolvia 
tanto apenas ao praticar a história, que me rolavam lágrimas. Creio que esta elevação emocional 
adicionou atrativos para as crianças, mais do que qualquer outra coisa que eu faça. 

Quarto, notei que as crianças escutam melhor quando uso contrastes. Falo lentamente quando a 
situação é apropriada, e mais e mais rápido conforme o argumento se desenvolve. O falar lento é 
apropriado para situações tristes, e o rápido para seções alegres. Falo em alto volume e então 
quase  num sussurro,  e  as  crianças  me  ouvem porque  estão  prestando  atenção.  Minha  voz 
expressa pesar e felicidade, apreensão e confiança, timidez e arrojo, quando é apropriado na 
história.

Quinto,  dramatizo  a  história  com ações  físicas  e  expressões  faciais.  Quando  alegres,  meus 
personagens dançam ao redor da sala, quando aborrecidos, se arrastam. Quando amedrontados, 
talvez  gaguejem com temor,  ou  talvez  seus  joelhos  se  dobrem.  Nunca  digo  "Tommy estava 
excitado."  Mostro-lhes como Tommy estava excitado pelo volume, tom e rapidez de minha voz, 
saltando, ou pela expressão de meu rosto.

Sexto, faço um esforço deliberado para não parar, nem por um minuto, e para não mudar o tom de 
minha voz quando passo à aplicação, ou a um convite (isto é muito mais difícil  do que pode 
parecer). Já vi um grupo grande sentado envolvido por uma história, quando inicio a aplicação, a 
metade deles bocejar,  começar  a  falar,  ou se levantar  para  deixar  a  sala.  Tenho conseguido 
diminuir  este  problema passando rapidamente  para o convite,  usando o  mesmo tom com as 
mesmas variações que usei durante a história.

Todos provavelmente já ouviram falar de cristãos que têm uma "voz para falar" ou uma "voz para 
orar." Tenho conseguido evitar o desligamento de atenção em muitos de meus ouvintes evitando o 
uso de  minha "voz para sermões." Assim há menos distrações e o Espírito Santo pode trabalhar 
com seus suaves corações.

Bem, é isso. Estes são os seis princípios que tenho visto funcionar com outros contadores de 
histórias e comigo mesma. Para aplicar estes princípios, pratico. Normalmente conto uma história 
a minhas próprias crianças em casa antes de contá-la a um grupo. Dessa forma posso identificar 
minhas fraquezas e meus pontos fortes. Posso também verificar se conheço bem a história, ou se 
os fatos se misturam, e se hesito, pratico novamente. Posso também tentar sentir as emoções e 
usar o tom apropriado. 

Há mais para falar sobre o ensino do que sobre como contar histórias, mas tenho visto histórias 
fascinantes excitarem e terem um efeito sobre muitas pessoas. Porém lembre-se que a metade do 
fascínio está no contador da história.



52. DIAS ESPECIAIS

Minha classe de alunos da penúltima série era formada de três meninas e um menino; esta classe 
era um cubículo. Isso foi há 5 anos, quando aprendi o segredo de usar dias especiais para ajudar 
que a classe aumentasse.

Quando deixou de ser possível  acomodar o crescente número de alunos naquele espaço,  os 
meninos passaram ter sua própria classe e as meninas receberam uma sala maior no porão. 
Ficou tão cheia de alunas aquela classe, que não podíamos dar nenhum passo em nenhuma 
direção.  Muitas  vezes  algumas  meninas  tinham  de  ficar  de  pé  junto  às  paredes  da  sala. 
Finalmente fomos acomodados na sala do auditório principal, onde alguns anos antes a igreja 
inteira se  reunia!  Quando fui  forçada a  deixar  aquela  classe porque minha família  estava se 
mudando, tínhamos em média mais de 30 meninas na classe, número que por vezes chegou a 
50. Um dos métodos que usamos para incrementar o número de alunos foi a adoção de dias 
especiais.

O  que  são  estes  dias  especiais?  São  simplesmente  dias  em  que  você  organiza  algum 
acontecimento especial!  A parte  especial  do dia  pode ocorrer  durante  ou depois  da aula,  ou 
mesmo  tanto  durante  como  depois.  Talvez  você  tenha  uma  pessoa  apresentando  algo 
interessante. Um dia, de manhã, tivemos a presença de uma ex-missionária da China que excitou 
as crianças com sua autentica bolsa de médico-feiticeiro e seus olhos de dragão. Outras vezes 
tivemos como abertura a presença de um chefe de tribo índia e um ventríloquo. Talvez você 
prefira apresentar um filme interessante ou um dos novos desenhos animados sobre a Bíblia. 
Talvez você queira dar pequenos presentes, como pipas, lembranças de algum país estrangeiro – 
as  possibilidades  são  imensas.  Talvez  você  possa  organizar  um  evento  especial,  como  um 
piquenique após a igreja no seu jardim, ou uma festa-de-pijamas no porão na noite anterior à 
igreja.  Um dos eventos favoritos  de minhas meninas foi  nosso “banquete chinês.”  Depois  de 
havermos estudado sobre  missões na China nós vestimos nossas togas e  comemos comida 
chinesa com palitinhos, sentadas ao redor de uma mesa baixa.

Creio que dias especiais são bons por cinco razões. Primeiro, eles atraem novos alunos. Um 
grande número de alunos novos veio da primeira vez por causa de alguma atração especial. É 
claro que sua motivação inicial não foi espiritual! Porém todos ouviram ao Evangelho e muitos 
receberam o Salvador e se tornaram alunos regulares. Mais que qualquer outro método que eu 
conheça, dias especiais atraem o maior número de interessados.

Creio em dias especiais porque servem de motivação para o retorno de alunos que estavam se 
distanciando. Estas ovelhas fugitivas são induzidas a voltar aos estudos pela atração especial, de 
modo que o hábito de faltar é quebrado. Juntamente com visitas e aulas interessantes, estes 
eventos podem ser efetivos em trazer de volta os “fugitivos.”

Dias  especiais  ajudam  a  manter  o  interesse  de  alunos  regulares.  Sim,  tivemos  alunos  que 
largaram a escola, porém foram em número menor que o esperado, por causa do programa de 
dias especiais. Nossos alunos sabem que haverá alguma coisa interessante ou divertida para ver 
ou  para  fazer  naquele  dia.  Nós  anunciamos  o  dia  especial  com alguma  antecedência,  para 
aumentar  a excitação. Os alunos esperam pelo dia especial  com expectativa, e seu nível  de 
interesse é mantido.



Dias especiais ajudam, também, a acabar com a ilusão de que cristãos não se divertem e que a 
igreja é contra o lazer e a alegria.  É importante promover divertimento dentro da igreja.  Dias 
especiais podem ajudar a conseguir tal objetivo.

