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APRESENTAÇÃO

Queridos pais e professores,

Este material da Semana Santa 2023 foi escrito com muita oração e 
dedicação pela professora Ariane M. Oliveira. O resultado é um guia com 
características diferenciadas e especiais.

Recebemos um super desafio de desenvolver um manual de 
evangelismo infantil para o período da Semana Santa que fosse 
inspirado no livro O Grande Conflito. Para fazer isso, partimos do 
uso de alguns materiais que já existem e que abordam o tema numa 
versão para crianças, como o livro Guerra no Céu, publicado pela CPB.

Vocês notarão ao longo do material que os temas apresentados são 
profundos e tratam de verdades bíblicas e doutrinas. Porém, a linguagem 
foi adaptada ao público infantil, deixando claro que na guerra entre o 
bem e o mal, podemos vencer usando a armadura do cristão. 

Ao longo da semana, ajude as crianças a se vestirem dessa armadura 
poderosa, que é capaz de nos livrar do pecado e do mal. Auxiliem 
nossos pequenos a escolher permanecer ao lado de Jesus, Aquele que 
foi crucificado para nos dar vitória definitiva e vida eterna. 

Glaucia Clara Korkischko
Ministério da Criança / Divisão Sul-Americana
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ORIENTAÇÕES GERAIS

O livro O Grande Conflito foi escrito por Ellen G. White a partir de uma inspiração 
divina. Ele apresenta a história milenar entre o bem e o mal e os planos divinos 
no passado, presente e futuro. A própria autora escreveu sobre a importância dos 
temas presentes nessa obra:

O conflito dos séculos deve ser amplamente difundido. Contem a história do passado presente 
e futuro. Em seu resumo das cenas finais da história dessa Terra, apresenta um poderoso testemunho 
em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver uma ampla circulação deste livro do que qualquer outro 
que tenha escrito, porque o Conflito dos Séculos é a última mensagem de admoestação ao mundo que 
será dada de forma mais distinta que qualquer outra de meus livros (Carta 281, 1905).

A Semana Santa em 2023 tem como base os capítulos do livro infantojuvenil 
Guerra no Céu (CPB), que é uma versão adaptada para crianças dos principais 
capítulos do livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Durante a semana, as 
crianças aprenderão que há uma guerra espiritual acontecendo nesse momento, 
conhecerão os principais personagens dessa batalha e descobrirão que há um final 
feliz para todos os soldados fiéis a Jesus.

As propostas de ensino deste manual têm os elementos de uma batalha como 
pano de fundo para a transmissão do principal conteúdo: a revelação do amor de 
Deus por meio de Seu plano de salvação. Os temas de cada encontro são divididos 
em seções para tornar o ensino mais didático, contribuir para a atenção das 
crianças e dinamizar o estudo da Palavra de Deus. Veja abaixo algumas sugestões 
de apresentação dos temas. Analise as propostas e faça adaptações à sua realidade.

Dicas: Para marcar bem na mente das crianças a divisão e a apresentação 
dos temas, utilize as plaquinhas com o título de cada seção e apresente-as 
para as crianças ao introduzir cada parte do programa. Caso seja possível, 
antecipadamente divida as seções entre professores diferentes, para que 
se preparem, estudem bastante os conteúdos, organizem os recursos e 
transmitam as informações com excelência.

As plaquinhas sugeridas acima e diversos outros materiais serão 
disponibilizados no link indicado na página 7. Veja um pouco do que você 
poderá utilizar e adaptar de acordo com a sua realidade:
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Moldes para as atividades

Papelaria
personalizada

Ilustrações

Armadura
do Cristão

PowerPoint
completo
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Soldados fiéis: A cada dia, reserve um tempo para mostrar uma breve 
biografia de pessoas que tiveram um importante papel na guerra entre o 

bem e o mal que, mesmo em meio a dificuldades, mantiveram-se fiéis a Jesus. A 
história pode ser apresentada por alguém, em primeira pessoa, caracterizado do 
personagem mencionado. Outra ideia é utilizar imagens e pequenos vídeos sobre 
os personagens. Para ilustrar o aprendizado, as crianças podem montar um álbum 
de figurinhas (disponível no caderno de atividades) com as imagens dos soldados 
fiéis ou colecionar dedoches.

Mensagem para a Casa do Comando: Momento especial de oração feito em 
cada encontro. Explicar que o santuário é como se fosse o quartel-general 

de Deus e que, nossas orações são dirigidas para lá. O santuário também é local 
de louvor e adoração. Reserve um momento especial para que as crianças cantem 
hinos de adoração, inclusive o que foi preparado especialmente para essa semana. 

Além de ensinar para as crianças a história de pessoas que foram fiéis a Deus, 
mostre que a leitura da Bíblia e a oração são importantes recursos para os que que-
rem viver de acordo com a vontade de Deus. Saliente a importância das disciplinas 
espirituais. Mostre que as crianças devem procurar ficar longe de qualquer coisa 
que possa afastá-las de Deus. Proponha um “detox” do que pode prejudicar a vida 
espiritual. Entregue um adesivo em forma de escudo mostrando que as crianças, 
soldadinhos de Jesus, estão em uma semana de guerra contra o mal.

Proteção especial: O conflito entre Jesus, o grande General, e Satanás, o anjo 
mau, começou no Céu. Porém, essa batalha não ficou restrita àquele ambiente. 

Nosso planeta foi atacado e atingido pelo pecado. As crianças precisam aprender 
a se protegerem nessa batalha. Por isso, a cada dia, elas conhecerão as partes que 
compõem a armadura do cristão e saberão a importância de usar as armas 
certas na luta contra o inimigo, que quer prejudicar os filhos de Deus.

Essa parte, que é a inicial de cada encontro, pode ser ilustrada por meio de:
• Uma criança vestida com a armadura do cristão. A cada dia, uma criança 
deve receber uma das partes que compõem a armadura do cristão. No final 
da semana, a vestimenta ficará completa.
• Paper toy para cada criança montar e compor as partes ao longo da semana.

ORIENTAÇÕES GERAIS

SEÇÕES
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Compartilhando o mapa:  Por meio de dicas e tarefas, a criança será estimulada 
a transmitir a mensagem da Bíblia para outras pessoas. 

Em relação à ornamentação do local das reuniões, utilize a arte da capa 
deste material como inspiração para fazer o painel do ambiente dos encontros. 
Você também pode compor o cenário com uma maquete do santuário celestial e 
cartazes sobre a armadura do cristão. 

Os materiais visuais sugestivos para essa semana também podem ser usados 
como elementos de ornamentação. Outra ideia é fazer um painel com o título da 
semana usando a letra T, da palavra “estrela”, como base para compor uma cruz. No 
primeiro dia, as crianças podem ser recepcionadas por alguém vestido com roupas 
de camuflagem como as usadas pelos soldados de verdade.

Lendo o mapa:  A mensagem bíblica deve ser transmitida de maneira variada 
e atrativa a cada encontro. Neste manual há sugestões de como o professor 

deve contar as histórias. Utilize diferentes recursos e envolva as crianças na 
apresentação dos temas.
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Mensagem do grande General:  Em cada reunião, os versos bíblicos principais 
devem ser ensinados de maneira lúdica e atrativa. Neste manual, há sugestões 

de atividades que podem ser feitas para despertar a curiosidade das crianças e 
chamar a atenção delas para o estudo da Palavra de Deus. Faça adaptações das 
propostas para a realidade de sua classe. Incentive as crianças a usarem a Bíblia 
todos os dias e ajude-as a marcar/destacar os versos ensinados a cada encontro. 
Durante a semana teremos um verso geral, que deverá ser apresentado em áudio, 
todos os dias. Também estudaremos versos específicos sobre os temas de cada 
encontro.

No código QR desta página você encontrará vários recursos que podem ser usados 
para a apresentação dos temas.

https://bit.ly/3r32qRq
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SÁBADO | PRIMEIRO DIA – O COMEÇO DA GUERRA 

OBJETIVO: Mostrar a origem do pecado e que devemos ficar longe dele.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Explique para as crianças que existe uma grande luta 
acontecendo neste exato momento. Dois exércitos combatem fortemente. Durante 
essa semana vamos descobrir coisas muito importantes sobre essa batalha na 
qual estamos inseridos. O grande e bondoso general Jesus convocou todos os seus 
anjos para lutar contra o inimigo, que quer fazer mal para os filhos de Deus. Mas 
não precisamos ter medo se estamos com Cristo. Ele nos protege e nos ajuda a 
enfrentarmos os ataques do mal. É provável que as crianças queiram saber como 
podemos fazer isso. Então, peça que leiam e marquem na Bíblia o texto de Efésios 
6:13: “Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao 
inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e 
firmes.”

Explique que as armas da batalha entre o bem e o mal não são como as que 
os exércitos geralmente usam hoje em dia. O cristão só será vitorioso se usar a 
armadura de Deus. 

Você vai precisar de: Uma noz não descascada, uma luva, um óculos de 
mergulho, um guarda-chuva.

