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ma das atividades mais esperadas pelas crianças, sem dúvida, é a Semana de 

Evangelismo, realizada no mês de setembro.  É uma semana onde as crianças 

participam ativamente de diversas propostas com o único objetivo: compartilhar 

Jesus com seus amigos. 

Nesta ocasião, Cuca Lapalma preparou os temas que compõem a vida prática e espiritual de 

cada criança. Agradecemos de maneira especial à Cuca pela excelente proposta e confiamos 

que Deus apoiará cada líder, transmitindo a palavra de Deus aos pequenos. 

Antes de passar para o tema que Cuca descreve a seguir, gostaríamos que você levasse em 

consideração estes pontos, para que cada reunião ocorresse com sucesso: 

• • Envolva os pais na decoração, partes musicais, apresentação dos temas, jogos, etc. 

Eles podem fazer muito se houver oportunidade. 

• • Apresente os tópicos de forma ágil, divertida e alegre. Prepare com antecedência 

todos os recursos que utilizará no desenvolvimento do tema. 

• • Use a Bíblia em todas as reuniões. Verifique se todos os presentes têm uma cópia, 

não apenas na reunião, mas em casa. 

• • Em cada reunião, ofereça-se para estudar a Bíblia e mostre os estudos bíblicos em 

papel, assim como os “interativos”. (Certifique-se de que haja classes bíblicas para 

crianças com antecedência.) 

• • Lembre-se de que toda música deve ser centrada em Cristo. A mensagem de cada 

música permanecerá no coração e impactará suas próprias famílias. 

• • Em coordenação com o pastor ou ancião, e de acordo com as possibilidades de 

espaço, organize pelo menos uma cerimônia batismal nas reuniões das crianças. É uma 

excelente oportunidade para tomar decisões para o futuro. 

• • Incentive as crianças a trazerem convidados para as reuniões e agradeça-lhes pelo 

esforço em convidar e também em comparecer, com um belo presente. 

• • Após esta semana especial, convide as crianças para outras reuniões: escola sabatina, 

cultos, sociedade juvenil, aulas bíblicas, clube de desbravadores, coral e assim por 

diante. 
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Introdução 

 

Queridos líderes 

Mais uma vez, temos o desafio de ser uma voz de esperança para muitas crianças e muitas famílias, 

que, por meio delas, poderão tomar decisões importantes em favor de sua salvação. Este é o objetivo 

deste material: evangelizar, mostrar a vida espiritual como uma corrida, que tem obstáculos, mas que 

também garante a vitória em Jesus. Que Deus lhe dê a sabedoria necessária para ser um instrumento 

de salvação e que este material seja útil em suas mãos. Bênçãos! 

 

Programa 

Tudo o que você encontrará neste manual serve para ser trabalhado durante oito reuniões e tem um 

enfoque evangelístico, principalmente para crianças que ainda não conhecem as verdades bíblicas. 

Dependendo das circunstâncias, o programa deverá ser online, então você terá que adaptar a forma 

como apresenta cada parte. O tema é "Correndo a Maratona da Fé", adaptado do temário para adultos 

preparado por Mark A. Finley, e visa refletir com as crianças sobre coisas que podem nos desencorajar 

ou fortalecer em nossa corrida espiritual para o Céu. 

O programa consiste nas seguintes seções:  

•  Aquecimento. Esse momento começa quando a primeira criança 

chega à reunião. Cumprimente-a com o seu melhor sorriso e dê as 

boas-vindas para que todos se sintam felizes por estarem 

presentes. Dê a cada participante a credencial de corredor e a cada 

dia que a criança participar, coloque um adesivo de presença no 

seu “Certificado de Participação”. É importante começar 

pontualmente no horário programado, cantando e orando para 

convidar o Espírito Santo a participar também da reunião. Inclua as 

crianças para que participem ativamente do programa. Após a 

oração, será apresentada uma atividade que ajudará na introdução 

do tema principal.  

 

• Papo com o treinador. Esta seção começa com alguma atividade introdutória para despertar 

o interesse das crianças pelo tópico do dia. Em seguida, o tema 

central será desenvolvido, onde eles aprenderão o que o 

"treinador" tem a dizer a eles. O treinador é Jesus, que usará o 

seu “livro de instruções do corredor”. Se você tivesse alguém que 

pudesse personificar Jesus, melhor ainda! Adapte o texto a ser 

contado na primeira pessoa. Cada dia, será colocado em um 

registro de premiação, uma medalha ou um troféu com o ensino 

do dia. Pode ser uma imagem ou você pode ter diferentes 

medalhas e troféus para torná-lo visualmente mais significativo. 

Lembre-se de também ter a Bíblia e convide as crianças a 

trazerem a delas, pois a cada dia um texto-chave será trabalhado. 

 

Dica: Encontre uma maneira de apresentar criativamente seu tópico a cada dia. Estude o 

material para que não precise lê-lo e acompanhe seus ensinamentos com objetos, imagens ou 
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outros recursos educacionais que capturem a atenção das crianças. Lembre-se que cada 

criança aprende de uma forma diferente por isso é necessário variar os estímulos.  

 

• 1, 2, 3 já!   Após o tema central, as crianças farão uma atividade que ajudará a fixar os pontos 

mais importantes do tema do dia. Você também pode ter o desenho de 

três pares de calçados esportivos (ou calçados reais) onde cada par terá 

uma pergunta para fazer às crianças sobre o tema abordado. Se você 

quiser, pode fazer mais perguntas. Você encontrará um modelo de 

imagens de sapatos na caixa de recursos.  

 

 

• O quilômetro extra. Nesta seção você encontrará um desafio para as 

crianças fazerem, relacionado ao que aprenderam durante o tema do 

dia. Incentive seus alunos a fazer atividades por amor ao próximo. O 

cumprimento desses desafios será registrado em uma folha para cada 

participante. E se o seu orçamento permitir, prepare um 

reconhecimento para quem realizar todos os desafios.  

 

 

Recomendações 

*Grupo de apoio 

Uma maneira de ajudar a manter a ordem, a reverência e a disciplina nas atividades com as crianças é 

pedir que as pessoas ajudem a monitorá-las enquanto outro adulto apresenta o assunto. Esses 

monitores podem ser os pais das crianças presentes ou outros adultos de confiança, como professores 

da Escola Sabatina. Eles podem até ser adolescentes que gostam de ajudar nas atividades com crianças. 

Distribua as atividades com antecedência para que todos possam se preparar para fazer sua parte com 

responsabilidade. Lembre-se também que a publicidade prévia é muito importante para convidar as 

crianças da comunidade.  

*Decoração do ambiente 

Embora este programa possa ter uma decoração simples, não se esqueça de definir o espaço que tem 

disponível para tornar a experiência das crianças ainda mais interessante. Dedique um espaço bem 

bonito para o registro de prêmios. Pode ser um pôster ou também uma estante onde você coloca 

troféus de verdade ou pendura medalhas com o nome do valor a ser destacado a cada dia.  
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*Primeiro dia 

Peça às crianças que cheguem alguns minutos antes do horário de início no primeiro dia para que 

possam registrar seus nomes e personalizar o material de cada uma. Se chegarem crianças que não 

frequentam a igreja, registre todas as suas informações para ter um contato que permita a você enviar 

convites futuros para programas da igreja. 