A razão final por que creio ser útil o uso de dias especiais é que eles fazem com que cada aluno 
se  torne  um  meio  de  propagar  nossa  Escola  Dominical.  Poucas  crianças,  adolescentes  ou 
adultos  resistem  conversar  sobre  algo  realmente  excitante  ou  fora  do  comum  que  tenha 
acontecido durante a aula.  A professora de jovens adolescentes de minha igreja  organizou a 
presença de uma jibóia numa aula em que falava sobre cobras. Vocês podem ter certeza que os 
alunos  daquela  aula  falaram  de  modo  excitado  sobre  a  Escola  Dominical  com seus  amigos 
durante aquela semana!

Atrair  interessados,  trazer  de  volta  membros  que  se  distanciam,  manter  o  interesse  e  o 
entusiasmo, contra-balançar a imagem negativa do mundo a respeito da igreja, conseguir pessoas 
que promovam sua aula, não são estes os desafios enfrentados por professores? Dias especiais 
nos têm ajudado com todos estes, nas minhas aulas.

Estes dias podem ser usados em conjunto com o programa da igreja, ou apenas envolver sua 
própria  classe.  Eu  os  usei  de  ambos  os  modos.  Porém,  ao planejar  eventos  especiais  tome 
cuidado para não competir com os outros programas da igreja.

Uma vez ao mês é o ideal para planejar tais atividades. Dessa forma, bastante tempo é deixado 
para a preparação e a publicidade, sem que muitas semanas passem sem atrações especiais que 
atraiam os que estão se distanciando.

Use variedade ao planejar  tais  dias.  Nossa igreja agora  os está planejando com um ano de 
antecedência.  Como  professor,  você  deveria  planejar  com  pelo  menos  alguns  meses  de 
antecedência, alternando entre os tipos de atividades que se oferecem. Num mês ofereça algum 
pequeno presente, no outro planeje uma mágica do Evangelho ou um teatro de fantoches. No 
próximo traga algum apresentador fora do comum ou um filme, ou ofereça uns salgados, no outro 
faça fotografias da classe.

Quando planejar  um grande dia,  comece com antecedência  suficiente para  falar  sobre  ele  e 
promovê-lo. Faça anúncios, prepare pôsteres, anuncie no jornal se for apropriado, fale com seus 
alunos sobre ele durante suas visitas. Faça com que seu entusiasmo se espalhe! Dias especiais 
podem ajudar sua classe a crescer!



53. ENSINE A SI PRÓPRIO PRIMEIRO

Quem é seu primeiro aluno? É o que sempre chega cedo? Professor, seu primeiro aluno é você – 
você mesmo. Um nos princípios mais valiosos da educação cristã que aprendi da Escritura é este: 
Ensine a si próprio primeiro.

Observei  que nenhuma verdade chega tão diretamente a meus alunos quanto a verdade que 
Deus primeiramente marcou em meu coração, a ponto de ter mudado minha vida. Ao mesmo 
tempo em que não é apropriado comunicar a outros todos os problemas que tenhamos enfrentado 
durante nossas vidas, os desafios que se impuseram muitas vezes são bastante relevantes para 
nossos alunos, mesmo crianças. Os momentos em que meus alunos permaneceram mais atentos 
e silenciosos foram os momentos em que comuniquei a eles o que Deus estava me ensinando. 
Longe  de  fazer  pouco  de  mim,  o  respeito  de  meus  alunos  cresceu,  por  que  perceberam a 
honestidade de meus esforços.

Em seu sermão sobre o monte Jesus disse: “Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, 
por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; 
aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus” (Mateus 5:19). 
Jesus ensinou que observar os mandamentos de Deus e ensinar a outros que façam o mesmo 
são atividades inseparáveis. Os alunos não farão o que dizemos, e sim o que nos vêem fazer. O 
exemplo dado pelo professor é a lição mais poderosa.

Considere por exemplo professores que ensinam sobre a importância de reuniões dedicadas à 
prece, mas que raramente comparecem a tais reuniões. Se os alunos aceitarem a palavra de seu 
professor,  talvez  decidam “tentar”  comparecer.  Depois  de haverem comparecido  por  diversas 
vezes e notado que seus professores não estão presentes, será que continuarão a levar a sério o 
que ouviram tais professores dizer?

Paulo sabia que as pessoas às quais ensinava estavam seguindo seu exemplo. Sabemos de suas 
escrituras que ele lutava contra o pecado (Romanos 7). Ele porém confessava seus fracassos e 
vivia sua vida de tal modo que podia pedir aos seus alunos que seguissem seu exemplo: “Rogo-
vos, portanto,” disse ele, “que sejais meus imitadores.” (I Coríntios 4:16). Paulo procurou seguir a 
Jesus,  assim que pudesse com confiança pedir  a  outros que o seguissem – assim como ele 
seguia Jesus.

Tiago  também  compreendeu  a  necessidade  de  que  professores  ensinassem  a  si  próprios 
primeiro.  Ele  fala  sobre  o  julgamento  mais  rígido  que  espera  dos  professores  por  causa  da 
influencia que têm sobre outros (Tiago 3:1). Deus observa a vida de professores com atenção, e 
outros nos seguem.  

Como podemos ir de encontro à inspeção de Deus com confiança? Primeiro, nós devemos olhar 
para nossas próprias vidas. Ao preparar cada aula podemos perguntar a Deus sobre o significado 
de seus princípios em nossas vidas, antes de perguntarmos sobre o seu significado na vida de 
nossos alunos.

Segundo, podemos pedir a Deus que nos dê humildade. Podemos admitir que ainda estamos 
aprendendo a adequar nossas vidas ao plano que Deus tem para nós. 

Assim,  seu primeiro aluno deve ser  você,  professor.  Em sua preparação,  ensine a si  próprio 
primeiro. Depois disso, você ensinará a seus alunos mais efetivamente.



54. Treinamento para professores

O treinamento para professores tem melhor efeito quando:

- Se oferece oportunidade para crescimento contínuo;

- Repetição é unida à variedade;

- A teoria é seguida de perto por muita prática;

- Modelar é um método de ensino importante;

- Se encoraja constante avaliação pessoal.



55. FIGURAS EM GRÁFICOS DE FLANELA

A escolha e identificação de figuras em gráficos de flanela:

- Certifique-se que as peças são parte de um conjunto (fundo, numeração, roupas, quadros que 
servem de guia).

- Certifique-se que as peças estão completas para a aula (use quadros pequenos como guia ou 
números). Se não estiverem completas, mais tarde você aprenderá a improvisar.

- Certifique-se que as figuras estão suficientemente aderentes para serem colocadas no quadro. 
Você pode adicionar pedaços de flanela no fundo, se necessário.

- Selecione todas as figuras para a aula. Coloque as demais dentro de um envelope.

- Certifique-se de haver compreendido o que cada figura representa – QUEM é, O QUE é.

Posicionamento do quadro e do professor:

- O quadro deve estar à altura dos olhos dos alunos. Estarão eles de pé ou sentados? O professor 
pode sentar-se ou ficar de pé para atingir o mesmo nível.

- Tamanho grande o bastante para que todos possam ver. Considere o tamanho do grupo, as 
condições  em  que  você  estará  ensinando,  a  distância  do  aluno  que  estiver  mais  longe  do 
professor.