Apresentação: Você conhece o que está dentro desta casca? (mostrar a noz) A 
parte de dentro é a que podemos comer. A parte de fora serve como proteção. Vocês 
conseguem se lembrar de objetos que usamos para nos proteger? A luva, por exemplo, 
nos protege do frio (mostrar os objetos à medida que for falando). Os óculos de mergulho 
protegem os nossos olhos quando mergulhamos, e o guarda-chuva nos protege quando 
está chovendo. Eu poderia ficar aqui falando de vários outros exemplos de objetos que 
utilizamos para proteção. Mas quero mostrar algo que devemos usar como proteção 
contra o mal. Vocês já ouviram falar na armadura de Deus? Durante a semana vamos 
conversar um pouco sobre as partes dessa armadura e descobrir muitas coisas legais 
sobre essa roupa especial feita por Deus para seus soldados. E, por falar em soldados, 
também vamos conhecer a história de homens e mulheres que foram fiéis a Jesus.

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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SOLDADOS FIÉIS: Conte a história de John Wycliffe, que foi conhecido 
como a “estrela da manhã da Reforma”. Apresente algum vídeo sobre o 
personagem ou siga a sugestão abaixo:

Você vai precisar de: Uma pessoa que fale inglês ou outro idioma. Uma 
pessoa caracterizada de John Wycliffe, que pode vestir uma túnica preta, 
com um cordão amarrado na cintura, uma boina também escura e uma 
barba branca que pode ser feita de algodão. Uma pena, um tinteiro ou 
objeto parecido, um pedaço de papel e uma Bíblia antiga.

Apresentação: Hoje eu trouxe alguém para dar um recado especial para 
vocês. Prestem muita atenção (pedir para a pessoa falar em inglês ou outro 
idioma: fico feliz que vocês estejam aprendendo da Bíblia, vocês são muito 
especiais!) Todos entenderam o que foi falado? O que foi dito? Porque é difícil para 
todos ou a maioria de nós entendermos? Isso mesmo, ele(a) falou em outra língua 
que não é a nossa e nós só vamos entender se ele(a) traduzir. O que você disse 
(pergunte para a pessoa que falou em outra língua e espere a resposta)? Muito 
bem, agora nós conseguimos entender (após receber os agradecimentos pela 
participação, a pessoa pode sair). Isso me fez lembrar que na Inglaterra, muitos 
anos atrás, as pessoas não tinham Bíblias. Só tinha Bíblia quem trabalhava nas 
igrejas: os padres e os bispos, por exemplo. As pessoas do povo, não conheciam 
a Palavra de Deus (mostre a Bíblia) e, por esse motivo, acreditavam em mentiras 
achando que eram verdades. Mas Deus usou um homem muito especial chamado 
John Wycliffe (o personagem entra). Ele era inteligente e estudioso e conseguia 
ler a Bíblia em latim, que era uma língua diferente da que ele falava. John Wycliffe 
fez algo muito importante. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, idioma de seu povo 
(o personagem encena como se estivesse escrevendo. Utilizar a pena, tinteiro 
e etc.). Foi a primeira Bíblia nesse idioma. E, depois que ele fez isso, as pessoas 
podiam ler a Bíblia e entender o que estava escrito. Foi algo muito especial. Imagine 
quanto tempo ele gastou para escrever página por página da Bíblia, verso por verso. 
Deus usou John, e através desse homem muitas pessoas conheceram as verdades 
da Bíblia. Nós também podemos explicar a Bíblia para pessoas que não entendem 
e não conhecem. Inclusive, podemos explicar o que aprenderemos hoje: o começo 
da guerra.
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MENSAGEM PARA A CASA DO COMANDO: Explique que todo exército tem 
uma casa de comando. O santuário no Céu é como se fosse um quartel-general. Diga 
que, durante um tempo, aqui na Terra havia uma cópia desse quartel. Deus pediu 
para Moisés construir um santuário e explicou como ele deveria ser feito. Mostre 
imagens ou uma réplica/maquete do santuário terrestre e explique rapidamente 
sobre suas divisões. Diga que no lugar santo havia um móvel especial chamado 
altar de incenso. Tudo no santuário tinha um significado. A fumaça que saía do 
altar de incenso representava as nossas orações. Lembre que a cada dia, haverá 
momentos especiais de entrega de pedidos e agradecimentos. Esses momentos 
podem ser representados pela fumaça que subia a partir do altar de incenso do 
santuário. Peça que cada criança escreva o nome de uma pessoa em um papelzinho 
e preencha sua carta/coração. Faça um momento especial de oração por essas 
pessoas. Entregue um dos adesivos da semana “detox” e incentive as crianças a 
cumprirem com o desafio do dia e sempre se preocuparem em se afastar do mal.

MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Fale para as crianças que chegou a 
hora de recebermos uma mensagem especial do nosso Comandante Geral. Gere 
bastante expectativa para esse momento e libere o áudio, com uma voz masculina, 
do verso geral da semana (Efésios 6:10-18). Peça que as crianças encontrem o verso 
e marquem na Bíblia delas. Apresente o verso do dia, que está em Ezequiel 28:15. 
Selecione três principais palavras do verso do dia e escreva cada uma delas em uma 
tira de papel. Mostre as palavras e veja se alguma das crianças consegue descobrir 
qual é o verso. Em seguida, fale a referência e solicite que as crianças encontrem 
o verso e marquem na Bíblia. Converse com as crianças sobre a importância e 
significado das três principais palavras do verso.

LENDO O MAPA: Explique que a guerra entre o bem e o mal teve uma origem. 
Mostre o que a Bíblia revela sobre esse assunto (Isaías 14:11-15).

Você vai precisar de: Bexiga de ar, figuras de anjos presos em palitos, caixa de 
areia, um coração grande, uma mancha escura grande e outras menores.

Apresentação: O que tem dentro da bexiga que está em minha mão? (mostrar a 
bexiga) Sim! Ela está cheia de ar. Eu sei que o ar está aqui, mas eu não posso ver nem 
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pegar. Do mesmo jeito acontece com os anjos. Eles estão bem pertinho de nós, aqui 
ao redor (apontar para o redor), mas nós não podemos pegá-los nem vê-los. A Bíblia 
diz que, muito antes de nós nascermos, lá no Céu os anjos já existiam. E eram muitos 
(colocar vários anjos na caixa de areia), cada um fazia o seu trabalho especial. Mas um 
dia, começou a acontecer algo estranho com um deles (retirar um dos anjos e mostrar 
às crianças). Ele começou a se achar mais importante, mais bonito e mais inteligente 
que todos os outros, até mesmo que o próprio Deus. E, de uma forma que não dá para 
explicar, surgiu no coração de Lúcifer (mostrar o coração), o anjo querubim da guarda, 
a terrível mancha do pecado (colar a mancha no coração). Deus tentou ajudar a Lúcifer 
e retirar essa mancha terrível do seu coração (tente retirar a mancha do coração). Mas 
ele não deixou. Saiu enganando outros anjos (aproxime o anjo da caixa de areia) e um 
terço deles acreditaram nas mentiras daquele anjo mal. Deus precisou mandá-los para 
longe do Céu (retire alguns anjos da caixa de areia) porque o coração deles também 
estava cheio de pecado (mostre o coração). E foi muito triste quando isso aconteceu! 
Infelizmente, esse anjo mal também tenta fazer a gente desobedecer a Deus. Ele quer 
que caiamos em suas armadilhas, que são as tentações, e desobedeçamos a Deus.

Você vai precisar de: Uma lâmpada com um fio preparado para conectá-la na 
energia, um cartaz com a palavra TENTAÇÃO escrita de um lado e a palavra PECADO 
do outro.

Apresentação: Observe o que eu trouxe para mostrar para vocês (mostrar 
a lâmpada). É uma lâmpada. Ela serve para iluminar o ambiente. O que falta fazer 
para que essa lâmpada fique acesa e ilumine ainda mais o lugar em que estamos? Eu 
preciso ligá-la na energia, certo? (conectar a lâmpada na energia). Uma lâmpada só vai 
conseguir realmente iluminar se ela ficar ligada a fonte de energia. É assim que acontece 
conosco. Deus tem todo o poder, toda luz, toda a força espiritual. E se queremos brilhar 
por Jesus precisamos estar ligados a Ele. Mas, infelizmente, a especialidade do inimigo 
é tentar nos separar de Deus, como ele fez com boa parte dos anjos lá no Céu. Sabe 
como ele nos afasta de Deus? Ele coloca as tentações, coisas que nós mais gostamos, 
mas que não é certo fazer, bem na nossa frente para ver se cometemos um pecado e, 
assim, não ficarmos ligados a Deus. (Colocar o cartaz entre a lâmpada e o fio, primeiro 
mostrar a palavra TENTAÇÃO, depois a palavra PECADO). Ele coloca a tentação dos 
jogos violentos para que você fique jogando, jogando e depois pense que pode bater 
no seu irmão, em colegas na escola ou quem sabe faz você empurrar, ficar nervoso 
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e também brigar com seus pais. Sabe o que mais o inimigo faz? (Dê mais exemplos 
típicos do universo infantil) Ele coloca a tentação na nossa frente (colocar o cartaz 
escrito TENTAÇÃO entre a lâmpada e o local de energia) para tentar nos fazer ficar 
separados de Jesus. Sabe o que acontece quando você vence a tentação? (Conectar a 
lâmpada na energia.) Você fica bem ligado a Jesus. Ligados a Ele, nós ficamos fortes 
contra o mal, e o brilho da obediência ilumina nossa vida. 