 

*Caixa de recursos 

Procure materiais disponíveis para impressão e uso. 
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Tema 1  
CORRIDA DE OBSTÁCULOS 

Prêmio para destacar: Fé. 

Verso-chave: “(…) Tua fé te salvou” (Mateus 9:22).  

Objetivo: Que as crianças entendam sobre o que é o tema desta 

semana especial e que possam aprender mais sobre o que a fé 

representa para a vida do cristão.  

 

Aquecimento 

Bem-vindas, crianças, a esta semana tão especial onde nos tornaremos verdadeiros atletas. 

Algum de vocês já ganhou uma medalha? Ou já participou de uma corrida? (Mostrar uma 

medalha ou um troféu.) Você sabia que somos todos atletas e estamos participando de uma 

corrida? Paulo, autor de vários livros da Bíblia, fala sobre correr, seguir em frente, ficar atento 

com os obstáculos que podem nos fazer cair e alcançar a meta de ganhar um prêmio. Gostaria 

de saber o que é esse prêmio e como atingir a meta? Então você está no lugar certo! Todos já 

receberam a sua credencial de corredor, então vamos começar pelo aquecimento cantando e 

orando. Em seguida, teremos o Papo com o treinador que nos dará conselhos sábios sobre 

como correr para chegar à linha de chegada. (Conte com a ajuda de crianças para dirigir os 

corinhos e orar.)  

Papo com o treinador 

Crianças, vocês sabiam que os corredores precisam treinar muito? Por exemplo, um corredor 

famoso chamado Usain Bolt treina quase quatro horas por dia e outra atleta notável chamada 

Jessica Ennis, treina 6 horas por dia. (Mostre fotos deles.) Isso é muito tempo! Por que você 

acha que é necessário treinar? (Permita que as crianças deem suas respostas.) Claro! Os 

atletas precisam treinar porque: 

- Melhoram a resistência, ou seja, podem correr mais. 

- Têm melhor condição física. 

- Desenvolvem técnicas que lhes permitem atingir a meta mais rapidamente sem se machucar, 

entre outros motivos. 

E muitas dessas orientações os atletas recebem de seus treinadores. Temos um treinador 

muito especial que venceu a corrida mais importante do mundo! Quem sabe como Ele se 

chama? (Permita que as crianças respondam.) Sim! Jesus! (Use uma imagem de Jesus ou 

chame a pessoa que o representa para entrar em cena.) Jesus deixou para nós um livro com 

todas as orientações que todo atleta que deseja alcançar o sucesso precisa saber.  

Existe um tipo de competição chamada corrida de obstáculos. O atleta tem que passar por 

vários obstáculos, até chegar ao final. Em nossa corrida para o Céu, também encontramos 

obstáculos que foram colocados pelo inimigo de Jesus, chamado Satanás, que os colocou ali 
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para nos desanimar, nos ferir e nos fazer não querer seguir em frente. Um desses obstáculos 

é a doença. Que doenças você conhece? (Permita que as crianças respondam.) 

Nos últimos tempos, temos sofrido as consequências de uma doença chamada COVID. 

Imagine que você está de cama doente, mesmo quando tem vontade de brincar, mas o mal-

estar não permite. O treinador deixou em seu livro de “instruções do corredor” a história de 

uma mulher que passou 12 anos doente. Vamos contar até 12? (Conte junto com as crianças.) 

Você consegue imaginar ficar doente por tanto tempo? Foram aproximadamente 144 meses, 

625 semanas ou 4.380 dias sem poder aproveitar a vida e o pior é que as pessoas não queriam 

estar perto dela por causa de sua doença. Se a história acabasse aí, seria muito triste, certo? 

Mas vamos ler em Mateus 9:18-22 o que aconteceu. (Permita que uma criança leia.) O 

treinador entra em cena! Jesus nunca permitiria que essa história terminasse triste! A fé dessa 

mulher de que Jesus poderia curá-la foi decisiva. 

Sabem, crianças, em nossa corrida espiritual também podemos encontrar doenças que se 

tornam um obstáculo que nos impede de alcançar a linha de chagada. O principal deles é o 

pecado. Quando fazemos coisas erradas, em vez de corrermos para a frente, é como se 

recuássemos, em vez de corrermos andamos ou paramos completamente. Mas Jesus, nosso 

treinador, chega hoje para encorajar você a superar esse obstáculo com fé. Fé é acreditar em 

algo que não vemos, mas que sabemos ser real. Fé em Jesus, fé que Ele pode nos salvar do 

pecado e fé que Ele voltará para nos buscar e para desfrutarmos a eternidade com Ele. Quem 

quer aceitar Jesus como seu amigo e salvador? (Coloque a medalha da fé no registro do 

prêmio. Termine com uma oração.) 

1, 2, 3 já! 

Entregue uma foto de uma criança pulando um obstáculo. (Você a encontrará na caixa de 

recursos.) Peça às crianças que escrevam a palavra “pecado” na cerca e pintem o quadro.  

Quilômetro extra 

O desafio do dia é: enviar mensagens de incentivo (seja por mensagem de voz, por cartão ou 

carta) a alguém doente. Peça às crianças que tirem uma foto e enviem aos líderes da semana 

especial para registrar a conclusão do desafio.  

 

 Tema 2 

CORRENDO POR CAMINHOS PERIGOSOS 

Prêmio para destacar: Esperança. 

Verso-chave: “E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz 

no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito 

Santo” (Romanos 15:13). 

Objetivo: Que as crianças aprendam a importância de escolher Jesus 

para se guiar pelo melhor caminho, tomando as melhores decisões.  
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Aquecimento 

Bem vindos todos vocês atletas em um novo dia de treinamento! Agora que todos já 

receberam sua credencial, vamos iniciar o aquecimento com músicas e oração. (Reserve um 

tempo para um momento de louvor, envolvendo as crianças para conduzir as músicas e orar.)  

Papo com o treinador 

Crianças, que bom que vocês não perderam o treino porque o assunto de hoje é muito 

importante. (O treinador entra em cena pessoalmente ou usando uma imagem de Jesus.) Olha 

o que tenho aqui: (mostre quatro recipientes com os seguintes materiais: argila, areia, pedras, 

terra maciça). Se você estivesse correndo na natureza e tivesse que escolher uma estrada para 

seguir, escolheria uma que fosse de lama, de areia, de pedra ou terra batida? (Ouça suas 

respostas.) Vamos discutir cada situação juntos. O que acontece quando corremos em solo 

arenoso? (Use os dedos indicador e médio para fingir que está correndo na areia.) Olhe! Custa 

um pouco porque a areia não é firme, o que nos cansa muito facilmente e os músculos ficam 

doloridos. E se corrermos na lama? (Ouça as respostas das crianças.) Vamos ver... (Use os 

dedos para andar na lama.) Além de se sujar, percebe que correr também é difícil? Por ser 

escorregadio, caímos com facilidade, atrasando nossa corrida. E nas pedras, alguém já andou 

em uma estrada com pedras? É muito doloroso! Os pés não se firmam e isso faz com que 

tenhamos que ir devagar para não nos machucarmos. O treinador sabe melhor do que 

ninguém que o melhor terreno para correr é aquele em que nossos pés podem se apoiar com 

segurança, sem escorregar ou afundar.  