- O professor não deve obstruir a visão. Fique de lado, ou coloque uma peça e se distancie um ou 
dois passos.

Colocação das figuras no quadro de flanela:

- Procure representar uma figura realista que corresponda à vida real.

- Figuras no primeiro plano num nível mais baixo. Figuras de pessoas em tamanho maior.

- Figuras no segundo plano num nível mais alto. Figuras de pessoas em tamanho menor.

- A distancia é marcada pelos tamanhos e pela posição inferior ou superior no quadro.

- Figuras que têm o mesmo tamanho estão juntas num local.

- Diferentes tamanhos demonstram distancia.

- Os pés normalmente estão no piso, ou no chão.

- Os pés são colocados na parte colorida do piso ou do chão, e não sobre a linha. Por exemplo, 
não na linha do horizonte ou na linha entre o chão e a parede.

- Use quadros pequenos como guias para determinar as posições e para praticar.

Quando colocar as figuras no quadro?

- Preparar notas sobre o roteiro da aula.

- Números ou letras, dadas pela tarefa ou pelo professor.



- Desenhe um roteiro simples nas notas.

- Sincronize a colocação de figuras no quadro com a aula. Peça por peça conforme a estória se 
desenvolve.

- Está bem colocar o plano de fundo anteriormente, mas não os personagens.

-  PRIMEIRO:  FALE  sobre  a  ação.  DEPOIS:  DEMONSTRE  a  ação.  Os  alunos  podem  ficar 
pensando sobre o que você disse enquanto você coloca a figura no quadro.

- Remova peças desnecessárias antes de colocar novas peças.

- Não descreva ou fale sobre as peças. CONTE A ESTÓRIA.

- NÃO DIGA: Eu vejo, NÃO PERGUNTE: O que você vê? Deixe que sua estória seja a aula, e que 
o gráfico de flanela seja a ilustração.

- Não diga: ESTE É Jesus. Não é Jesus. É um pedaço de papel ou de feltro. Conte a estória, e 
quando mencionar Jesus, coloque sua figura no quadro.

- Pratique: Contar estórias com figuras.

Mudar os planos de fundo da flanela.

Usar múltiplos quadros.

Usar um plano de fundo liso e um segundo pedaço de flanela.

Usar múltiplos planos de fundo.

Usar sobreposição.

Organização das figuras para a aula:

Antes de iniciar:

- Coloque-as em ordem de uso.

- O material deve estar a um braço de distancia do professor.

- Se o material for empilhado, você deve saber quais as figuras que serão repetidas. Coloque-as 
de lado ou peça a um aluno para que a segure.

Após o uso:

- Certifique-se de que as peças estão completas e em bom estado de uso. Retorne-as para o 
envelope juntamente com as demais da mesma série. Atenção! Peças de gráfico de flanela se 
perdem ou são facilmente danificadas. Retorne-as a seus lugares imediatamente após o uso para 
minimizar problemas.

Simplificação para o uso com crianças menores ou para apresentações fora da sala:

- Para crianças em idade pré-escolar o melhor é não haver um plano de fundo, ou usar um plano 
simples.

- Use apenas os personagens principais, eliminando os demais.



- Para o uso exterior, uma figura simples num quadro pequeno que o professor tenha na mão é 
efetivo e oferece mobilidade ao professor.

Deixando que as crianças coloquem as figuras:

- Com supervisão, o professor pode deixar que as crianças coloquem as figuras no quadro e 
contem a estória, como revisão.

- Peça a uma criança que coloque a figura, porém indique a posição.

- Peça-lhe que mova a figura para o alto ou para baixo, esquerda ou direita, se necessário. MUITO 
BEM, diga, quando acertar.

- Certifique-se de que as mãos das crianças estejam limpas.

Problemas especiais e sugestões:

Problemas com o uso exterior (assim como dentro de salas onde há vento)

Problemas com o vento que afeta tanto as peças como o quadro:

- Ajudantes podem segurar as peças ao quadro.

- O plano de fundo preso ao quadro, ou prenda o fundo ao quadro em dois pontos de cada lado.

- Use um quadro pequeno, que possa ficar em sua mão.

- Use um quadro magnético ou de velcro, forrado com a flanela.

- O quadro de flanela simples não é recomendado para situações com muito vento.

Cuidado com os materiais:

- Mantenha as séries juntas e retorne logo após o uso.

- Coloque todas as peças pequenas num envelope.

- Mãos limpas.

- Borracha macia para remover alguma sujeira.

- Transporte em uma bolsa protetora.

Conserto e substituição de material:

- Avise sobre qualquer dano ao retornar o material.

- Alguns objetos que devem ser substituídos podem ser desenhados num papel e forrados com 
peças de flanela, ou desenhadas diretamente sobre a flanela.

- Cuide de séries grandes com organização, lavagem das mãos, substituições desenhadas à mão.

Outras sugestões para o uso de gráficos de flanela:

Palavras chave: escreva uma ou duas palavras chave para cada aula claramente numa fita de 
papel e forre-a com retalhos de flanela. Certifique-se de que cada palavra-chave seja legível e 
compreensível para a faixa de idade dos alunos. Use palavras simples para crianças menores, 



como Jesus ou Amor, mas apenas se estas palavras estiverem no contexto da aula. Quando usar 
a palavra chave em seu ensino, ponha a palavra no quadro, leia e peça às crianças que repitam.

Verso a memorizar: Para os que sabem ler ou que estão aprendendo, você pode escrever o verso 
todo, ou parte dele em fitas de papel forradas com retalhos de flanela. Com crianças menores, ou 
versos mais longos, ponha juntas as frases que forem bem curtas.  Diga o verso devagar,  ao 
mesmo tempo em que coloca as fitas no quadro, sempre pedindo aos alunos que repitam. Mais 
tarde você pode removê-las uma a uma, testando as crianças a cada vez para ver se conseguem 
repetir o verso sem ver as palavras. Para uma revisão divertida com as crianças maiores, você 
pode misturar as palavras no quadro e pedir que as reorganizem na ordem correta. Ou, você pode 
dar uma palavra ou frase a cada criança. Peça que a classe recite o verso em conjunto e que 
ouçam com cuidado, cada uma colocando sua flanela no quadro no momento certo.

NOTA:  Estamos  rezando para  que  o  uso  de quadros  de flanela  durante  as  aulas  auxilie  no 
aumento da eficácia de seu ensino e no aumento da atenção de seus alunos para suas aulas. 
Que deus os abençoe neste trabalho importante, de ensinar a nova geração, por Jesus Cristo.



DECORANDO A HISTÓRIA BÍBLICA

Existem vários tipos de decoração, variando em uso e valor. Uma das mais úteis é a de fundo 
histórico-cultural. Se eu estou contando sobre Jonah indo a Nineveh, eu menciono que Nineveh 
era a capital do poderoso império Assírio. Uma descrição detalhada de Ur ajudará os estudantes a 
entender a decisão que Abraão enfrentou quando Deus pediu que ele se retirasse dessa cidade. 