APELO: Eu quero ficar assim, bem ligadinho a Jesus. E você? Devemos resistir às 
tentações do mal. Assim como a maioria dos anjos se mantiveram fiéis e obedientes a 
Deus, devemos pedir ajuda a Ele para resistirmos à tentação.

Encerre com uma oração de confirmação das decisões.

COMPARTILHANDO O MAPA: Entregue uma ponteira de lápis para cada crian-
ça. Peça que elas usem a ponteira para se lembrar do compromisso de vencer a 
tentação e ficar ligado com Jesus e também para que outras crianças na escola e em 
outros lugares vejam que elas servem a Jesus.
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DOMINGO | SEGUNDO DIA – TERRITÓRIO INVADIDO

OBJETIVO: Saber que nosso planeta foi invadido pelo pecado e que precisamos 
da ajuda de Deus para vencer o mal.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Explique que, no encontro de hoje, vamos conhecer a 
primeira peça da armadura de Deus: o cinto da verdade. Leia Efésios 6:14. Diga que 
os soldados romanos usavam uma tira larga e forte que rodeava a cintura deles, 
segurava partes da armadura e mantinha seu corpo firme. Mostre o significado 
de cingir, que é manter firme, prender ao redor. Explique que assim como o cinto 
prende partes importantes da armadura, devemos estar presos à Palavra de Deus, 
que é a verdade (João 8:32). Diga que, no encontro de hoje, vamos ver que alguém 
decidiu acreditar em uma mentira e não seguiu o que Deus havia dito. Todas as 
vezes que não obedecemos à Palavra de Deus, ficamos em perigo e podemos ser 
fortemente atingidos pelo mal.

Você vai precisar de: pedacinhos de papel e uma bexiga, de cor escura, cheia de ar.
Apresentação: Você se lembra do que conversamos ontem sobre a estratégia de 

Lúcifer? (mostre o balão) Ele inventou muitas mentiras sobre Deus (esfregue o balão 
em seus cabelos) e enganou a terça parte dos anjos (espalhe os pedacinhos de 
papel sobre uma mesa ou sobre uma cartolina e, à medida que estiver falando, 
aproxime o balão dos pedacinhos de papel. Eles serão atraídos pelo balão). Ele 
também enganou Adão e Eva, os primeiros habitantes do nosso planeta. E, desde 
então, a estratégia dele é atrair o máximo de pessoas com seus enganos e mentiras. A 
mentira é um pecado. Devemos ficar longe dela e também dos mentirosos.

Ajude as crianças a refletir sobre os perigos da mentira. Dê exemplos típicos 
do universo infantil. Ressalte que Lúcifer foi o primeiro mentiroso e, quando 
mentimos, estamos seguindo o que ele fez e faz.

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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SOLDADOS FIÉIS: Conte a história de João Huss e de seu amigo Jerônimo.

Você vai precisar de: Um isqueiro (que deve ser aceso com cuidado), duas 
colheres (você pode fazer rostinhos nas colheres de forma que sejam transformadas 
em bonecos), uma panela e uma colher com a figura de um anjo. Colar em volta da 
panela papel vermelho e laranja no formato de chamas de fogo.

Apresentação: Sabia que a Bíblia tem uma história de fogo, (acender o isqueiro) de 
três pessoas que foram jogadas numa fornalha por serem fiéis a Deus? Alguém sabe me 
dizer o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Deus enviou um anjo poderoso 
que os livrou de todo o mal (mostrar a colher com o anjo). Mas não foram somente 
esses personagens da Bíblia que passaram por momentos difíceis. Numa época em que 
a maioria das pessoas não acreditavam mais nas verdades da Bíblia, mas sim no que 
alguns homens falavam, Deus tinha seus fiéis. Entre eles, estava um homem chamado 
João Huss, (mostrar a colher) que servia a Deus de todo o coração e, desde criança, 
aprendeu a ser obediente. Ele falava as verdades da Bíblia e por este motivo foi jogado 
numa fogueira (colocar a colher na panela). Vocês acham que ele ficou com medo, 
chorou ou ficou triste. Sabe o que ele fez? Cantou uma música linda, e Deus enviou um 
anjo poderoso para cuidar dele naquele momento difícil (mostre o anjo). Mas não foi 
somente ele, (retire a colher). Seu amigo Jerônimo também foi jogado numa fogueira 
(colocar a outra colher na panela) porque não mentiu e falou para os homens que 
não estavam obedecendo a Deus que o certo era seguir a Bíblia. Jerônimo teve medo? 
Não! Ele também cantou enquanto estava sendo levado para a fogueira e fez uma linda 
oração quando estava lá dentro. Deus cuidou dele em todos os momentos. Esses dois 
soldados corajosos são um grande exemplo para nós. Eles acreditaram na verdade da 
Palavra de Deus e permaneceram fiéis até o fim.

MENSAGEM PARA A CASA DO COMANDO: Diga que vamos continuar 
mandando nossas mensagens para o Comandante. Converse sobre as cartas/
mensagens que as crianças começaram a escrever ontem e vão enviar para Deus 
a cada dia. Faça um sorteio de uma dessas cartas e peça que a criança que é dona 
dela escolha um dos nomes que escreveu no papelzinho e colou no coração. Veja 
o nome que a criança escolheu. Diga para as crianças qual é a última letra 
desse nome. Lance o seguinte desafio: Peça que as crianças pensem no nome de 
uma pessoa (que ainda não sabe sobre a verdade da Bíblia) que eles conheçam e 
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cujo nome começa com essa letra. Explique que não há limites para mandarmos 
mensagens ao Comandante Jesus. Peça que algumas crianças falem em voz alta 
o nome da pessoa que pensaram. Ore por esses novos nomes. Entregue mais 
um dos adesivos da semana “detox” e incentive as crianças a cumprirem com o 
desafio do dia e sempre se preocuparem em se afastar do que é mal.

MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Crie bastante expectativa para esse 
momento e libere o áudio, com uma voz masculina, do verso geral da semana 
(Efésios 6:10-18). Ajude as crianças a guardarem a mensagem de memória.

Apresente o verso do dia, que está em Romanos 6:23.
Escreva o verso do dia em uma tira de papel. Peça que as crianças falem sobre o 

significado do verso. Escreva, em tiras de papel, três referências bíblicas diferentes. 
As crianças devem ser desafiadas a descobrir qual é a referência correta do verso.

LENDO O MAPA: Explique como aconteceu a entrada do pecado em nosso 
planeta e quais as consequências da desobediência (Gênesis 3).

Você vai precisar de: Uma plantinha seca, algumas folhas e flores murchas, 
um copo com água, figura para representar o Jardim do Éden, uma serpente de 
brinquedo, uma fruta (de preferência que não seja maçã), uma cruz.

Apresentação: Você já viu acontecer isso com alguma plantinha? Essa planta era 
verdinha, (mostre a plantinha) mas veja o que aconteceu: ela morreu e por mais que eu 
coloque água (molhar a plantinha), não vai adiantar nada porque infelizmente ela já 
está sem vida. No nosso planeta, as flores murcham, as folhas secam e caem das árvores 
(mostrar), os animais morrem e, infelizmente, as pessoas também. Você sabe quando 
essa tristeza começou? A Bíblia nos conta que no Jardim do Éden tudo era perfeito, bonito 
e alegre (mostrar imagem). Mas o inimigo de Deus, fingindo ser uma serpente, (mostrar) 
enganou Eva, a primeira mulher. Essa serpente fez com que Eva desobedecesse a Deus 
comendo do fruto de uma árvore que havia no Jardim. Eu não sei que fruto era, pois a 
Bíblia não diz (mostre o fruto). Mas o nome da árvore era: árvore do conhecimento do 
bem e do mal. Naquele momento, Eva desobedeceu a Deus. Seu marido Adão também 
comeu (simule morder o fruto) e também desobedeceu. Naquele dia, algo triste entrou 
no nosso mundo: a desobediência e, por causa dela, a morte. O Jardim nunca mais 
foi o mesmo. As plantas murcharam e as flores também (mostrar novamente). Essas 
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coisas ruins só entraram no nosso mundo por causa do pecado, da desobediência que o 
inimigo de Deus trouxe para cá.

Você vai precisar de: Uma taça grande e bonita, uma bacia, uma jarra com água 
filtrada, manchas feitas de papel e uma cruz, uma caixa grande para colocar os 
itens.