Escolher o caminho errado pode ter consequências graves. E para você entender melhor, o 

treinador em seu livro nos deixou o exemplo do atleta chamado Jacó. Sua história encontra-

se em Gênesis 27. Ele queria atingir a linha de chegada e ganhar o Prêmio da Primogenitura. 

Você sabe o que é isso? (Permita que as crianças respondam.) Naquela época, o primeiro filho 

recebia muitas bênçãos espirituais e materiais que eram chamadas de “direito de 

primogenitura”. O problema era que Jacó não era o primeiro filho. Ele tinha um irmão gêmeo 

chamado Esaú, que nasceu primeiro. Mas, curiosamente, antes de ele nascer, Deus deu a 

Rebeca a seguinte promessa que lemos em Gênesis 25:23: (Peça a uma criança que leia.) 

“Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se 

dividirão: um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço”. Em 

outras palavras, o filho mais novo herdaria o direito da primogenitura. Visto que Deus havia 

prometido a bênção da primogenitura a Jacó, Rebeca começou a conspirar com Jacó sobre 

como obter o que Deus havia prometido. Isso fez ele escolher um caminho errado, quem sabe 

com pedras, lama e areia! Jacó escolheu o caminho do engano. Isso o fez se afastar da meta e 

de sua família, pois teve que fugir para evitar morrer nas mãos de seu irmão. Mas Deus, depois 

de ver seu arrependimento, como bom treinador, mostrou-lhe o caminho seguro para chegar 

ao prêmio. Deus deu a ele a esperança de que ele poderia alcançar a meta e para encorajá-lo 

ele mudou seu nome! Sim! Já não se chamaria Jacó, o enganador, mas Israel, aquele que 

venceu.  

Quem de vocês quer vencer? Quem quer receber o grande prêmio, deixando os caminhos 

perigosos e correndo a corrida da fé com esperança? Vamos pedir ajuda ao nosso “treinador” 

para nos guiar. (Ore pelas crianças.) 
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1, 2, 3 já!  

Lembre-se de fazer algumas perguntas para reforçar o aprendizado mais importante sobre o 

tópico. Imprima a sopa de letrinhas com palavras relacionadas à história de hoje que você 

encontrará na caixa de recursos para reforçar os conceitos aprendidos.  

Quilômetro extra 

O desafio do dia é: presentear esperança com a entrega de pelo menos três livros 

missionários. Peça às crianças que se lembrem de fazer um registro de transferência para 

enviar aos líderes durante a semana de evangelismo.  

 

Tema 3 

CONTROLANDO OS PENSAMENTOS 

Prêmio para destacar: Pensamentos positivos. 

Verso-chave: “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o 

coração, porque dele procedem as fontes da vida” (Provérbios 

4:23). 

Objetivo: Que as crianças aprendam o quanto é importante 

manter uma mente equilibrada e saudável por meio de hábitos 

que promovam a saúde mental.  

 

Aquecimento 

Chegamos ao terceiro dia de treinamento! Quem está feliz em poder participar dessa semana 

especial? Eu também estou feliz. É por isso que vamos cantar com alegria algumas belas 

músicas. Para o momento de oração, gostaria de ouvir se alguém tem um motivo de gratidão 

para compartilhar ou um pedido de oração. (Reserve um momento para ouvir as crianças e 

orar por esses motivos.) 

Papo com o treinador 

(Distribua um pouco de massa de modelar para cada criança.) Para ser um bom corredor, 

você precisa não apenas estar em boa forma física, mas também mental. E por falar em 

mente, o treinador tem muitas dicas para uma mente saudável. Agora, todos, tentem 

modelar um cérebro. Sim! Um cérebro! (Você pode mostrar uma imagem do cérebro para 

servir de modelo.) 

Você sabia que o cérebro humano médio pesa aproximadamente 1,3 kg e continua a crescer 

desde a concepção até a pessoa ter cerca de dezoito anos? O cérebro humano contém cerca 

de 100 bilhões de células que podem durar a vida toda de uma pessoa, muitas vezes se 

tornando as células vivas mais antigas do corpo humano. 
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Agora que todos terminaram de modelar, quero fazer uma pergunta: a mente é igual ao 

cérebro? Não, não é o mesmo. A mente é fascinante e muitos cientistas têm dedicado suas 

vidas tentando explicar o que se passa na mente de uma pessoa. Os pensamentos que estão 

na mente podem ser vistos? Não, eles não podem ser vistos. Assim como a água forma um rio 

ao repetir o mesmo caminho, nossos pensamentos criam uma realidade viajando 

continuamente na mesma frequência em nosso cérebro. Nossos pensamentos carregam 

impulsos elétricos que disparam mensagens repetidas por um caminho em nosso cérebro. 

Quanto mais pensamos um determinado pensamento, mais profundo se torna o caminho 

elétrico. Por sua vez, os pensamentos que temos em nossa mente dão origem a ações, ao que 

fazemos. Se tivermos pensamentos puros e bons, as ações também serão boas. Agora, se 

pensarmos coisas ruins, será muito mais fácil ter ações ruins. Para ficar mais claro, vamos 

analisar este exemplo: Vamos imaginar que essa criança se chama Cristiano (mostre a foto de 

uma criança). Cristiano não come direito; em vez de água ele bebe sucos e refrigerantes; ele 

só quer doces e junk food (mostre imagens desses tipos de alimentos). Qual você acha que 

será o resultado desses hábitos errados? (Ouça as respostas.) O mesmo se aplica à nossa 

mente. Se, pelos sentidos (pergunte quais são), permitimos que conteúdos violentos entrem 

em nossa mente, com palavras feias, com comportamento contrário à Bíblia, como você acha 

que nos comportaremos?  

Jesus, nosso treinador, nos mostra em seu livro que seu inimigo Satanás deseja que nossos 

pensamentos sejam impuros. Quando a mente está ocupada com coisas ruins, não há espaço 

para a verdade, o que nos afasta de Jesus. 

Mas você sabia que nossos hábitos podem promover pensamentos ruins? Vamos prestar 

atenção aos conselhos do nosso treinador que sabe perfeitamente como funciona o corpo 

humano. (Mostre fotos ou objetos que representem esses hábitos.) 

• Sono: a falta de sono afeta diretamente nosso sistema nervoso, que por sua vez 

influencia nossos pensamentos. Já reparou que se você não dorme bem fica mal-

humorado, impaciente e muito mais nervoso? Se você deseja ter pensamentos 

positivos, deve dormir o suficiente. 

• Açúcar: verdadeiros atletas são muito cuidadosos com a nutrição, pois ela afeta o 

processo de pensamento. Comer muitas coisas doces torna a tiamina, uma das 

vitaminas B, incapaz de estabilizar o sistema nervoso. E você sabe o que acontece? 

Nossa mente se enche de preocupação, ansiedade e medo. Se você quer proteger seus 

pensamentos, coma alimentos saudáveis. 

• Um estilo de vida sedentário: Quem pode me dizer o que significa um estilo de vida 

sedentário? Parece uma palavra difícil! Quando você começar a ter pensamentos 

negativos, saia ao ar livre! Dê um passeio de bicicleta! Respire fundo e peça a Deus 

para colocar pensamentos de calma e paz em sua mente.  