Outra ferramenta valiosa é o que é normalmente chamado de "ler entre as frases". Ao estudar 
narrativa bíblica, eu me pergunto, como será que aconteceu?  What must it have been like for 
Paulo  who  made  tents  in  the  morning  hours  in  Ephesus  and  spent  the  hot  afternoon  hours 
teaching in Tyrannus’ lecture hall?  Ao descrever Pauol trabalhando eu uso o conhecimento dos 
costumes e da cultura daquele tempo, mas basicamente eu imagino como deve ter sido: as ruas 
quentes e empoeiradas, a maneira cansada como Paul andou até o a sala de Tirano.  A tentação 
que ele deve ter sentido de desistir daquilo e tirar uma soneca.

Outro recurso útil de decoração eu chamo de "sentir o personagem da Bíblia"  Quando faço isso, 
eu me coloco dentro do personagem. Eu olho através dos olhos de Abraão na promessa de Deus 
de que ele teria muitos descendentes, ao invés de apenas olhar depois de milhares de anos 
depois. Como eterá ele se sentido? O quanto ele realmente entendeu?

Outro tipo de decoração é adicionar conversa e uma ação. Sobre o que Adão e Eva conversaram 
no  Jardim  de  Eden?  Como  Maria  e  José  discutiram  sobre  o  futuro  nascimento  de  Jesus? 
Adicionar um de conversa aqui e ali aumenta o apelo dramático das escritas.Um quinto método de 
decoração é interpretar. Jesus, quando tinha 12 anos, foi achado no templo e falou," Você não 
sabia que eu tinha que estar na casa do Meu Pai? Um livro segue com "Ele quis dizer que...." 
Sempre quando explicamos o significado nós estamos decorando com interpretação. Nós também 
podemos decorar uma história substituindo ou adicionando paralelos ou situações modernas: A 
longa capa de José provocou a inveja de seu irmão, como se uma irmã ganhasse uma nova 
jaqueta, enquanto a outra tivesse que usar a velha.

Mesmo sendo necessário, últil e bom, decorar o texto, alguns problemas ocorrem. Existe o perigo 
de fazer a decoração tão realista que os estudantes terão dificuldade de distingui-la da verdade. 
Também existe o perigo de que nós podemos usar a Bíblia de forma leve, como um esboço para 
nossas  histórias  decoradas.  Ao  estudar  esses  que  eu  acredito  que  usam  a  decoração 
efetivamente,  eu  notei  que  eles  conseguem  separar  o  que  é  verdadeiro,  excluindo  aquela 
decoração que  não  faz  sentido,  que  não  tem base.  Eles  usam muito  fundo  histórico-cultura. 
Algumas vezes eles adicionam coisas que apenas podem ter  acontecido,  mas com completa 
compatibilidade com o texto verdadeiro. "Eu gostaria de pensar que isso aconteceu assim...." meu 
pastor introduziu seu sermão sobre a visita de Paulo às igrejas que ele fundou. "Talvez José tenha 
dito....", "Maria deve ter sentido..." Esses exemplos definem a diferença entre fato e suposição

Quando usar fundo histórico-cultural, é bom identificar a fonte da informação. "Como você sabe 
tanto sobre Ephesus?" Um estudante pode perguntar. "Muitos historiadores dizem..." A História 
nos mostra isso", ou simplesmente "I li essa semana que..." irão mostrar que há alguma fonte 
concreta de informação.

Os melhores contadores de histórias bíblicas usam decoração como uma ferramente. Nunca se 
depende na decoração para gerar excitação na Palavra. É uma ajuda para entender a palavra. 
Serão as escritas da Bíblia as relevantes e divertidas



MATERIAIS DE ENSINO

Esquema do Curso:

1. Definição de materiais de ensino, sua importância e a base bíblica para o seu uso

2. Usando materiais de ensino em várias partes da lição

3. Cuidado, armazenagem, organização, recuperação, e reparação de materiais de ensino

4. Construindo e usando quadros de exibição:

Quadro de Flanela

Quadros Magnéticos e de Velcro

Quadros-negros  (e Quadros-brancos)

Quadros de Avisos

5. Escritura e Desenho 

Escritura e Caligrafía

Tipos de Desenhos e Imagens

Fotocópias

Decalque

Copiando por Pantógrafo

Copiando por Projetor Opaco

Copiando por Projetor Vertical

Caricaturando

Silhuetas

Cores Simbólicas

Desenhos Invisíveis

Cores Invisíveis

Artes Gráficas

Usando Imagens

Construindo e usando imagens tocáveis

6. Princípios do Desenho

Proporção e Arranjo na página



Imagens e Fundos

Variedade

7. Construindo e usando alguns meios visuais:

Fotos

Colagens

Rôlos (de papel) e Televisão Imitada

“Flashcards”  (um baralho de cartas que servem de meio visual de ensino) 

Móbiles

Objetos

Bandeiras (estandartes), Cartazes, e Murais

Modelos

Marionetes and Títeres

Mapas

Cronologias

Jogos

8. Usando instrumentos e conjuntos rítmicos feitos á mão

9. Usando materiais projetados

Películas

Filmes Cinematográficos

(Exposição de) Diapositivos

Projetores Opacos

Projetores Verticais

10. Usando materiais áudios

Gravadores/Tocadores de Cassêttes

Rádios

Corales

Corales Falantes

11. Projetos de Arte

12. Planejando variedade e evaluando efetividade em materiais áudio-visuais
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1. Definição de materiais de ensino, sua importância, e a base bíblica para o seu uso.

Definição:  Materiais de ensino são todas as coisas que a profesora planeja para o aluno ver ou 
ouvir,  tocar,  sentir  ou fazer,  usando um ou mais dos sentidos que Deus nos deu para melhor 
comunicar uma idéia, uma verdade, ou um princípio.  Ajudam a facilitar a aprendizagem.

Importância:  

Materiais de Ensino têm poder.  Têm o poder de comunicar e ensinar.

PARA DISCUTIR:  Porquê companhias como Cerveja Skol e outras gastam milhões de dolares em 
imagens para publicidade?  Que é que isto tem a ver com o uso de imagens na educação Cristã?

Materiais de Ensino têm o poder de ensinar.  

PARA DISCUTIR:  Porquê os melhores educadores usam tanto meios visuais (de ensino)?

PARA DISCUTIR:  Um provérbio chinês diz que uma imagem vale mil palavras.  Porquê é isto 
verdadeiro e a que degrau?

Materiais de Ensino têm o poder de ensinar mais e mais rápido.   

Porquê?

Porque provocam interesse na lição.

Porque ajudam a manter interesse.

Porque dão variedade ao ensino.

Porque ajudam a clarificar idéias.



Porque ajudam pessoas a compreender o desconhecido.

Porque ajudam a fazer lugares distantes, tempos distantes, e culturas desconhecidas pareceram 
mais perto.

Porque ajudam a contar uma história.

Porque reduzem a necesidade de explicações.