Apresentação: Quando Deus criou o mundo, (pegar a taça) Ele nos fez assim: 
(mostrar a taça) limpinhos, limpinhos, sem nenhum pecado. E Ele encheu o primeiro 
homem e a primeira mulher com Seu Espírito (encher a taça com água). Mas como 
vocês acabaram de ouvir, aconteceu algo terrível, o primeiro homem e a primeira 
mulher começaram a se afastar de Deus (ir derramando aos poucos a água da taça 
na bacia) foram indo para longe, muito longe Dele (derramar toda a água da taça). 
Eva foi enganada pela serpente, que disse que ela não morreria se comesse do fruto 
proibido. Essa história está em Gênesis, no capítulo 3. Depois que Eva comeu o fruto, 
desobedecendo a Deus e dando o fruto para Adão, tudo ficou diferente em nosso 
planeta. Entrou dentro do primeiro homem e da primeira mulher algo terrível: a sujeira 
do pecado (colocar uma mancha na taça e à medida que for falando colocar outras 
manchas até “sujar” bem a taça). Entrou a sujeira da mentira, das brigas, a raiva, o 
egoísmo, a desobediência aos pais... (vá colocando mais manchas na taça) Veja como 
as pessoas do mundo ficaram (levante a taça) cheias de pecado. Tem como beber água 
nessa taça assim? Do mesmo modo, o Espírito de Deus não pode ficar numa vida cheia de 
pecado! Mas Deus providenciou a solução. Quando nós ficamos perto de Jesus (colocar a 
taça perto da cruz) e falamos com Ele: Jesus, eu não consigo! Me ajude, tire a mentira de 
mim! Jesus vai lá e tira a sujeira da mentira (retire uma sujeira da taça). Então, pedimos 
para Ele retirar a raiva, e Ele retira (tire as sujeiras sucessivamente). Jesus retira a 
desobediência, retira o pecado, e Ele não só retira, mas também nos lava e nos purifica 
(retirar todas as manchas e lavar a taça com água). Jesus também nos enche pouco a 
pouco com Seu Espírito (encher a taça novamente) e quando estamos cheios de Jesus, 
olha o que acontece: (beber um gole de água fazendo gesto enfático que mostre que 
está muito gostoso) Que delícia! Nós damos um pouquinho de Jesus para alguém e não 
ficamos com Jesus só para nós, damos Jesus para outro e aí vamos ficando sem Jesus? 
Não! Ele nos enche novamente (encher a taça até transbordar à medida que estiver 
falando) e vai chegar um dia, que Ele vai nos encher até transbordar, e quando isso 
acontecer Ele nos levará para o Céu.
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APELO: Você já ficou triste alguma vez porque seu peixinho ou seu cachorrinho 
morreu? Já viu uma plantinha seca e flores murchas? Já viu alguém chorar porque 
uma pessoa muito querida faleceu? Todas essas tristezas não são causadas por Deus. 
Elas ainda acontecem porque existem pecado e desobediência em nosso mundo. Jesus 
(mostre uma cruz) também morreu numa cruz. Ele fez isso para nos salvar, para 
transformar nossas tristezas em alegria e nos dar esperança de viver em um lugar onde 
não vai haver pecado, desobediência e morte. O pecado invadiu nosso planeta, mas ele 
não precisa invadir nosso coração. Jesus veio à Terra, venceu a tentação e morreu para 
nos dar direito de receber o perdão e viver com Ele para sempre no Céu. Que grande 
prova de amor! Prestem atenção na perguntinha que vou fazer agora: Quem quer deixar 
Jesus encher a sua vida até transbordar, quer dizer, quem quer ir para o Céu com Jesus? Jesus é o 
único que nos limpa do pecado e pode nos levar para o Céu. Eu quero estar lá. Você quer? Vamos 
orar então. 

Ore agradecendo pela salvação em Cristo Jesus.

COMPARTILHANDO O MAPA: Ensine o passo a passo para que as crianças 
confeccionem um cartão mágico sobre o amor de Jesus e compartilhem com alguém 
que ainda não conhece a respeito desse amor.
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SEGUNDA-FEIRA | TERCEIRO DIA – REGRAS DO COMBATE

OBJETIVO: Entender a verdadeira função da lei no plano da salvação.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Explique que hoje vamos conhecer mais uma parte da 
armadura do cristão. Leia Efésios 6:14 para as crianças. Diga que os soldados usavam uma 
peça que cobria boa parte de seu corpo e protegia órgãos importantes, principalmente 
o coração. Mostre imagens de animais que têm couraça: tartaruga, jabutis e cágados, 
por exemplo. Explique que a cobertura que eles têm no corpo serve como uma barreira 
de proteção. Fale o significado de justiça. Diga que a justiça está relacionada a tudo o que 
é correto, justo, certo. Explique que quando agimos de maneira certa, justa e obediente, 
estamos nos protegendo do mal. A obediência é como uma capa protetora para nossa 
vida. 

Você vai precisar de: uma jarra com água e a palavra DEUS escrita na parte superior 
e a palavra PECADO na parte inferior, dois ovos (um deles deve estar vazio e encapado 
por uma bexiga). Desenhar rostinho feliz no ovo vazio e rostinho triste no ovo cheio.

Apresentação: Vocês sabiam que a obediência é como uma proteção contra o mal? 
Quando nós (mostre o ovo com expressão triste) falamos mentira, somos orgulhosos, 
sentimos inveja ou temos ciúme, por exemplo, perdemos a proteção e ficamos cada vez mais 
longe de Deus e afundados no pecado (coloque o ovo na água. Ele vai afundar). Mas a 
obediência funciona como uma capa protetora em nossa vida. Quando estudamos a Palavra 
e colocamos em prática o que aprendemos, ficamos cada vez mais perto de Deus e felizes 
(coloque, na água, o ovo encapado com a bexiga). Não vale a pena ser desobediente. E é 
bom lembrar que quando desobedecemos aos nossos pais também estamos desobedecendo 
a Deus e tirando a couraça de justiça. Hoje estudaremos um pouco mais sobre a obediência 
e como ela é importante na nossa vida.

SOLDADOS FIÉIS: Conte a história dos Valdenses, um povo muito especial, fiel 
à Palavra e bastante dedicado em levar a mensagem a outros.

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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Você vai precisar de: Uma mulher vestida com roupas da época dos valdenses 
(pode ser um vestido longo, de cor escura, com uma blusa de mangas compridas 
branca por baixo e um lenço na cabeça), uma criança também vestida com roupas 
específicas dessa época, sendo que precisam ser costurados bolsos em alguns 
lugares da roupa da criança onde devem ser colocados pedaços de papéis para 
representar páginas da Bíblia. Uma Bíblia antiga e outra mais atual.

Apresentação: Você tem uma Bíblia? Quem trouxe a Bíblia para nosso encontro de 
hoje? (mostrar uma Bíblia) Parabéns para os que trouxeram! Mas você precisa esconder 
a Bíblia para trazê-la para as nossas reuniões? A gente até pode colocar a Bíblia dentro 
de uma bolsa, mas se quisermos trazê-la nas mãos ninguém vai nos prender ou nos 
perseguir por isso, não é mesmo? Você sabia que há muitos anos não era desse jeito. 
Muitas pessoas não gostavam da Palavra de Deus, e além de tentar acabar com os servos 
de Jesus, buscavam destruir a Bíblia para que o povo não pudesse saber as verdades que 
estavam contidas nesse livro precioso. Eles queriam que as pessoas acreditassem no que 
os chefes da igreja daquela época diziam. Mas Deus tinha pessoas sinceras e fiéis que eram 
muito perseguidas (entram os personagens). Entre esses, estavam os valdenses. Eles 
eram muito simples, viviam em montanhas e serviam a Deus de todo o coração. Desde 
pequenas, as crianças valdenses aprendiam a Bíblia e decoravam muitos versos e 
livros inteiros como Mateus e João, por exemplo (simular como se a mulher estivesse 
ensinando a Bíblia para a criança. Utilizar uma Bíblia antiga). Muitas vezes, as 
mamães preparavam bolsos escondidos dentro das roupas (mostrar) e colocavam neles 
as páginas da Bíblia. Escondiam nas bainhas das roupas (mostrar) e até mesmo em 
partes do próprio corpo. Vocês pensam que os valdenses ficavam com medo de falar 
de Deus e serem presos? Não! Eles saíam pregando por vários lugares, pregando da 
Bíblia para as pessoas que queriam saber mais sobre Jesus. Os valdenses falavam os 
versos decorados da Bíblia para as pessoas, pois eles eram muito estudiosos (pedir que 
a criança recite Mateus 11:28 e a mulher recite 1 João 1:7). Que bonito! Os valdenses 
não tinham vergonha da Bíblia e falavam de Deus para muitas pessoas mesmo correndo 
perigo. Você tem usado sua Bíblia ou deixa ela sempre de lado? Quanto tempo tem 
dedicado à leitura da Palavra de Deus? Siga o exemplo dos valdenses. Lembre-se de que 
a obediência nos protege.

MENSAGEM PARA A CASA DO COMANDO: Mostre novamente a imagem ou 
maquete do santuário. Explique um pouco sobre o Dia da Expiação. Diga que o chamado 



20
SEMANA SANTA 2023

Yom Kippur ocorria todos os anos no décimo dia do sétimo mês do calendário hebraico. 
Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário para interceder 
pelo povo de Deus. O Dia da Expiação é considerado o dia do perdão. De acordo com 
Daniel 8:14, o Dia da Expiação do santuário celestial começou em 22 de outubro de 
1844 e vai terminar momentos antes da volta de Jesus. Aproveite para fazer uma oração 
especial por perdão dos pecados. Explique que Deus não quer que desobedeçamos, mas 
se isso acontecer, Jesus é o Sumo Sacerdote que está no santuário do Céu intercedendo 
por nós e oferecendo perdão para quem se arrepende de verdade de seus erros. 
Lembre-se de continuar orando pelos nomes que já incluímos e continuamos incluindo 
em nossa carta para Deus. Também entregue mais um dos adesivos da semana “detox’ 
e converse sobre a fidelidade e a obediência em todas as situações.

MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Libere o áudio, com uma voz masculina, do 
verso geral da semana (Efésios 6:10-18). Incentive as crianças a falarem o verso enquanto 
escutam o som do áudio.

Apresente o verso do dia, que está em Salmo 119:11.
Escreva a metade do verso do dia em uma cartaz e mostre para as crianças. O 

desafio é que elas completem o verso. Para isso, depois de um tempo de tentativas, 
mostre a referência na Bíblia.

LENDO O MAPA: Diga que ontem conversamos sobre o grande amor de Deus. 
Ele enviou Jesus para nos salvar do pecado que invadiu nosso planeta. Explique 
rapidamente para as crianças o conceito de pecado. Diga que o pecado nos separa de 
Deus. Quando desobedecemos, nossa vida fica com marcas que precisam ser retiradas. 
Quando contamos mentira, falamos mal dos colegas ou desrespeitamos nossos pais 
estamos desobedecendo à lei de Deus e cometendo pecado.

Você vai precisar de: Tinta preta e pincel, uma bolsa com um espelho dentro, 
tábuas dos mandamentos e um lenço. Esconda das crianças, coberto com um tecido, 
um recipiente com um pouco de água e uma cruz dentro. É bom que esse material já 
esteja no local antes de começar a reunião. 

Apresentação: (Faça uma mancha com a tinta preta na sua bochecha antes de 
começar a contar a história. A mancha deve estar seca antes de você iniciar. Só deixe que 
as crianças vejam a mancha no seu rosto apenas quando começar a história) Oi, tudo 
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bem com vocês? Hoje quero conversar sobre um tema muito especial (caso alguma criança 
já mostre a mancha você continua a história normalmente. Mas se as crianças não se 
manifestarem, você deve chamar a atenção delas para algo que esteja errado em seu 
rosto). O que foi? O que tem no meu rosto? Está sujo? Onde? Aqui? (Aponte para a testa. 
Fale com expressão de susto e preocupação.) Aqui? (Aponte para a bochecha.) Ai gente, 
o que eu vou fazer? Já sei! Eu tenho uma coisa na minha bolsa que pode me ajudar (pegue 
o espelho). Achei! Um espelho! (Posicione o espelho de forma que você veja a mancha.) 
Ah, que vergonha! É uma mancha enorme (fale com voz de espanto). O espelho está me 
ajudando a ver que a mancha é escura, grande e está aqui (aponte para o local específico 
da mancha). Mas, gente, vocês sabiam que essa mancha (aponte) é como se fosse o pecado 
na nossa vida. Ele nos suja e, às vezes, a gente nem desconfia. Mas esse espelho é como se 
fosse a lei de Deus (mostrar a lei). A lei mostra o meu pecado (olhe no espelho de forma 
que você perceba a mancha). Mas, será que a lei me limpa? Será que a lei vai limpar o 
meu pecado? Vamos ver? (Passe o espelho bem forte no rosto sobre a mancha.) Limpou? 
Não! Vou tentar de novo (Passe novamente o espelho na mancha.) A lei mostra o pecado, 
mas ela não nos limpa. Sabe como nós podemos nos limpar? Só com Jesus, a Água da vida 
(Retire o tecido sobre o recipiente com água e a cruz e molhe o lenço na água.)  Jesus 
vai limpando o nosso pecado, (peça para alguém segurar o espelho para você e fique 
olhando alternadamente para ele e para as crianças.) a lei mostra onde está sujo, e Jesus 
nos limpa (retire aos poucos a mancha com o lenço molhado). É difícil, não é? Mas Jesus, 
a Água da vida, vai nos lavando, nos limpando, purificando. Ele carrega os nossos pecados. 
Olhe como o lenço está sujo! Em breve Jesus vai nos levar para um lugar que não vai ter 
nenhuma sujeira mais, lá nós vamos estar limpos para sempre.

APELO: Preste atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês: Quem quer que Jesus 
limpe todas as manchas do pecado que estão no coração? Ore com as crianças confirmando 
as decisões.

COMPARTILHANDO O MAPA: Apresente os mandamentos que estão em Êxodo 20. 
Use um cartaz com a imagem de duas mãos e dedoches para recapitular quais são e a ordem 
dos mandamentos. Entregue os dedoches para cada criança brincar e compartilhar esse 
ensino tão importante com outras pessoas.
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TERÇA-FEIRA | QUARTO DIA –  UMA MARCA NOS SOLDADOS

OBJETIVO: Aprender que a observância do sábado é um mandamento eterno.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Fale sobre mais uma parte da armadura do cristão. Leia 
Efésios 6:15. Pergunte para as crianças se elas já experimentaram andar descalço 
na areia quente da praia ou sobre pedras com pontas? Diga que, nos tempos bíbli-
cos, o calçado era fundamental para trazer proteção, prontidão e firmeza para os 
soldados que caminhavam nas regiões áridas do Oriente Médio. Calçar o evangelho 
da paz significa estar firme e pronto para levar a mensagem da Palavra de Deus 
para outras pessoas. Quando você compartilha o que sabe sobre a Bíblia, fica mais 
forte espiritualmente e mais perto de Jesus.

Você vai precisar de: várias bolinhas de isopor com as palavras egoísmo, 
orgulho, vaidade, presunção, cobiça, inveja e preguiça escrita em cada uma delas. 
Uma criança voluntária.

Apresentação: (Chame uma criança para participar e peça que ela estenda a mão). 
Hoje eu tenho um desafio para você! Quero que abra a Bíblia e leia a passagem que eu 
indicar. Antes, porém, estique seus braços. Quero ver quantas bolinhas cabem em suas 
mãos (a criança deve esticar os braços, com as mãos juntas e com as palmas abertas 
para cima). A bolinha do egoísmo, da inveja... (fale o nome do pecado escrito na bolinha 
e coloque-a sobre a mão da criança. Coloque quantas forem necessárias até não caber 
mais nas mãos da criança). O que seria necessário acontecer para que você conseguisse 
abrir a Bíblia e ler a passagem que eu vou sugerir? É preciso retirar as bolinhas de suas mãos, 
certo? As bolinhas representam as coisas que nos atrapalham de servir e levar o evangelho 
para outras pessoas. Há muita gente que precisa de ajuda, atenção, apoio e, principalmente, 
aprender sobre a Palavra de Deus. Mas o egoísmo, a preguiça, o orgulho e muitos outros 
pecados nos atrapalham de levar a mensagem. Qualquer coisa que nos impeça de levar o 
evangelho da paz deve ser retirado da nossa vida. É por isso que precisamos usar essa parte 
tão importante da armadura do cristão: os calçados do evangelho da paz. Com ele, estaremos 
sempre prontos a transmitir o amor de Deus.

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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SOLDADOS FIÉIS: Conte a história de Martinho Lutero e destaque a coragem 
dele em fazer o que é certo.

Você vai precisar de: Aparelhos celulares diferentes, um relógio no qual os 
ponteiros possam ser movimentados e figura de Martinho Lutero. Cenário com 
alguns livros, Bíblia, tinteiro e pena e uma folha de papel. Voz no microfone 
recitando Romanos 1:17.

Apresentação: Com o telefone, (mostre os celulares diferentes) nós falamos com 
as pessoas, damos recados, conversamos para acabar com a saudade, fazemos pedidos, 
resolvemos problemas; enfim, o telefone é um aparelho muito importante. A oração é 
como uma ligação telefônica. Mas não uma ligação qualquer. É a mais especial de todas 
porque com ela falamos com Deus. Martinho Lutero foi ensinado a acreditar em Deus e 
a falar com Ele desde criancinha (entra o personagem). Lutero sempre começava o seu 
dia com uma oração e (o personagem deve ajoelhar-se) gostava muito de estudar. Um 
dia quando estava numa biblioteca, encontrou uma Bíblia em latim. Ele ficou muito feliz, 
pois nunca tinha lido a Bíblia toda (o personagem deve ficar próximo aos livros e fingir 
estar lendo a Bíblia). Lutero começou a ler a Palavra de Deus e foi descobrindo verdades 
maravilhosas. No começo, ele não entendia tão bem, achava que deveria fazer coisas 
para ser salvo. Como, por exemplo, subir escadas ajoelhado, ficar sem comer ou dormir 
e outras coisas. Um dia, enquanto subia a “escada de Pilatos”, que ficava em Roma, 
(o personagem simula subir uma escada) ouviu uma voz que dizia: “O justo viverá 
pela fé” (somente a voz no microfone). Naquele momento, Deus falou com Lutero, e 
ele começou a entender melhor a Bíblia. Compreendeu que é Jesus quem nos salva e 
que só Ele pode perdoar os pecados. Lutero continuou estudando e também pregando 
(o personagem volta para onde estão os livros). Ensinou a muitas pessoas sobre as 
verdades da Bíblia e escreveu um documento (o personagem simula escrever), como se 
fosse uma carta com 95 motivos para acreditar que só Jesus pode nos salvar. E, depois 
que estava pronto, ele colou na porta da igreja em Wittenberg (o personagem simula 
pendurar a folha). As pessoas leram e aprenderam o que era certo de acordo com a 
Bíblia. Não foi fácil para Lutero ser fiel a Deus. Muitas pessoas deixaram de ser amigas 
dele e brigaram com ele. Mas Deus ajudou Lutero em todos os momentos e também 
ajuda aqueles que são fiéis. Você estuda a Bíblia como Lutero estudava? Seus amigos da 
escola sabem que você ama a Jesus? Ou você tem vergonha de dizer que é um cristão? 
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Quanto tempo você gasta em oração? Lutero passava todos os dias pelo menos três 
horas orando (mostre o relógio e movimente os ponteiros indicando a quantidade 
de tempo que Lutero gastava em oração). Que grande exemplo!