Para ajudá-los a entender melhor esse tema sobre o pensamento positivo, gostaria de lhes 

contar uma história. Estevão, era uma criança como vocês. Mas havia algo que sua mãe viu 

nele que a deixou um pouco preocupada. Na maioria das vezes Estevão ficava nervoso, 

irritado, não tinha muito amor para dar aos outros ou para se amar. Por isso a mãe passou a 

dar mais atenção ao porquê dessa forma de pensar e agir. A mãe percebeu que um dos amigos 

do filho não era uma boa influência para ele. Ele fazia muitas piadas destacando os defeitos 

de Estevão, zombava dele, mostrava no celular coisas que não eram corretas ou puras... tudo 
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isso trazia pensamentos negativos e impuros para a cabeça de Estevão. Por isso a mãe sentou-

se para conversar com ele e disse, apontando para um mosquiteiro na janela: “Você sabe para 

que serve esse mosquiteiro?” “Sim, para que os insetos não entrem e nos piquem”. “Claro”, 

disse a mãe. “Não é muito bom dormir e ter cinco mosquitos zumbindo em volta da nossa 

cabeça. Você sabia, filho, que Deus nos deu um mosquiteiro divino para nossa mente? 

Encontra-se em Filipenses 4:8”. (Peça a uma criança que leia.) “Finalmente, irmãos, tudo o 

que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que 

é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso 

o que ocupe o vosso pensamento”. “Eu explicarei rapidamente o que cada filtro significa”. 

(Escreva as palavras para mostrar às crianças.) 

a) a) Verdadeiro: Em oposição a falso. O mundo promete o que nunca pode cumprir; 

em vez disso, as promessas de Deus são verdadeiras. Coloquemos em nossa mente 

apenas aquilo que é real e genuíno. 

b) b) Respeitável: Também significa justo ou digno, que sempre fala a verdade e não 

engana. Vamos ter o cuidado de sempre dizer o que é verdadeiro. 

c) c) Justo: Justiça tem a ver com retidão ou fazer o que é certo, justo ou equitativo. 

Na dúvida, pergunte-se: O que Jesus faria em meu lugar? 

d) d) Puro: Tão limpo que é adequado ser apresentado na presença de Deus. Posso 

fazer essa atividade com a certeza de estar na presença de Deus? 

e) e) Amável: O que produz amor na forma de gentileza, simpatia e tolerância. 

f) f) De boa fama: Algo digno que Deus ouça. Não é algo feio, falso, barato ou impuro. 

g) g) Virtude: Excelência, que pode levar você a ser o melhor que você pode ser em 

Cristo. 

Quem está disposto a dar sua vontade, agora mesmo, a Jesus para que você possa ser como 

Ele e ter, como diz o apóstolo Paulo, “a mente de Cristo”? (Coloque o valor do dia e ore 

intercedendo pelas crianças.) 

1, 2, 3 já!   

Hoje falamos sobre muitas coisas importantes para todo atleta que deseja atingir a meta! 

Vocês podem responder às perguntas do dia? (Faça as três perguntas do dia, permitindo que 

as crianças escolhidas escolham um par de sapatos de sua escolha.) 

Que tal fazer um jogo para reforçar o que aprendemos hoje? (Prepare os materiais descritos 

abaixo.) Como você pode ver, existem duas cestas aqui. Um diz “Pensamentos positivos = 

Jesus” e o outro diz “Pensamentos negativos = Satanás”. Vou passar a você uma bolinha. (Use 

bolinhas de plástico ou bolinhas de papel colorido.) Vou ler um pensamento, se você achar 

que é negativo jogue rapidamente na cesta que diz “pensamentos negativos”. Se o 

pensamento for positivo, você deve jogá-la na cesta que diz “pensamentos positivos”. (Dê a 

todos a chance de atirar pelo menos uma vez e, se as crianças forem pequenas, use as frases 

mais simples.) Exemplos de pensamentos para ler: 

• Positivos 

Sou importante. 

Jesus me ama. 

Gosto de apreciar a natureza. 
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Tenho esperança com Jesus. 

Como está lindo o dia! 

Essa roupa me cai muito bem. 

Posso fazer isso. 

O que fiz ficou muito bom. 

Desta vez não deu certo, mas amanhã vou tentar de novo.  

• Negativos 

Sou feio. 

Ninguém me ama. 

A vida não vale a pena ser vivida. 

Este desenho ficou horrível. 

Eu nunca vou fazer nada direito. 

Eu sou assim, não posso mudar. 

Com certeza foi uma coincidência, pois não tenho nada de bom. 

A culpa é sempre minha. 

Se algo ruim acontece comigo, é porque eu mereço. 

 

Quilômetro extra 

O desafio do dia é fazer um pôster com o versículo de Filipenses 4:8, decorá-lo e colá-lo em 

um local visível na sala ou na cozinha para memorizar mais facilmente. 

 

 

Tema 4 

LINHA DE PARTIDA 

Prêmio para destacar: Admiração. 

Verso-chave: “No princípio, criou Deus os céus e a terra” (Gênesis 

1:1). 

Objetivo: Mostrar o valor que a criação tem como uma maneira de 

Deus se manifestar às pessoas. 

 

Aquecimento 

Bem-vindo mais uma vez ao nosso centro de treinamento para atletas cristãos! Quem está 

fazendo o quilômetro extra a cada dia? Você se lembra do valor que aprendemos no primeiro 

dia? E do segundo? O que aprendemos ontem? Hoje vamos ao início da corrida, ao início de 

tudo. Mas primeiro vamos fazer o aquecimento com música e oração. (Como sempre, permita 

que as crianças conduzam as músicas e se encarreguem da oração. Para a hora do louvor você 

pode entregar instrumentos simples para acompanhar a música; se estiverem em casa, online, 



 

14 

você pode pedir que encontrem duas colheres e use-as para definir o ritmo ao bater umas 

contra as outras.)  

 

Papo com o treinador 

Hoje nosso treinador tem algo muito importante para nos ensinar. Em uma corrida, as pessoas 

prestam muita atenção na linha de chegada, certo? Porque é aí que se verifica quem foi o mais 

rápido a chegar e em que ordem. Todo mundo quer chegar lá primeiro. (Você pode mostrar 

uma foto ou vídeo de alguém na linha de chegada.) 

Mas você sabia que a linha de partida também é muito importante? O início de tudo 

determina a direção em que você deve correr. E em nossa corrida da fé também temos uma 

linha de partida. E no livro do treinador veremos qual é. Nosso texto-chave é encontrado em 

Gênesis 1:1. Alguém sabe o que Gênesis significa? (Ouça as respostas.) Significa “o começo”. 

O começo de tudo. Há muitas pessoas que acreditam que a Criação relatada nesse livro é um 

conto, algo que não existiu. 

Mas acredito que o que o treinador diz ali é verdade. Naqueles primeiros capítulos, é contado 

como Deus criou o mundo. Algo realmente fantástico! Ao comando de sua voz, as coisas 

começaram a aparecer. Vamos fazer uma revisão rápida do que aconteceu em cada dia da 

semana da Criação? (Use fotos e objetos para representar cada dia.) 