Porque facilitam na revisão e ajudam a sumariar sucintamente.

Porque inspiram o coração.

Materiais de Ensino ajudam o estudante a lembrar por mais tempo.

Materiais de ensino, se foram bem escolhidos e bem usados, podem ajudar a adaptar o ensino 
para varias idades e níveis de compreensão.

A Base Bíblica:

Deus usa os sentidos que nos deu para nos ensinar.

Provérbios 20:12

Deus nos deu um exemplo de como ensinar pela maneir em que Ele ensina Seu povo.

PARA DISCUTIR:  Como  foi  que  Deus  ensinou  Seu  povo  no  Tabernáculo,  e  mais  tarde,  no 
Templo?  Que  planejou  Ele  para  o  povo  ver?  Para  fazer?  Para  tocar?  Para  cheirar?  Para 
ouvir?   

        Como utilizou Ele os sentidos do Seu povo em ensinar-lhes?

Jesus freqüentemente usava meios audio-visuais no Seu ensino.

PARA DISCUTIR:  Mateus 6:26-28, 18:2, 22:17-21, Marcos 10:15.  Que materiais de ensino usou 
Jesus e como?

Deus chama a todos nos a usar todos os nossos sentidos em O adorar e em O louvar. 

PARA DISCUTIR:  Salmos 150:1-6.  Como é que Deus nos encoraja a usar os nossos sentidos?

2. Usando materiais de ensino em várias partes da lição.  

Antes do começo da sessão

Em canções

No ensinar a memorização de versos bíblicos e livros da Bíblia.

Em oração

Na introdução da lição

No desenvolvimento da lição

Na aplicação

No convite



Em dirigir gente a Cristo

No seguimento

Na revisão da lição

Em projetos e atividades

Em jogos

3. O cuidado, transportação, armazenágem, organização, recuperação, e reparação de materiais 
de ensino.

Uso cuidadoso:

Mãos limpas

Escolha de materiais apropriados para as condições

Ensinando os professores como usar os materiais cuidadosamente

Transportação e Armazenágem:

Como evitar ou reduzir prejuízo e desgaste:

Causado por chuva ou névoa ou outro prejuízo causado por água

Causado por insetos and roedores

Causado por enrugação e dobração não desejada

Causado por sujeira

Coberturas protetivas e suportes 

Escolha de materiais que duram 

Organização e Recuperação de materiais:

Sistemas ou maneiras de organizar materiais--

Ordem bíblica  (para imagens de eventos bíblicos, pessoas, objetos)

Segue a ordem em que os eventos ocurrem ou são contados na Bíblia

Geralmente na ordem histórica, com umas poucas áreas problemáticas:

        Os Evangelhos  (seguindo uma Harmonia dos Evangelhos é uma possível solução)       Reis-
Crônicos

Livros poéticos

Epístolas

Jó

Requer--um bom conhecimento da Bíblia inteira, um modo de pensar a vista geral (revisão)



Usado para  --  pacotes  de lições bíblicas,  lições individuais,  imagens de pessoas,  objetos ou 
eventos da Bíblia, versos ou passagems da Bíblia ilustradas 

Temático:  Para imagens não-bíblicas de coisas, pessoas ou animais, e imagens ilustrando idéias

Requer--um índice, ótimo com contra-arquivamento

Pedagógico:  Pacotes inteiros organizado por unidades de ensino

Por exemplo, todas as imagens, tabelas, versos ilustrados e canções para um livro ou série de 
lições, um seminário ou discurso de um tema particular, estudo num livro ou tema particular da 
Bíblia, etc.

Vantagem:  Normalmente, você classifica os materiais uma só vez.  Depois, você simplesmente 
toma o pacote de materiais, que deve estar completo.

Desvantagem:  Os materiais  estão  amarrados  no pacote  e  não estão disponíveis  ou não são 
facilmente encontrados para outros usos. 

PARA DISCUTIR:  Quais métodos de classificação são mais apropriados para as Bibliotecas de 
Recursos dos Profesores da ECM, e quais métodos são melhores para classificação de materiais 
que pertencem a você?

Como começar os Métodos de Classificação 

Reparação de Materiais:

Materiais úteis—papel plástico transparente de contato,  cola,  fita colante,  pedaços de papel e 
cartão, borracha de apagar, marcadores permanentes numa variedade de cores, tesouras, um 
corta-papel (guilhotina), ferro de passar roupa.

Algumas Reparações Frequentemente-Necesitadas 

Cor descolorida ou deslavada

Imagem desaparecida completamente ou em parte

Papel rasgado

Papel desgastado ás beiras

Papel sujo

Papel enrugado

Fichário quebrados

PRÁTICA:  Reparar alguns materiais dos centros.

4. Construindo e usando quadros de exhibição:

Definição:  Um quadro de exhibição é uma superfície que encara o grupo a ser ensinado, em que 
um pode facilmente escrever e apagar, ou afixar e mover imagens e objetos por vários métodos.

Vantagems Generais:



A profesora pode preparar as peças antes do começo da classe (em vez de desenhar ou escrever 
durante o ensino)

A profesora pode amostrar cada peça no momento mais estratégico ou favorável durante a lição.

Os quadros são muito versátis.  Um pode usálos facilmente para revisão ou jogos da Bíblia.

Superfícies em que um pode escrever:

Quadros-negros ou quadros de giz (quadros-brancos):

Definição:  Um quadro-negro ou  quadro-branco é uma superfície plana construida de madeira, 
Masonite, ou cimento que é pintada com uma tinta baça (sem brilho) ou uma tinta especial que 
permite escrever com giz.  As cores mais comuns são prêto e verde.

Escreve num quadro de giz com:  giz,  branco,  amarelo,  ou colorido.  NÃO SE USA nada que 
contém óleo como pastéis de cera (Crayolas) ou pastéis de óleo.  NÃO SE LIMPA A SUPERFÍCIE 
COM SABÃO, que contém óleo.  Não se apaga com a sua mão, porque sua pele é oleosa.  Óleo 
pode  permanentemente  prejudicar  a  superfície  a  modo  que  se  torna  cada  vez  mais 
difícil  escrever sobre o quadro com giz.

Limpa o quadro de giz com:  Um pano macio molhado em água

Ensinando usando “Giz-falante”

Um “giz-falante” é uma lição bíblica que é ensinada enquanto se desenha uma imagem simples 
mas  realística  num quadro  de  giz  com giz.  (papel  áspero  como papel  manilha  ou  papel  de 
construção também pode ser usado.)

Melhor feito com duas pessoas—uma para ler ou ensinar, e uma para desenhar.

Planejar o desenho cuidadosamente e o praticar, por menos em miniatura.

Antes do começo da aula, ponha os materiais em ordem e o giz na ordem  em que será usado.

Ponha quaisquer guias necessárias no quadro com pequenos pontos ou linhas de giz.

Ponha-se de pé ao lado do quadro, para que todos os alunos possam ver enquanto desenhas.