CARTAS PARA A CASA DO COMANDO: Explique que no santuário de Deus há 
um cofre especial: a Arca da Aliança. Diga que Deus considera os mandamentos 
muito preciosos. No Céu, dentro do cofre de Deus, estão as tábuas da lei. Na Arca 
da Aliança, no santuário do Céu, está a lei de Deus, completinha do mesmo jeito 
que Ele escreveu. Se alguém disser para você que pode roubar, adorar imagens ou 
guardar outro dia que não seja o sábado, essa pessoa está mudando a lei de Deus. 
Como Deus não muda, a Sua lei também não pode mudar nunca. Não se esqueça 
de que a lei de Deus é eterna e que o Senhor nos ajuda a obedecer a cada um dos 
Seus mandamentos. Faça um momento de oração especial pedindo a Deus ajuda 
para guardar todos os mandamentos, inclusive o quarto. Não se esqueça de pedir 
que as crianças acrescentem nomes no coração de oração.

MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Libere o áudio, com uma voz masculina, 
do verso geral da semana (Efésios 6:10-18). Incentive as crianças a falarem o verso 
enquanto escutam o som do áudio.

Apresente o verso do dia, que está em Ezequiel 20:20. 
Escreva o verso em tiras de papel, incluindo a referência, e troque a posição 

de uma ou duas partes. O desafio é que as crianças descubram que partes estão 
posicionadas de maneira errada.

LENDO O MAPA: Conte a história da criação, com destaque para a importância 
do sábado. Textos de referência: Isaías 58:12-14 e Gênesis 1 e 2:1-3.

Você vai precisar de: Sete sacolas de papel numeradas. Colocar os seguintes 
objetos, cada um em uma sacola. (1) Um tecido preto e uma lanterna, (2) um 
borrifador de água pequeno ou squeeze, (3) uma maçã ou outra fruta e flores 
diferentes, (4) uma luneta, binóculo ou figura do sol lua e estrelas, (5) peixinhos e 
algum réptil de brinquedo, (6) um gatinho de pelúcia e uma figura de Adão e Eva, (7) 
figura de uma igreja. Uma figura das tábuas dos mandamentos.

Apresentação: Você gosta do dia do seu aniversário? Hoje eu quero contar para 
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vocês uma história especial da Bíblia de um aniversário diferente, porque não é 
o aniversário de uma pessoa. Essa história está no comecinho da Palavra de Deus e 
mostra como Deus fez todas as coisas (abra as sacolas de papel e mostre os itens à 
medida que for falando). O planeta onde vivemos era vazio (mostrar o tecido preto), 
não tinha nada. Mas Deus resolveu criar todas as coisas que existem. Ele disse: “haja 
luz” (acenda a lanterna) e tudo foi iluminado, ficou tudo clarinho. Esse foi o primeiro 
dia. Depois Deus separou a água (borrifar água nas crianças de forma moderada) e o 
céu, isso no segundo dia. Já no terceiro, Ele fez a terra e as lindas plantas, todas as que 
existem e também as árvores com suas frutas (mostrar a fruta). No quarto dia, Deus 
fez o sol, a lua e as estrelas (mostrar figuras). No quinto dia, por meio de Sua 
palavra foram criados os animais da água, (mostrar) os peixinhos, a baleia, os répteis 
(mostrar) e as aves. Estava quase tudo terminado, e Deus, no sexto dia, fez o restante 
dos animais. O gatinho (mostrar), o boi, a vaca e todos os animais da terra. Também fez 
o primeiro homem e a primeira mulher (mostrar figura), Adão e Eva. Deus fez tudo de 
forma muito especial e quando terminava, a cada dia, via como tinha sido bom o que 
Ele havia criado. E no sétimo dia? Deus resolveu que o sétimo dia seria especial. Seria o 
sábado, dia de descanso (mostrar figura da igreja), dia de comemorar o aniversário da 
criação. Deus, Adão, Eva e toda a criação guardaram o primeiro sábado juntos. Deve ter 
sido muito lindo!

Deus escreveu sobre o sábado também na Sua Lei eterna (mostrar a figura dos 
mandamentos), para nos mostrar que esse dia deve ser guardado eternamente. 
Inclusive, para nos dar um importante exemplo, Jesus também guardou e considerava o 
sábado um dia especial. Ele ia à igreja aos sábados e ajudava muitas pessoas nesse dia. 

Você vai precisar de: Figuras de coisas que podemos fazer aos sábados e um 
par de luvas de plástico, uma cheia de ar e outra vazia. Somente a voz no microfone: 
“É certo fazer o bem aos sábados?” (Marcos 3:4). Um tecido vermelho.

Apresentação: Em Marcos 3:1 a 6, a Bíblia diz que Jesus (mostrar o tecido 
vermelho) foi à igreja daquela época, que era a sinagoga, no sábado. E um grupo de 
homens fariseus queriam prender a Jesus (segure o tecido de forma forte) e ficavam 
observando se Jesus iria fazer alguma coisa de errado. Estava ali junto deles um homem 
que tinha um problema, uma das mãos dele era boa (mostrar a luva cheia de ar) ele 
podia pegar as coisas e trabalhar. Mas a outra era ressequida, murcha (mostrar a luva 
vazia) e ele não conseguia fazer nada com aquela mão. Jesus pediu para aquele homem 
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vir até o meio da igreja e perguntou a todos: (voz no microfone) Todos sabiam que a 
resposta era: Sim! Mas ficaram quietos. Jesus viu como aqueles homens eram malvados e 
de coração duro. Então falou com o homem da mão ressequida para ele estender a mão 
(encher a luva vazia com ar). E quando ele obedeceu a Jesus, um milagre aconteceu. 
E todos viram! A mão daquele homem ficou completamente curada e Jesus ensinou a 
todos que o sábado é dia de ajudar as pessoas.

APELO: O sábado é um dia especial. Não é dia de ficarmos parados esperando o 
tempo passar. É dia de ajudarmos as pessoas, entregarmos folhetos, visitarmos doentes, 
falarmos de Deus a alguém, de contemplarmos a natureza, de vir à igreja, de estudar a 
Bíblia, de ficar com a família (mostrar figuras enquanto fala).  Adão e Eva guardaram 
o sábado. Jesus guardou o sábado enquanto viveu aqui na Terra e até depois que foi 
crucificado. Ele descansou um sábado inteirinho e só ressuscitou no domingo. Isso é a 
verdadeira Páscoa! Eu quero aproveitar cada sábado para ficar mais perto de Deus. E 
você? Vamos pedir a Deus que nos ajude sempre a obedecer e guardar o sábado, o dia 
do aniversário da criação? (Ore com as crianças.)

COMPARTILHANDO O MAPA: Incentive as crianças a convidarem um amigo 
para aprender mais sobre as verdades da Bíblia sobre o sábado . A ideia é que eles 
brinquem com a Caixa de Tesouros da Natureza. Em uma área livre, em meio à 
natureza, recolha os materiais naturais mais interessantes que conseguir encontrar. 
Coloque os materiais em caixas de ovos. Aproveite os momentos da brincadeira 
para apresentar, a seu colega, as verdades sobre o sábado.
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QUARTA-FEIRA | QUINTO DIA – ESTRATÉGIA DO INIMIGO

OBJETIVO: Aprender que misturar verdade e mentira nunca é correto, princi-
palmente em relação aos ensinos da Palavra de Deus.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Faça a revisão das lições anteriores. Leia Efésios 6:16 
para as crianças. Apresente mais uma parte importante da armadura do cristão: 
o escudo da fé. Explique que o escudo protegia o corpo dos soldados de dardos 
inflamados, uma espécie de flechas com fogo na ponta. Essas armas eram muito 
perigosas. Soldados inimigos costumavam misturar substâncias altamente 
inflamáveis nas pontas das flechas e ateavam fogo nelas antes de lançá-las. Por 
isso, os grandes escudos feitos de madeira dura, metal e revestidos de couro de 
animais, eram eficazes para evitar que os soldados que os estivessem usando 
fossem atingidos.

Você vai precisar de: duas bexigas cheias de ar, um espeto de madeira, fita 
adesiva larga.