A Criação 
 Ambiente Elementos do ambiente 

Dia 

1. Separou a luz das 
trevas marcando o 
dia e a noite. 

4. Criou o Sol, a Lua, as 
estrelas. 

2. Separou a água do 
céu da água da terra. 
Também criou o ar. 

5. Criou os animais que 
vivem na água e os que 
voam. 

3. Criou a vegetação 
(flores, árvores, 
grama, etc.) 

6. Criou os animais 
terrestres e sua obra-prima: 
Adão e Eva. 

       7. Ele abençoou e santificou o dia de sábado porque 
nele Ele descansou de toda a obra que havia feito. 

 

Admirar a criação de Deus nos enche de respeito e gratidão. Isso aconteceu com alguns 

astronautas que orbitaram a Terra ou mesmo chegaram à Lua. Você quer saber o que eles 

disseram? (Use imagens da Lua, dos planetas, da Via Láctea etc.) 

Frank Borman foi o comandante da primeira tripulação espacial a viajar além da órbita da 

Terra. Olhando para a Terra a 402.336 quilômetros de distância, Borman enviou uma 

mensagem por rádio, citando Gênesis 1:1: “No princípio, criou Deus os céus e a terra”. E ele 

explicou mais tarde: “Tive uma tremenda sensação de que devia haver um poder maior do 

que qualquer um de nós; que havia um Deus, e que de fato houve um começo”. 
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O falecido James Irwin, que caminhou na Lua em 1971, mais tarde se tornou um ministro 

evangélico. Ele frequentemente descrevia a missão à Lua como uma revelação. Em suas 

palavras: “Senti o poder de Deus como nunca antes”. 

 Por que é importante admirar a Criação de Deus? (Escreva as frases para que todos vejam.) 

1. A Criação fala de um Deus de infinita sabedoria e incrível poder. (Escolha músicas 

infantis para cantar com as crianças) 

2. A Criação fala de um Deus criativo que planeja seu projeto com cuidado perfeito. (Você 

pode apresentar exemplos do corpo humano, de animais maravilhosos por seu design ou 

outras características, e também da natureza em geral que mostra o dom criativo de Deus.) 

Esse Deus poderoso, criativo e amoroso usa a criação para nos mostrar quem Ele é e o que 

faz. Esse maravilhoso poder que criou as coisas na “linha de partida” quer estar ao nosso 

lado para nos encorajar a continuar até a linha de chegada, superando quaisquer 

obstáculos que precisem ser superados. (Coloque o troféu da admiração.) Quem quer ser 

amigo de Deus, desfrutando e preservando a natureza que Ele criou? (Ore intercedendo 

pela salvação das crianças.) 

1, 2, 3 já!  

Depois de fazer algumas perguntas sobre o assunto, divida as crianças em quatro grupos. (Se 

as crianças forem muitas, você pode ter mais grupos e montar mais de um mural.) Dê a cada 

grupo elementos para fazer um mural que diga “Eu acredito na Criação”. Na caixa de recursos, 

você encontrará os desenhos. Você pode trazer diversos elementos para decorar o mural: 

lápis de cor, pedaços de papel colorido, botões, folhas de plantas, sobras de EVA, cola glitter, 

pedaços de lã, etc.  

Quilômetro extra 

Coordene com os líderes da semana de evangelismo dos adultos para que as crianças tenham 

alguns minutos na reunião da manhã para compartilhar os murais que foram feitos. (Eles 

também terão refletido sobre o valor da Criação durante a reunião.) Essas pequenas 

participações nos permitem desenvolver dons espirituais, tão importantes para o 

desenvolvimento espiritual das crianças.  

 

 Tema 5 

CONFIANDO NO TREINADOR 

Prêmio para destacar: Segurança. 

Verso-chave: “Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:14).  

Objetivo: Para que as crianças aprendam sobre a segunda vinda de 

Cristo, incentivando-as a se prepararem para esse grande dia.  
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Aquecimento 

Bem-vindo ao nosso encontro de atletas! Hoje vamos fazer um aquecimento um pouco 

diferente! Todos nós vamos nos levantar e fazer alguns exercícios. Vamos levantar os braços 

tentando tocar o teto da sala. Agora vamos correr sem sair do lugar. Vamos, vamos, você 

consegue! Agora, vamos tentar tocar o solo com as mãos sem dobrar os joelhos. Muito bem! 

Vamos sentar. Para continuar com o nosso aquecimento temos o nosso tempo para cantar e 

depois orar. (Escolha crianças para que possam participar, dirigindo esses momentos.) 

 

Papo com o treinador 

(Peça a dois voluntários para realizarem a seguinte atividade; o objetivo será um guie o outro 

pela sala para encontrar um objeto apenas com indicações, pois quem é guiado fica vendado.) 

Para esta dinâmica, preciso que um dos voluntários coloque uma venda e fique (mencione 

onde), onde será o ponto de partida. O outro voluntário terá que ajudá-lo a chegar ao ponto 

de chegada que irei mencionar no ouvido do guia, seguindo suas instruções. As instruções 

podem ser assim: dois passos à frente, vire à direita, dê três passos, etc. (Depois que a criança 

chegar ao local de chegada, converse com as crianças usando algumas perguntas como: Foi 

fácil alcançar a meta sem ver para onde ir? Você teria conseguido chegar sem ter as 

orientações do guia?) Sabem crianças, quando um atleta sai para correr, ele sabe muito bem 

onde é a linha de chegada. Se não soubesse, escolheria caminhos errados, perderia tempo e 

talvez nunca alcançasse o final da corrida. Os cientistas descobriram que, quando as pessoas 

se perdem, elas andam em círculos. Você já se perdeu? Como você se sentiu enquanto estava 

perdido? (Ouça as respostas.) Claro! Sentimos medo, confusão e até desespero. 

O nosso treinador tem algo muito importante para nos dizer hoje: na nossa corrida para o 

Céu, Ele já percorreu o caminho e já atingiu a meta. É por isso que devemos ler o Seu livro, a 

Bíblia, porque ela traz todas as informações de que precisamos para evitar erros, para nos 

prepararmos e para ultrapassar os obstáculos que surgirão no nosso caminho. O desejo de 

quem participa da corrida da fé é alcançar a chegada. E o melhor de tudo, Jesus, nosso 

treinador, estará lá para nos dar o prêmio: a vida eterna. Isso só acontecerá quando Ele vier 

pela segunda vez. Embora pareça demorar, veja o que diz 2 Pedro 3:9: (Peça a um voluntário 

que leia.) “Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo 

contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que 

todos cheguem ao arrependimento”. 

Qual é a promessa a que este verso se refere? (Ouça as respostas das crianças.) Pedro está 

falando da segunda vinda de Cristo a esta terra. Uma promessa é uma declaração, uma 

garantia de que uma pessoa fará algo específico ou que algo específico acontecerá. É uma 

promessa, um vínculo, um juramento, um contrato, um compromisso ou um pacto. Uma 

promessa é tão boa quanto aquele que a faz, e não pode haver maior certeza do que esta: o 

próprio Jesus fez a promessa.   

Quantas vezes você acha que a "segunda vinda" de Cristo está registrada na Bíblia? (Ouça as 

respostas das crianças.) A segunda vinda de Cristo é mencionada 1.500 vezes na Bíblia. Uma 

vez a cada 25 versículos do Novo Testamento e para cada profecia sobre a primeira vinda de 

Cristo no Antigo Testamento, há oito sobre a segunda vinda de Cristo. Estas são apenas 
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algumas das promessas da volta de Jesus apresentadas na Bíblia: (Para dinamizar esta parte, 

você pode esconder os versos impressos em diferentes partes da sala, ou colá-los embaixo de 

alguma das cadeiras para que quem achá-los, leia.) 