Começa com o fundo.  Cores podem ser misturadas com um pequeno pedaço de pano ou uma 
esponja.

Depois, desenha as coisas no primeiro plano.

Finalmente, adiciona acentos contrastantes.

Usando um quadro de giz para ilustrar uma lição ou história com simples caricaturas:

Planeja e ponha guias se necessárias antes de começar a aula.

Desenha simples caricaturas que simbolízam idéias ou atos que você esteja ensinando.

Ensina  um  pouco,  desenha  um  pouco,  e  ensina  um  pouco  mais,  sempre  amostrando  nos 
desenhos  exatamente  o  que  você  esteve  ensinando.  Algumas  professoras  eventualmente 
ganham habilidade suficiente que podem ensinar e desenhar quase ao mesmo tempo.

Usando o chão ou a areia como um “quadro de giz”:



Se você está ensinando ao ar-livre numa aldeia, é possível usar o chão ou a areia como um 
quadro de escrever, e escrever ou desenhar com um galho na areia.  Você pode escrever versos 
da Bíblia ou palavras, números pertencendo á lição ou simples esbôços (desenhos).  Os alunos 
podem se por de pé num círculo ou semi-círculo ao redor da professora.

Superfícies em que um pode afixar imagens ou objetos:

Quadro de flanela:

Definição:  Uma superfície coberta com material felpudo como flanela ou feltro, em que peças de 
flanela leves ou papéis forrados com flanela podem ser afixados.

Use o quadro de flanela para:

Amostrar  a  progressão  de  eventos  numa  lição  ou  história  Bíblica,  ou  outra  lição  histórica 
(missionária, história da igreja, etc.), para ensinar e revisar versos Bíblicos, as idéias principais de 
uma lição ou série de lições, ou para traçar viagens num mapa.

O Quadro de Flanela é muito versátil:

Pode ser muito simples, usando uma peça e um fundo de uma cor sólida, ou pode ser muito 
complicado, usando muitas peças e um fundo complicado, e realístico e mudando peças para 
amostrar a progressão da ação.

Alguns princípios para o uso efetivo do quadro de flanela:

Afixa cada peça em ordem Bíblica, cronológica, da história, ou lógica, enquanto explicando ou 
ensinando a açao ou  idéia amostrada na peça.

Remova todas as peças depois de cada cena, exceto o fundo (a não ser que o fundo também 
mude).  Algumas peças podem ser usadas de uma cena para outra.

Keep the pieces in order both before and after using them.

Em ensinar crianças pequenas ou no ensino ao ar-livre, afixa somente uma ou duas figuras de 
cada vez  (para evitar que um pé-de-vento de repente leve tudo.)

Em ensinar crianças pequenas, utilize um fundo de cor simples, ou de desenho muito simples.

As pequenas guias podem ajudar você to a saber onde  posicionar cada peça em cada cena por 
silhueta.  Pratica arranjando as peças antes de que começas a ensinar.

Cortando peças para o quadro de flanela:

Corta os detalhes pequenos das peças em secções maiores quando possível, para enfortalecer 
as peças e reduzir prejuízo no seu uso.

Quadros magnéticos e de Velcro:

Definições:  Um quadro  magnético  é  um sistema de afixar  imagens  ou  objetos  a  um quadro 
metálico  (não  de  aluminio)  usando  magnetos  que  aderem-se  ao  quadro.  Magnetos  também 
podem ser usados para afixar imagens ao lado de um caminhão ou outro automóvel.  

Um quadro de Velcro é um sistema que usa  special cloth ou fitas chamadas Velcro, em que um 
lado contém muitos ganchos pequenos finos como linha, e um outro lado que contém muitos laços 
pequenos tambem finos como linha.  As peças Velcro podem ser afixadas por costura ou por 



cola.  Os quadros magnéticos e os de Velcro, ambos, podem ser usados  para afixar imagens e 
objetos mais pesados –  até aqueles com peso considerável.

Tabela de Bôlsos 

Definição:  Uma tabela de bôlsos é construida de papel  grosso dobrado para trás e para a frente 
para formar bôlsos, e é segurada a um quadro plano.  Os bôlsos são usados para assegurar e 
exhibir  cartas  de  palavras  ou  imagens.  Um  pode  usá-la  para  amostrar:  ordem,  esbôços, 
desenvolvimento de idéias,  palavras ou frases importantes,  livros Bíblicos, versos Bíblicos, ou 
imagens.  A tabela de bôlsos também é muito boa para ensinar o começo da alfabetização.  As 
cartas podem ser postas nos bôlsos ou penduradas dos bôlsos por pequenas presilhas.

Prática:  Construir  uma tabela  de bôlsos.  Fazer  cartas  para  ilustrar  dois  capítulos  de  "Escola 
Dominical:  Ensinando  Crianças."  Um conjunto  de  cartas  deve  ficar  nos  bôlsos  e  o  segundo 
conjunto deve pendurar das presilhas.  Use palavras e imagens.  Inclui um verso de memória do, 
ou relacionado ao, capítulo.  Pratica ensinando os capítulos e o verso de memória usando o sua 
tabela de bôlsos.

Quadros de anúncios:

Definição:  Um quadro de anúncio é uma superfície especial,  cartão ou quadro mole,  coberta 
com  tecido, cortiça, ou outro material mole, em que imagens podem ser prendidas com alfinetes e 
mudadas freqüentemente.  Outra alternativa é ter uma superfície lustrosa em que imagens podem 
ser coladas com fita.  Pode ser um acessório semi-permanente ou móvel (portátil).  

Usos de quadros de anúncios:  Quadros de anúncios são geralmente usados para decoraçoes 
estacionais temáticas que ficarão exibidas durante um a três meses.  São geralmente usados para 
atrair a atenção de estudantes a um tema geral, para prover uma sensação geral ou ambiente 
para ensinar, para dar exemplos adicionais de um problema ou de um tema, para encorajar, ou 
para reconhecer comparecimento (na classe) ou outro sucesso da parte dos estudantes.

Princípios para o uso de quadros de anúncios:  

O quadro deve ser baseado num único tema, correlativo á estação, o tema da unidade para as 
lições sendo estudadas, certas atitudes que a profesora quer encorajar, etc.

O quadro deve ter um simples e curto título que possa atrair interesse.

Planeja o especejamento e arranjo de artigos por meio de um desenho numa folha de papel ou 
por arranjar os objetos sobre uma mesa de dimensões similares (ao quadro) antes que você 
ponha quaisquer artigos no quadro.  Arranja artigos da esquerda á direita (como lemos), ou numa 
linha diagonal, numa curva, ou um S em reverso.

Considera a direção dos olhos de pessoas e de animais. Devem estar olhando geralmente para o 
centro do quadro, não para a beira. 

Tenta alcançar um equilíbrio entre letras escuras e claras.  Contrasto é efetivo.

Considera a divisão de espaço --horizontal, vertical, ou diagonal

Tenta alcançar uma sensação de equilíbrio.  Simetria perfeita não é necessária.



O título não tem que ir á cabeça do quadro. 