Apresentação: O que vocês acham que acontecerá se eu atingir esse balão com o 
espeto? (mostre os materiais à medida que for falando). Vejam só o que vai acontecer 
(introduza o espeto no balão, que deve estourar). O balão foi facilmente estourado 
porque estava desprotegido. Agora, vejam a diferença. (cole dois pedaços de fita adesiva, 
um em cada lateral da bexiga. Os pedaços de fita devem ficar alinhados, mas em lados 
opostos. Em seguida, com cuidado, introduza os espetos na direção das fitas adesivas. 
Ver detalhes disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=9jOrsjQP18M. Acesso 
em: 17 jul. 2022). Viram que interessante! O balão não estoura. Sabem por quê? A fita 
adesiva funciona como uma barreira protetora, impedindo que o espeto estoure o balão. 
A fé é como uma fita adesiva na nossa vida. Ela nos protege contra as setas da tentação 
(dê exemplos de tentações que podemos enfrentar). Precisamos acreditar que Jesus 
veio à Terra, venceu as tentações do mal, morreu, ressuscitou e está sempre disposto 
a nos ajudar a vencer o mal. A confiança em Deus é um forte escudo de proteção que 
muitos soldados cristãos fiéis utilizaram no passado e que nós devemos também usar.

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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SOLDADOS FIÉIS: Destacar a importância da fidelidade a Deus e contar a 
história de Zuínglio.

Você vai precisar de: Vara de pescar, figura de peixe, figura de Zuínglio, uma 
Bíblia, notas de dinheiro, placa em que esteja escrita a palavra perdão, um coração 
com algumas manchas presas.

Apresentação: Veja o que eu tenho em minhas mãos (mostrar a vara de pescar). 
Vocês se lembram da história da Bíblia que Jesus chamou uns pescadores (mostrar a 
figura do peixe), para serem pescadores de homens. Mas como pescar homens? Pescar 
homens significa levar a mensagem de Jesus a outros. Hoje quero contar para vocês a 
história de um soldado cristão que tinha um nome muito diferente. O nome dele era 
Zuínglio (mostrar a figura). Ele vivia na Suíça, um país muito frio (falar com voz trêmula) 
e desde pequenino sua vovó contava histórias da Bíblia para ele. Zuínglio foi crescendo e 
se tornou um pastor e um grande pregador. Ele pregava as verdades da Bíblia (mostrar 
uma Bíblia) e não aceitava as coisas erradas que os líderes da igreja daquela época 
faziam. Sabe o que eles faziam? Vendiam perdão. É isso mesmo! A pessoa entregava 
o dinheiro (mostrar o dinheiro) e recebia em troca o perdão (mostrar a placa). Mas 
Zuínglio pregava que o único que pode retirar as manchas do pecado do coração é Jesus 
e nenhum outro (retirar manchas do coração). Que não é certo adorar imagens e que 
devemos falar nossos pecados para Deus. Muitas pessoas aceitaram o que o pastor 
Zuínglio ensinava. Outros ficaram com muita raiva dele e queriam que ele parasse de 
pregar. Esse homem de Deus (mostrar a figura) falou de Jesus numa época em que 
muitos não gostavam e não queriam acreditar. Ele foi um pescador de homens. Você 
também pode ser um pescador de homens (mostrar a vara de pescar). Falar de Jesus 
para seus amigos da escola e para seus familiares se eles não vão para a igreja. Também 
pode chamar seus colegas para ouvir histórias da Bíblia e ser um pregador da verdade 
como Zuínglio foi. E aí? Aceita o desafio? 

MENSAGEM PARA A CASA DO COMANDO: Diga que lá no Céu, na Casa do 
Comando, o santuário de Deus, há livros especiais em que são feitos registros da 
guerra. Na verdade são três livros. No livro das memórias, Deus registra todos 
nossos atos de bondade. Peça que as crianças deem exemplos de atos de bondade. 
No livro dos pecados, Ele registra nossos atos pecaminosos. Somente quando nos 
arrependemos e pedimos perdão é que esses registros são apagados. E há também 
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o Livro da Vida, em que são registrados os nomes de todos os soldados fiéis que 
aceitaram Jesus como Salvador. Explique que hoje faremos três orações especiais: 
uma para que possamos praticar mais atos de bondade, outra pelo perdão dos 
nossos pecados e a terceira por pessoas que ainda não têm o nome escrito no Livro 
da Vida. Combine antecipadamente para que crianças façam essas orações. 

MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Libere o áudio, com uma voz masculina, 
do verso geral da semana (Efésios 6:10-18). Incentive as crianças a falarem o verso 
enquanto escutam o áudio.

Apresente o verso do dia, que está em Mateus 5:17. 
Fale a referência do verso do dia e peça que as crianças encontrem na Bíblia. 

O primeiro a encontrar a passagem bíblica deve lê-la para todo o grupo. Não se 
esqueça de auxiliar as crianças que ainda não têm tanta familiaridade com a Palavra 
de Deus. Caso considere pertinente, essa atividade pode ser feita em grupos. 
Converse com as crianças sobre o significado do verso.

LENDO O MAPA: Ensine a importância da fidelidade à Bíblia. Apresente 
passagens bíblicas relacionadas com esse assunto, como 2 Timóteo 3:16, Mateus 
5:17. 

Você vai precisar de: Um quebra-cabeça com muitas peças e um com poucas 
peças, uma figura de uma Bíblia recortada em algumas partes como se fosse um 
quebra-cabeça. Deixar as peças da imagem da Bíblia presas com uma fita adesiva 
sobre outro papel de forma que possam ser retiradas quando necessário.

Apresentação: Você já brincou de montar quebra-cabeça? (mostrar o quebra-
cabeça) Existem pessoas que conseguem montar facilmente um desses com muitas 
peças. Para ficar bem certinho é preciso encaixar as peças de forma bem correta como 
esse aqui, por exemplo, (mostrar o quebra-cabeça com poucas peças) que está 
montado corretamente. Todas as pecinhas estão encaixadas da forma como deve ser. 
Agora, se eu decidir tirar uma peça (retire uma peça) o quebra-cabeça vai estar completo? 
Mesmo que eu tire uma peça do cantinho, uma mais escondidinha, o quebra-cabeça não 
vai estar completo sem ela. E se eu trocar as peças e colocar nesse lugar vazio aqui a 
peça desse outro quebra-cabeça? (preencher o espaço vazio com a peça de outro 
quebra-cabeça) É até parecida com a peça ideal, mas não vai ficar certo não porque 
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para ser montado corretamente tem que ser todas as peças do mesmo brinquedo. Deus fez 
a Bíblia como um quebra-cabeça. Tudo se encaixa direitinho (mostrar a imagem da Bíblia). 
Desde o começo até o final, todas as coisas escritas se encaixam muito bem. Mas sabe o que 
o mal tenta fazer para confundir as pessoas? Ele as faz acreditar que há partes da Bíblia 
que podem ser retiradas (retirar uma das peças que formam a imagem da Bíblia). 
Ele tenta fazer as pessoas acreditarem que não tem problema retirar ou mudar o que 
está escrito na Bíblia e que pode colocar outras coisas no lugar daquilo que Deus falou 
(colocar uma peça diferente no lugar da que você retirou). Na Bíblia, está escrito 
sábado, por exemplo, o inimigo tenta mudar para o domingo, na Bíblia está escrito para 
não se ajoelhar e adorar imagens, mas o inimigo faz as pessoas acreditarem que isso 
pode sim. Deus não fica feliz! Toda a Bíblia é importante e nada pode ser mudado, nem 
trocado sem Deus permitir (coloque a peça correta na imagem da Bíblia). Estudar a 
Palavra de Deus todos os dias nos faz ficar fortes espiritualmente porque ela é uma luz, 
um alimento espiritual. Ela nos liga a Jesus.

Você vai precisar de: Um copo com água, recipiente com óleo.

APELO: Do mesmo jeito que água e óleo não se misturam (mostrar o copo com 
água, derramar um pouco de óleo e tentar misturar). Não é certo tentar misturar 
a verdade com a mentira. Nós precisamos acreditar somente na verdade da Bíblia e 
permanecermos fiéis ao que Jesus nos pede. Nos mandamentos de Deus está claro 
que devemos guardar o sábado. Mas há muitas pessoas que não acreditam mais 
nesse mandamento porque há quem ensine que o certo é guardar o domingo. Isso 
não é verdade! Também há quem acredite que é certo adorar imagens. Mas o segundo 
mandamento nos revela que não devemos fazer isso. Não acredite em mentiras. Estude 
sempre a Bíblia. Pregue as verdades da Palavra de Deus. Alguns não vão entender. Seus 
coleguinhas podem rir de você porque você é diferente. Mas não desanime, Jesus, o 
grande General, sempre estará ao seu lado!