Judas 14: “Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, 

dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades”. 

 Salmo 50:3: “Vem o nosso Deus e não guarda silêncio”. 

Isaías 35:4: “Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A 

vingança vem, a retribuição de Deus; ele vem e vos salvará”. 

Sofonias 1:14: “Está perto o grande Dia do Senhor; está perto e muito se apressa”. 

Mateus 16:27: “Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, 

então, retribuirá a cada um conforme as suas obras”. 

1 Tessalonicenses 4:16, 17: “Porquanto o Senhor mesmo […] descerá dos céus”. Acima de tudo 

está Jesus, que dá a Sua palavra de que voltará.  

João 14:1-3: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa 

de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos 

lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para 

que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou”. 

Como esse dia está tão próximo, como atletas na corrida da fé, devemos treinar: não apenas 

para atingir a linha de chegada, mas para incentivar outras pessoas a se juntarem a nós. 

(Coloque o prêmio “Segurança” no canto de recompensas e medalhas.) 

Gostaria que cada um de vocês escrevesse o seguinte em um pedaço de papel e depois 

assinasse: (Dê papel e lápis para cada criança ou, se as crianças forem mais novas e não 

souberem escrever, dê-lhes um pedaço de papel com o desenho de um coração para que 

possam pintá-lo se também quiserem fazer parte da equipe vencedora de Jesus.) 

Quero fazer parte da equipe vencedora de Jesus e me preparar para conhecê-Lo quando Ele 

voltar pela segunda vez, e quero ajudar outras pessoas a fazerem parte do nosso time 

também. (Ore intercedendo por essas crianças.) 

 

1, 2, 3 já! 

Relacionado à atividade do “Quilômetro extra”, dê a cada criança uma folha de papel de cor 

clara ou branca, e disponibilize diversos materiais como: lápis de cor, pequenos formatos de 

papelão, pedaços brilhantes de EVA, fitas, revistas etc. As crianças devem fazer um cartaz que 

diz: “Jesus breve virá, prepare-se!” 

Quilômetro extra 

O desafio de hoje é: colocar o pôster preparado na atividade anterior em um local visível, 

como uma janela ou porta voltada para a rua, ou na biografia de uma rede social de um adulto 

próximo à criança, como o pai ou a mãe. Tire uma foto da criança ao lado do pôster e envie 

aos líderes da semana de evangelismo para que vejam o cumprimento do desafio. 
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Tema 6 
ERRO DE PRINCIPIANTE 

Prêmio para destacar: Aprendizagem. 

Verso-chave: “Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; 

e, sob as minhas vistas, te darei conselho” (Salmo 32:8). 

Objetivo: Ensinar que os erros fazem parte da caminhada para o Céu, 

mas que em Jesus podemos aprender e vencer o pecado. 

 

Aquecimento 

Bem-vindas, crianças, ao nosso sexto dia de treinamento! Vocês estão prontos para começar? 

Quem se lembra de quais prêmios já conquistamos até agora? (Lembre-se dos valores 

aprendidos nas reuniões anteriores.) Vamos usar nossa voz para cantar e louvar a Deus! (No 

momento da oração, pergunte se alguma criança tem um motivo especial para agradecer ou 

um pedido de oração a fazer.) 

 

Papo com o treinador 

Quem começa a treinar, aprende com o tempo que existem maneiras melhores de treinar, 

evitando assim alguns erros comuns. O treinador Jesus nos ajudará a entender do que se 

tratam esses erros. (Escreva os seguintes “erros” no papel e coloque os papéis em balões, que 

serão enchidos até a metade. Distribua os balões entre as crianças; para lê-los, elas terão que 

estourá-los.) Quer saber o que eles são? Vou distribuir esses balões que contêm algo para ler. 

(Você pode pedir a uma criança que se apresente para tornar esta explicação mais visualmente 

interessante.) 

Erro 1: Escolher sapatos errados. (Coloque sapatos maiores do que o tamanho que a criança 

usaria, ou que estejam velhos e rasgados.) Por que você acha que é importante ter um bom 

tênis de corrida? (Ouça as respostas.) Os calçados são o equipamento básico de todo corredor, 

e se não forem bons, podem causar lesões, ou seja, machucar os joelhos, os pés etc. 

Erro 2: Pisar errado ao correr. (A criança deve correr ou caminhar exagerando nos passos e 

imitar os erros mencionados neste ponto.) Os corredores não devem correr dessa forma, pois 

podem machucar o corpo. Tampouco devem dar passadas muito longas ao correr, porque 

distribuem mal o peso do corpo, causando lesões. 

Erro 3: Escolher roupas erradas. (Usar um casaco pesado, um tamanho maior que o da 

criança.) Usar muitas roupas com a ideia de suar mais e queimar mais calorias é um erro. Ao 

fazer isso, ficamos desidratados com mais facilidade e não estaremos com uma temperatura 
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corporal adequada durante o treinamento. Se a roupa for muito grande ou muito apertada, 

também tornará o treino desconfortável. 

Erro 4: Não estar bem alimentado e hidratado. (Entregue à criança um saco de doces ou 

lanches não saudáveis junto com uma garrafa de refrigerante.) Você acha que esse tipo de 

alimento ajudará este corredor a ir longe? De maneira nenhuma! Um bom corredor deve 

saber que deve beber água para hidratar o corpo, pois ao correr a pessoa transpira e seu corpo 

perde líquidos e nutrientes. Você também não deve correr depois de comer, porque a 

atividade física interrompe a digestão, leva o sangue que deveria estar no estômago, para os 

músculos, e isso pode fazer você se sentir muito mal! 

Erro 5: Não ter um plano de treinamento. (A criança faz um gesto de "não sei o que fazer" 

levantando as mãos e os ombros. Ela corre para um lado e corre para o outro, sem saber para 

onde ir.) Não é apenas uma questão de colocar o tênis e sair correndo por aí. Você tem que 

saber para onde quer ir e como atingir esse objetivo. Se você não sabe como fazer, a 

orientação de um treinador é fundamental.  

Qual desses erros você acha que é o mais sério? (Ouça as respostas.) Como em todos os 

aspectos de nossa vida, temos que aprender. Você aprendeu a como falar, caminhar, andar 

de bicicleta etc. E em nossa corrida da fé também temos que aprender a evitar o pecado. Mas 

às vezes fazemos coisas erradas! Sabemos que não somos perfeitos, que muitas vezes fazemos 

coisas que não deveríamos ou que não queríamos fazer. O apóstolo Paulo sabia muito bem 

disso, você sabe o que ele disse uma vez? Vamos ler Romanos 7:19, 20: “Porque não faço o 

bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não 

sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim”. Também era difícil para ele fazer as 

coisas direito! O bem não é algo natural em nosso coração. Para alcançar a meta devemos 

colocar o pecado de lado, escolher nosso treinador Jesus e seguir seus passos.  