Decida num esquema de cor usando cores harmonizantes.

Considera se alguns objetos devem ser afixados.

Considera o estilo e o arranjo das letras.  Quando você mede, lembra que todas as letras não 
requerem a mesma quantidade de espaço:  ‘I’ requer muito pouco; ‘m’ requer mais que as outras.

Quando você produz quadros de anúncios regularmente, cría variedade e tenta escrever com fio, 
vinha, penas, casca de árvore, folhas ou outras partes de plantas, etc.

Dimensão  pode  ser  criada  colando  blocos  ou  papelão  debaixo  das  letras  ou  imagens,  ou 
dobrando o papel de várias maneiras.

Um remate nas beiras pode criar beleza e interesse.

Estenda um fio para criar uma linha para usar como guia para colocar letras.  Remova depois de 
usar.

Afixa as peças com um grampeador aberto ou com alfinetes.

Depois que esteja tudo montado, veja o quadro a uma distância e faça correções se necesário.

Nota:  Criando e pendurando um quadro de anúncios pode ser um projeto de arte para a sua 
classe.

Peças que podem ser afixadas aos quadros:

Palavras, frases, ou sentenças simples e curtas

Imagens e esbôços

Objetos

Formas 

Remates e flâmulas

Nota:  Somente objetos muito leves podem ser afixados a quadros de flanela.  Papel mais pesado 
ou papelão podem ser usados com tabelas de bôlsos.  Objectos ainda mais pesados podem ser 
afixados a quadros magnéticos ou de Velcro. 

5. Escritura e Desenho 

Escritura e Caligrafía

Os instrumentos:

Marcadores:  pontas redondas, pontas finas, pontas de “cinzel”, pontas caligráficas 

Tinta (de caneta):  permanente and não-permanente (lavável)

Lápizes e lápizes coloridos

Crayolas (lápizes de cor de cera)--

     Á base de cera (óleo) –nunca devem ser usadas em quadros de giz



     Podem ser usadas em/sobre qualquer tipo de papel

     Ponta ou beira podem ser usadas

     Podem ser apontados num apontador (de lápis), mas o melhor é ter um apontador somente 
para crayolas.    

    

Pasteis (de cor) de óleo--

     Entre uma crayola e um giz

     Á base de óleo, portanto devem ser usados em papel, não em quadros de giz

     Cores podem ser misturadas na página por esfregar

     Funciona melhor com papel áspero ou poroso, não funciona bem com papel lustroso

Giz—não á base de óleo

     Pode ser usado em papel áspero, papel escuro, madeira inacabada (sem verniz), ou quadro de 
giz 

Tintas e pínceis 

Tintas á base de óleo--

     Duram muito tempo, quase para sempre

     Podem pintar sobre muitas superfícies, inclusive lustrosas, madeira, vidro, metal, plástico, etc.

     É possível misturar cores para ter muitas variações

     Não  é  fácil  encontrar  a  variedade  de  cores  que  existem  com  tintas  á  base  de  água, 
especialmente cores vivas

     Relativamente cara

     Demora muito tempo a secar

Tintas acrílicas-- 

     Duram muito tempo

     Podem pintar muitas superfícies

     Podem ser lavadas com água quando fresca, requer muita esfregação quando seca

Moderadamente caras

      Demora um pouco a secar --mais que tinta á base de água, menos que tinta de óleo

    

Tintas á base de água-- 

     Disponíveis em palhêtas, em pó, ou em garrafas



     Descolora-se facilmente ao sol, deslava-se facilmente em água ou umidade

     Uma cor tem que secar antes de adicionar outras

     Possível misturar cores para muitas variações

     Barata e fácil de usar

     Tenta não ensopar o papel

     É preciso usar papel poroso—pode formar gotas em papel lustroso 

     Maior variedade de cores, cores mais vivas, claras em geral

Réguas—para espacejamento e para fazer linhas de guia direitas

Guias de Letras—estêncil de letras para decalcar letras

Espacejamento:

Espacejamento distingue entre letras, palavras, e sentenças.

Linhas Guias

Direitas, uniformemente espaçadas, usando bons princípios de espacejamento.

Alguns alfabetos  e variações:

Normalizado (escolas do Congo)

Quál é o alfabeto típico usado nas escolas aí?

Gothic e Gothic Round

Estas letras são escritas em gothic.

ESTAS LETRAS SÃO ESCRITAS EM GOTHIC.

Roman

Estas letras são escritas em Roman.

ESTAS LETRAS SÃO ESCRITAS EM ROMAN.

(A maioría deste roteiro está escrito em Roman.)

Outros cursivos (fontes):

Advertiser  Agency  algerian  Bar  Bernard  BlackAdder  Braggadocio  Britannic  Bold  BrushScript 
Calisto Computer Curlz Devition Forte    Futura Jurassic Monotype Corsiva Tempus Sans Wide 
Latin Zurich etc.

Variações usando estos alfabetos:

Você pode mudar:

A redondeza ou quadradeza das letras



A altura das letras

As serifas

A inclinação–direito  para  cima e  para  baixo,  itálicos  para  adiante,  itálicos  para  trás  a  vários 
degraus

Os espirales e embelezamentos

Os quartos ou pontos em que as partes das letras são separadas

Sombreado

Desenhos de enchimento

O tamanho

Caligrafía: 

Definição:  Um método de escitura decorativa usando um marcador chato ou caneta chata, que é 
capaz de fazer linhas muitas largas (grossas) ou muito finas.

Demonstração e prática:  

Tools, materiais escritos em caligrafía

Pratica:  Experimente  com  markers  caligráficas  de  vários  tamanhos,  experimentando  vários 
alfabetos diferentes.  Depois, escreva um verso favorito em caligrafía.

Pratica:  Pratica vários alfabetos.  Quais são os seus preferidos e porqué? 

Folheia cartazes, revistas, ou jornais, e identifica vários tipos de

Tipografía.  Tenta copiar por menos um novo estilo que você goste.  Traga alguns exemplos á 
classe e esteja preparada/o para explicar porqué cada um é, ou não, efetivo no modo em que é 
usado.

Tipos de Desenhos e Imagens

Reproduzir por meio de estêncil:

Dois tipos de estêncis—você decalca o esbôço seguindo o interior ou exterior

Decalcando diretamente na superfície a ser decorada

Decalcando noutro papel que é então cortado e posto na superfície a ser decorada

Variedade pode ser alcançada por meio de silhuetas ou enquadrando o esbôço com uma cor  

               contrastante  (por  meio  de  fazer  uma segunda forma um pouco mais  grande que a 
original e,   

               depois,  colocando-a  debaixo da original)

Cola  objetos  pequenos  no  esbôço  depois  que  seja  decalcado—sementes,  botões,  palha, 
pequenas peças de tecido, madeira, folhas secas, plantas, casca de mandioca, areia colorida, 
penas, flores secas, etc.)



Polvilha ou pinta de leve cor na parte fora do estêncil, deixando a forma de dentro descolorida, ou 
vice-versa.