Vejam esta laranja. (Para esta dinâmica você deve ter um jarro de água no qual irá colar na 

base, do lado de fora, um papel que diz “objetivo”. Conforme você explica, você vai enchendo 

o jarro com água; use primeiro uma laranja com casca e depois uma laranja descascada. Tente 

fazer uma vez em casa para ter certeza de que funciona.) Esta laranja representa cada um de 

nós, atletas, correndo para o Céu. (Mostre a laranja com a casca e o fundo do jarro para que 

possam ver a palavra “objetivo” no fundo e comece a encher o jarro com água.) À medida em 

que olhamos para o nosso treinador Jesus para aprender como superar os obstáculos e como 

correr melhor em direção ao objetivo, aprendemos a fazer melhor a cada vez. Mas, às vezes, 

cometemos erros. (Coloque a laranja na água.) Esses erros nos afastam do objetivo; a Bíblia 

diz que o pecado nos afasta de Jesus. É fácil alcançar o objetivo assim? (A laranja deve flutuar.) 

E o que devemos fazer quando cometemos um erro? (Permita que as crianças respondam.) 

Quando mentimos, tratamos mal aos outros, não reservamos tempo para ler a Bíblia e orar, 

quando ofendemos alguém, devemos reconhecer nosso erro e pedir perdão à pessoa a quem 

tratamos de forma errada e principalmente a Jesus. Ao pedir perdão e se arrepender, ou seja, 

decidir que não faremos isso de novo, Jesus perdoa nossos pecados. (Comece a descascar a 

laranja ou use uma já descascada.) Sem o peso do pecado, ficamos mais leves, livres para 

atingir o objetivo. (Coloque a laranja descascada na água, que deve ir para o fundo.) Assim 

como a laranja, com Jesus podemos tornar isso possível! Eu quero atingir o objetivo segurando 

na mão de Jesus! E vocês? (Coloque o prêmio “aprendizado” no canto dos prêmios e 
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medalhas.) Vamos nos ajoelhar para falar com Jesus e dizer-Lhe nossa decisão. (Ore 

intercedendo pelas crianças.) 

1, 2, 3 já! 

Peça às crianças que marquem o contorno de seus dois pés em uma folha de papel. Em um pé 

devem escrever: "Passos para o arrependimento" e no outro devem escrever o que lembram 

do que aprenderam, o que pode ser resumido nos seguintes passos: 

1. Reconhecer o erro e sentir-se triste com o que fez. 

2. Confessar meu pecado a Jesus. 

3. Pedir perdão e corrigir meu erro. 

4. Decidir não fazer mais isso. 

Você encontrará um modelo para impressão na caixa de recursos. 

Quilômetro extra 

O desafio de hoje é levar para casa a folha de atividades e contar a outra pessoa os passos do 

arrependimento. Pode ser para uma pessoa que more com a criança ou ela também pode 

fazer uma ligação ou mandar uma mensagem de áudio explicando o assunto do dia.  

 

 Tema 7 
CORRENDO COM UMA COMPANHIA 

Prêmio para destacar: Espírito Santo. 

Verso-chave: “Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu 

Deus; guie-me o teu bom Espírito por terreno plano” (Salmo 143:10). 

Objetivo: Mostrar a necessidade do Espírito Santo na vida de cada 

cristão. 

 

Aquecimento 

Olá, crianças! Estou muito feliz por ter a companhia de vocês! Já imaginou se depois de 

preparar tudo isso para vocês, ninguém viesse? Seria muito triste! Mas agradeço a Deus por 

vocês terem chegado. Vamos cantar e orar para começar nosso encontro.  

Papo com o treinador 

Quem de vocês gosta de brincar sozinho? Por quê? E quem gosta de brincar quando há outras 

crianças? Por quê? Como gosto de brincar na companhia de outras pessoas, vamos fazer um 

jogo. É chamado de jogo do espelho. Você tem que imitar tudo o que eu faço e aproveitamos 

assim para fazer um breve aquecimento. Então, vamos nos levantar e andar sem sair do lugar 

e contar até 10. Agora vamos correr sem sair do lugar e contar até cinco. Agora vamos dar 
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cinco saltos no lugar! E podem sentar. Respiramos profundamente três vezes e agora prestem 

atenção em como o coração acelerado começa a se acalmar. Muito bem! Quando estamos 

com alguém parece que fazer exercício é mais divertido! E é sobre isso que o técnico Jesus 

quer falar com você hoje. Antes de subir ao Céu, Ele prometeu que não estaríamos sozinhos. 

Jesus prometeu a companhia de alguém muito especial. Vocês sabem quem é? (Se as crianças 

não souberem, você pode escrever em um papel os espaços das 8 + 5 letras que compõem 

"Espírito Santo” e pedir-lhes que adivinhem o nome, completando com as letras que acham 

que essas duas palavras têm.) Claro! É o Espírito Santo. Jesus prometeu que, se pedirmos a 

Ele, o Espírito Santo pode nos acompanhar em nossa corrida para o Céu. Sua presença nos dá 

vantagens! Vamos ver como a presença do Espírito Santo pode nos ajudar. (As frases podem 

estar dentro de sacolas ou caixas de presentes, para explicar às crianças que todas são 

presentes do nosso treinador Jesus para nós. Você também pode usar um objeto para 

representar a obra do Espírito Santo.) 

1. O Espírito Santo ilumina nossa razão. (Você pode usar uma lanterna.) Imagine um 

corredor que saiu para correr ao ar livre e escureceu. Você precisa de luz para saber que 

caminho escolher para não se perder. Da mesma forma, precisamos saber distinguir o 

certo do errado para não cometer erros que nos separem de Jesus. O Espírito Santo é 

como a luz desta lanterna que nos mostra aonde ir, para nos movermos em direção ao 

objetivo com segurança. 

2. O Espírito Santo também trabalha em nossa consciência. (Você pode usar a imagem de 

uma orelha.) O corredor precisa seguir os conselhos de alguém com experiência para que, 

evitando obstáculos, possa se mover mais rápido. E nós, corredores da corrida da fé, 

devemos ser capazes de seguir os conselhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que fala 

à nossa mente para nos ajudar a reconhecer o caminho certo. Há pessoas que, embora o 

Espírito Santo fale com elas, não querem ouvir. (Tampe os ouvidos.) E essas pessoas 

acabam se desviando completamente do caminho que leva à salvação em Jesus. Elas 

preferem ter o inimigo de Deus como treinador. 

3. O Espírito Santo fortalece nossa força de vontade. (Mostre o desenho de um braço 

musculoso.) Assim como os atletas precisam de persistência e treinamento para evitar 

serem vencidos pelo cansaço, desânimo ou obstáculos, os cristãos precisam do Espírito 

porque Ele fortalece nosso desejo de continuar avançando no caminho da verdade. É Ele 

quem nos dá força para resistir ao pecado.  

Pelo poder do Espírito Santo, concedido a nós por nosso treinador Jesus, temos Jesus em nós. 

Aqui está o segredo da vida cristã. Sem o poder do Espírito Santo, estamos destinados a falhar 

vez após vez em nossas tentativas de viver uma vida que agrade a Deus. Não somos fortes o 

suficiente para enfrentar as tentações do diabo. Não somos sábios o suficiente para perceber 

suas armadilhas. Não somos poderosos o suficiente para superar seus enganos. Não somos 

fortes o suficiente para derrotá-lo. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo pode derrotá-lo! 