(Polvilha ou pinta de leve a cor com uma manada de erva, uma esponja, um trapo, ou uma velha 
escova de dentes.

Pratica:  Experimente com estêncilar, usando objetos que dão texturas diferentes.

Fotocópias

Imagens podem ser copiadas por fotocopiadora. Recorta quaisquer partes não necesárias.  Many 
fotocopiadoras podem ampliar ou reduzir desenhos.

Decalque

Ponha uma folha de papel fina ou translúcida sobre uma imagem que tenha linhas grossas. 

Ponha-la contra uma peça de vidro se necesário e agüenta-la á luz.  Decalque a imagem com um 
lápiz, depois deita-la plana e repassa o desenho com um marcador.

Copiar por meio de um pantógrafo

Um modo de ampliar simples desenhos usando um aparelho mecánico. 

Copiar por meio de um projetor opaco 

Um modo de ampliar uma imagem em que você pôe uma imagem de papel no, ou debaixo do, 
projetor opaco, que projeta uma imagem na pareda.  Cola com fita uma folha de papel e decalca a 
imagem.

Copiar por meio de um projetor vertical

Imagens ou escritura podem ser copiadas numas folhas especiais transparentes por meio de uma 
fotocopiadora ou impressora, ou escrito diretamente no filme transparente.  Um deve usar o tipo 
de filme appropriado.  

O projetor elevado projeta numa tela (de cinema) ou parede. Cola com fita o papel e decalque o 
desenho ou escritura.

Caricatura

Usando simples  esboços,  imaginários,  simbólicos  ou  mais  ou  menos  realísticas,  para  ilustrar 
pessoas, objetos, e ações.

As caricaturas não têm que ser complicadas ou realísticas, especialmente se foram feitas durante 
a classe.

Porem, não devem parecer ridículos, a não ser que seja desejado.

Diga aos estudantes antes do tempo o que a caricatura é suposta amostrar.

Depois desenha apenas a parte da lição de que você esteja falando naquele momento.



Olhos devem olhar em frente ou para dentro para o centro do quadro, a não ser que a pessoa 
sendo desenhada  esteja deixando a cena.

Objetos grandes parecem estar pertos; objetos pequenos parecem estar mais longe.

Você pode usar qualquer um destes: Papel e marcador ou crayola, quadro de giz e giz, papel e 
tinta, areia e um galho.

Você pode incluir uma palavra, um verso, ou uma frase (phrase) muito breve. 

Prática:  Um destes versos:  Filipenses 2:8, 2:21, 4:4, 4:6  ou João 3:36

E uma destas histórias:  Marcos 9:38-41, Marcos 14:43-51.

Silhuetas

A professora recorta a forma de um objeto usando papel de cor escura, depois o pôe num papel 
de cor clara para contrasto.  Um pode obter uma forma exata de uma pessoa vivente se pôe um 
papel grande na parede, e depois pôe a pessoa de lado com a luz de um lado e o papel do outro, 
para que a cabeça da pessoa faça uma sombra no papel.  Decalque a sombra com um lápiz. 

Cores simbólicas:

Cores para livros sem palavras:

Ouro para o céu (as estradas de ouro ou a glória de Jesus)

Preto para o pecado que não nos deixa ir para o céu

Vermelho para o sangue de Jesus com que Ele pagou pelos nossos pecados

Branco para um coração limpo quando deixamos Jesus entrar

Verde para crescimento (plantas vivas, crescentes são verdes)

Outras cores significantes na sociedade Africana:

marcas de leopardo?  Outras?

Desenhos Invisíveis 

Linhas visíveis á professora que está perta do desenho, mas não aos estudantes que estão mais 
longe (linhas claras feitas com lápiz, linhas de amarelo claro)

OU-- crayola branco ou marcas de cera feitas com uma vela, que se tornam visíveis quando tinta 
escura é applicada. 

Cores Invisíveis

A professora esfrega crayola de cores vivas no papel,  usando uma ou mais cores,  talvez em 
barras. Depois, ela applica um crayola de cor escura por cima, cobrindo completamente a cor viva 
debaixo.  Depois  uma  imagem  ou  palavras  podem  ser  raspadas,  revelando  a  cor  viva  em 
contrasto brilhante á cor escura.



Gráficos

              Gráfico de Linha-

Efetivo  para  amostrar  mudanças  ao  longo  do  tempo  como  padrões  de  comparecimento  ou 
crescimento, número de aldeias evangelizadas, ofertas, mudanças de membership, número de 
conversões ou batismos, aldeias oferecendo escola dominical (de catecismo), etc.

Pode seguir vários anos com linhas de cores diferentes

Gráfico de Barras-

Mais simples para compreender á vista do que o gráfico de linhas, o gráfico de barras pode ser 
um  poderoso  e  persuasivo  instrumento  visual.  É  muito  efetivo  para  comparação  e 
contrasto.  Geralmente, usa números maiores que o gráfico de linhas, arredondados.  Pode ser 
desenhado de duas dimensões ou tridimensional.

Gráfico círcular-

Amostra  percentagems,  frações  ou  partes  de  um total.  Usa  um  círculo  (360o)  dividido  pelo 
número de partes ou divisões.  Amostra partes em relação ao total, por exemplo, o número de 
aldeias que oferecem escola dominical comparado ao número que não a oferecem.

Como fazer--

Faz o número uma fração.

Divida o numerador pelo denominador, que dará um decimal.

Multiplica o decimal por 360 (o número de degraus num círculo).

Isto dará o número de degraus para serem medidos para amostrar a porção daquele item em 
relação ao total.

Meça os degraus usando um protrator.

Ponha um ponto exatamente no centro do círculo.

Desenha uma linha do ponto até á  beira do círculo.

Desenha outra linha do ponto no centro até ao número de degraus medidos.

Colora e classifica as diferentes partes do círculo apropriadamente.

Gráfico de Imagens-

Amostra parte de um total com imagens ou símbolos relacionados ao tema. 

Cada imagem simboliza um certo número de coisas.

Usa parte de uma imagem ou símbolo para designar um número menor que o número designado.

Considera cuidadosamente a série de números usados--os números menores e maiores, para 
poder escolher um número apropriado para cada símbolo representar.



DISCUSTIR:  Quais são os símbolos que você pode usar para um gráfico de imagens amostrando 
o  número  de  pessoas  alfabetizadas  e  analfabetas  na  sua  igreja?  Para  as  igrejas  que  têm 
batizado por menos dez crianças ou mais no ano passado?

Para as igrejas na sua cidade que têm associações femininas ativas?  

PRÁTICA:  Digamos que existem  617 aldeias na Região do leste do seu país que têm escolas de 
catecismo incluíndo aulas para adolescentes.  Existam 9,000 aldeias em total na região que têm 
escola  de  catecismo.  Faça  um  gráfico  de  imagens  amostrando  o  número  de  escolas  de 
catecismo com aulas para adolescentes em relação ao número total de escolas.  Esteja preparada 
para explicar o seu gráfico á classe.