É por isso que devemos orar pedindo a Deus para enviar seu Espírito em nossa vida. Sua 

companhia é a melhor para trilhar o caminho do Céu! Quem agora quer pedir a Jesus que 

envie o Espírito Santo para a sua vida? (Coloque o prêmio à vista das crianças e permita que 

uma ou duas crianças orem pela presença do Espírito Santo.) 
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1, 2, 3 já! 

Use uma folha para cada criança onde você fará o seguinte: usando uma caneta sem tinta, 

você escreverá a seguinte frase no papel: “Embora eu não veja, o Espírito Santo está comigo”. 

As crianças terão que pintar a folha com lápis de cor para descobrir a mensagem escrita.  

Quilômetro extra  

O desafio do dia é separar alimentos, roupas ou brinquedos para entregar a quem precisa. 

Também pode ser entregue à ASA da igreja. Mostre às crianças que, assim como o Espírito 

Santo nos ajuda, podemos ajudar outras pessoas também. Lembre às crianças de enviar fotos 

da conclusão da atividade para registrá-la na planilha de quilômetro extra.  

 

 Tema 8 

PRIMEIRO LUGAR PARA TODOS 

Prêmio para destacar: Missão. 

Verso-chave: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mateus 

28:19). 

Objetivo: Incentivar as crianças a serem missionárias. 

 

Aquecimento 

Chegamos ao último encontro de nosso treinamento! Diga-me o que você aprendeu ou gostou 

mais durante essas reuniões especiais. (Permita que as crianças expressem suas opiniões.) Tal 

como temos feito em cada encontro, iniciaremos o aquecimento cantando e orando para 

convidar o Espírito Santo a estar conosco. (Se houve alguma premiação, pode ser neste 

momento: para as crianças que compareceram todas as noites, aquelas que fizeram todas as 

atividades do “quilômetro extra” etc.) 

 

Papo com o treinador 

Quem gosta de histórias? Existem muitas histórias interessantes de corridas, maratonas, 

corridas de obstáculo. Uma delas aconteceu durante as Olimpíadas de 1968. Uma hora depois 

que o vencedor da maratona cruzou a linha de chegada, o tanzaniano John Stephen Akhwari 

conseguiu terminar a corrida, mancando e machucado por uma queda logo no início da 

corrida. Quando questionado sobre o motivo pelo qual não desistiu, disse: “O meu país não 

me enviou a 11.000 km para começar uma corrida. Meu país me enviou para terminá-la”. 

Não é difícil começar uma maratona, uma corrida. A maioria das pessoas passa pelas dez 

primeiras etapas, mas terminar é outra coisa. Mas ainda falta mais uma conquista: acabar 
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tendo forças. Uma das declarações mais poderosas sobre isso está nas palavras finais do 

apóstolo Paulo, registradas em 2 Timóteo 4:6-8. Quem gostaria de ler esses versículos?  

(Além de usar a figura de Paulo ou pedir a alguém que o represente, prepare alguns cartazes 

com palavras o quê, quem, onde, quando e por quê, e à medida que vai falando o contexto e 

respondendo a essas perguntas, cole os cartazes correspondentes à vista das crianças.) 

O treinador deixou esse verso para que pudéssemos analisar e entender o que Ele queria nos 

ensinar por meio das palavras de Paulo. (Cartaz “O quê”.) O livro de 2 Timóteo é a última carta 

de Paulo (cartaz “Quem”), e foi escrita quando ele estava na prisão em Roma (cartaz “Onde”), 

pouco antes de sua morte em algum período entre os anos 64 e 66 d.C (cartaz “Quando”). É 

sua última vontade e testamento (cartaz “Por quê”), escrito para encorajar seu jovem pupilo 

Timóteo a continuar forte em seu ministério pastoral/evangelístico. Esta foi a segunda vez que 

Paulo esteve na prisão em Roma. Ele já havia sido aprisionado em 63 d.C. e novamente em 66 

d.C. Sua prisão anterior foi em regime domiciliar, na qual ele ainda teve a oportunidade de 

compartilhar sua fé. Desta vez, ele foi acorrentado a um soldado romano em uma cela escura, 

úmida e suja. A maioria dos estudiosos acredita que ele foi mantido na prisão Mamertina. 

Como você acha que era aquele lugar? (Ouça as respostas.) Realmente era um lugar muito 

desagradável! Mas por que Paulo estava naquela prisão? Em 64 d.C. Roma sofreu grandes 

incêndios e Nero acusou os cristãos de terem sido os responsáveis. Por isso, deu ordens para 

persegui-los. Que triste!  

(Use pedras médias para representar a cena do julgamento e coloque-as quando a próxima 

parte for contada. Use uma pedra de cor forte para Nero, uma pedra mais clara para Paulo e 

outras pedras coloridas para os outros participantes.) Paulo, líder cristão, foi preso e levado a 

julgamento ante Nero, um líder romano mesquinho e cruel. O seguidor de Jesus tinha poucas 

chances de ser libertado e a morte parecia ser o único caminho. O povo e os juízes olhavam 

surpresos para Paulo. Eles já haviam estado em muitos julgamentos e viram muitos 

criminosos, mas nunca tinham visto um homem com uma aparência tão calma e santa como 

o prisioneiro ante eles. Quando Paulo foi autorizado a falar em seu próprio nome, todos 

ouviram com grande interesse. Mais uma vez Paulo aproveitou a oportunidade para mostrar 

que era um atleta de Cristo na corrida da fé. A luz da verdade brilhou em muitos corações e 

Nero teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus e seu sacrifício para nos salvar do pecado, mas 

seu coração era tão mal que ele não quis aceitar. Infelizmente, Paulo foi condenado à morte, 

mas ao longo de seus escritos, o apóstolo nos incentiva a entregar nossa vida em amor 

altruísta. Foi o amor que moveu Paulo a fazer tantos sacrifícios para que outros conhecessem 

a Jesus para assim estarem perto de alcançar o objetivo, e tão calmo nas promessas de Deus 

sobre a vida eterna. Uma das maiores vitórias de Paulo foi compartilhar tudo o que sabia sobre 

Jesus com outras pessoas. É isso o que nos torna diferente da maioria das pessoas. E vou 

explicar o porquê. Quem já viu um pódio? É um local onde são colocados os três primeiros 

vencedores de uma competição. (Mostre a imagem de um pódio.) Apenas os vencedores 

podem subir lá. Ao contrário dos pódios deste mundo, o pódio do Céu tem um primeiro lugar 

para todos. Isso é maravilhoso! É por isso que temos que dizer aos outros que Jesus está 

voltando e querer levar o máximo de pessoas possível para lá. O que você pode fazer para 

dizer aos outros que Jesus está voltando? (Ouça as ideias e procure levar as crianças a serem 

missionárias por meio de seus talentos e dons. Ore por elas.) 
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1, 2, 3 já! 

Distribua uma folha com a foto de um menino ou menina alcançando a linha de chegada. Peça 

a cada criança que escreva seu nome na camiseta do corredor que a representa e pinte a cena. 

Em seguida, eles devem colar uma fita vermelha sobre o corpo, como quando o atleta passa 

pela linha de chegada. Na caixa de recursos, você encontrará desenhos para imprimir e 

distribuir.  

  

-FIM- 