COMPARTILHANDO O MAPA: Entregue o quebra-cabeça para que as crianças 
brinquem com seus amigos e compartilhem o que aprenderam hoje.
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QUINTA-FEIRA | SEXTO DIA – SINAIS DA VOLTA DO GENERAL

OBJETIVO: Aprender sobre os sinais da volta de Jesus.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Leia a primeira parte de Efésios 6:17. Ressalte que 
todas as peças da armadura de um soldado são importantes, mas o capacete 
protege a cabeça, que controla todo o restante do corpo. Nossa cabeça não 
pode ficar desprotegida porque, se ela for atingida, nosso corpo também será. 
Dê exemplos do que pode atingir nossa mente e desviar nossos pensamentos de 
Deus: entretenimento exagerado (uso inadequado de equipamentos eletrônicos, 
games, etc.), amizades perversas, não seguir as leis de saúde, livros inadequados, 
etc. Devemos trocar os pensamentos ruins pelos bons. 

Você vai precisar de: um voluntário, uma venda para os olhos, uma folha de 
papel e um lápis.

Apresentação: Nossa mente deve estar repleta de pensamentos bons, que vêm de 
Deus (peça que o voluntário, com os olhos vendados, escreva seu nome completo 
e desenhe uma flor no papel). Como seria melhor, mais prático e fácil realizar essa 
tarefa? Se os olhos do voluntário não estivessem vendados, tudo seria muito tranquilo 
(peça que o voluntário faça a mesma atividade proposta, porém, sem a venda nos 
olhos. Compare os resultados). A venda nos olhos representa tudo o que bloqueia a 
nossa mente. Com a mente bloqueada para as coisas espirituais, ficamos longe de Deus. 
Entretanto se a nossa mente estiver pura, com bons pensamentos, as tentações do mal 
até podem vir em nossa direção, mas elas não alcançam nossa mente. O capacete da 
salvação nos protege.

SOLDADOS FIÉIS: Contar a história de João Calvino ressaltando como ele ama-
va a igreja.

Você vai precisar de: Mapa da França, uma janela em miniatura que pode ser 
de madeira ou papelão, um boneco para representar João Calvino, que deve ter 

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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tamanho proporcional ao tamanho da janela, uma enxada que pode ser pequena 
ou de tamanho normal, uma caverna que deve ser feita de papel ou papelão e 
precisa ter tamanho proporcional ao boneco.

Apresentação: Você já viu um mapa como este? Trouxe para mostrar para vocês 
o mapa do lugar onde aconteceu a história de hoje (mostrar o mapa). Esse aqui é o 
mapa da França, nesse lugar também estava acontecendo muitas confusões entre os 
que queriam guardar o que a Bíblia pede, que eram chamados de protestantes, e os que 
pertenciam à igreja de Roma. João Calvino (mostrar o boneco) era um fiel protestante, 
ele estudou a Bíblia e aprendeu as verdades que muitos não acreditavam e começou a 
pregar para várias pessoas. Um dia, ele estava estudando a Bíblia e orando no seu quarto 
quando de repente alguns amigos dele chegaram avisando que os soldados oficiais 
estavam ali para prendê-lo. Os amigos seguraram a porta (simular estar segurando 
a porta) para os soldados não entrarem enquanto outros ajudaram Calvino a descer 
pela janela do quarto (simular com a janela e o boneco) e fugir. Calvino conseguiu 
correr até a cabana de um homem que o ajudou, deu para ele outras roupas e uma 
enxada (mostrar o objeto). Ele ficou disfarçado e conseguiu fugir para as terras da 
princesa Margarida, que ajudava os protestantes fiéis a Deus. Mesmo assim, durante 
algum tempo, precisou reunir-se com os irmãos da igreja numa caverna (mostrar a 
caverna). Lá dentro da caverna eles faziam o culto e estudavam a Bíblia escondidos para 
não serem presos. Calvino continuou defendendo as verdades da Bíblia e dando muitos 
estudos bíblicos para os interessados. A igreja de Calvino era dentro de uma caverna 
(mostrar a caverna) e, mesmo assim, ele ia com alegria e sempre estava estudando 
a Bíblia. Você não precisa se esconder para ir à igreja. Nós podemos estar na igreja 
sempre. Você vai sempre à igreja? Passa bons momentos com Deus e em comunhão com 
irmãos? Sua jornada de estudos não deve parar nesta semana. Não tenha vergonha de 
aprender cada vez mais da Bíblia. Siga o exemplo de Calvino!

MENSAGEM PARA A CASA DO COMANDO: Explique que hoje vamos orar por 
nossa mente. Vamos pedir que Deus nos ajude a absorver somente coisas boas.

Essa atividade também pode ser feita em grupos. Você vai precisar de: Uma 
folha grossa, cola branca, sal, pincel e tinta diluída em água.

Mostre os objetos e, com a cola, faça um desenho no papel. Cubra com sal 
toda a parte com a cola. Em seguida, molhe o pincel na tinta bem diluída em água 
e coloque, aos poucos, sobre a cola com sal. O sal absorverá a água e a tinta se 
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espalhará de maneira bem interessante pelo desenho. Explique para as crianças que 
nossa mente é como se fosse o sal. Nós rapidamente assimilamos/absorvemos o 
que vemos e ouvimos. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o que assistimos, 
ouvimos, com quem andamos, etc. Promova um momento especial de oração para 
que Deus proteja a mente das crianças do mal. Entregue mais um adesivo com um 
novo desafio e apresente a Deus a carta com os pedidos e agradecimentos.

MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Libere o áudio, com uma voz masculina, 
do verso geral da semana (Efésios 6:10-18). Incentive as crianças a falarem o verso 
enquanto escutam o áudio.

Apresente o verso do dia, que está em Marcos 13:32.
Peça que encontrem o verso na Bíblia e que comparem com Mateus 24:36, 

destacando as palavras semelhantes. Conversem sobre o significado dos versos.

LENDO O MAPA: Explique que o nascimento de Jesus (Mateus 1:18-25; 2:1-12; 
Lucas 2:8-18) foi uma profecia (Isaías 7:14; Miquéias 5:2) que se cumpriu. Mostre 
que a promessa de Sua volta também é real e que, apesar de não sabermos o dia 
exato, como o verso de hoje nos mostrou, há sinais claros apontando para o retorno 
de Jesus.

Você vai precisar de: Roupas de bebê, fraldas, um boneco representando o 
bebê Jesus, uma manjedoura ou cesto, três jovens vestidos de pastores, uma 
estrela, recipientes para representar ouro, incenso e mirra, figuras do terremoto de 
Lisboa, do escurecimento do sol e da volta de Jesus.

Apresentação: Quem aqui tem um irmãozinho ou irmã mais nova? Quando nós 
sabemos que um bebê vai chegar à nossa casa, começamos a preparar muitas coisas. 
Comprar ou fazer roupinhas (mostrar os objetos à medida que for falando), comprar 
as fraldas e um tanto de outras coisas que os bebês precisam usar. Quando Jesus veio 
pela primeira vez à Terra, as pessoas sabiam que Ele iria chegar porque Deus já tinha 
avisado havia muito tempo sobre o bebê que nasceria em Belém. Porém, a maioria das 
pessoas daquela época se esqueceu que Jesus estava para vir e não deu importância 
aos sinais que Deus tinha falado que aconteceriam. O bebê Jesus (mostre o boneco 
e coloque-o numa manjedoura) não tinha um berço bonito e bem preparado. Ele 
precisou dormir numa manjedoura e também não teve uma festa com muitas visitas. 
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Um grupo de pastores (entram os personagens) receberam a visita do anjo, avisando 
que Jesus tinha nascido, e foram visitá-Lo. Sábios do Oriente conheciam as profecias da 
Bíblia e viram a estrela brilhando no céu (mostrar a estrela). Eles também visitaram 
Jesus e entregaram seus presentes: ouro, incenso e mirra (mostrar os presentes). A 
maioria das pessoas não percebeu que era Jesus, o filho de Deus que tinha vindo à 
Terra. Você sabia que isso vai acontecer novamente? A Bíblia diz que Jesus vai voltar 
não como um bebezinho, mas como um rei. E alguns sinais iriam acontecer antes de 
Ele voltar. Grandes terremotos, como o que aconteceu na cidade de Lisboa em 1755 
(mostrar figura) e foi sentido em mais de dez milhões de quilômetros quadrados. O 
sol e a lua se escureceriam (mostrar figura), e isso aconteceu em 19 de maio de 1970, 
quando o dia virou noite. Esse foi o dia escuro! Muitos outros sinais já aconteceram e 
estão acontecendo.

APELO: E você? Acredita realmente que Jesus está voltando? (Mostre a figura.) Está 
se preparando, ou está fazendo como os que viviam quando Jesus veio pela primeira vez? 
Você está atento para as coisas que estão acontecendo. Eu quero estar pronto quando 
Jesus voltar. Você deseja também? Foi em uma quinta-feira, assim como hoje, que Jesus 
comemorou a Páscoa com Seus discípulos (mostre imagens) e fez uma ceia especial 
com eles. Em seguida, Jesus passou um tempo no Jardim do Getsêmani buscando a 
ajuda de Deus e também orando por mim e por você (mostre imagens). Jesus estava 
prestes a entregar a vida para que um dia você também pudesse participar de uma ceia 
especial com Ele lá no Céu. Os sinais mostram que está bem perto de esse dia chegar. 
Você deseja estar pronto para encontrar com Jesus e participar da ceia especial que Ele 
está preparando para seus soldados fiéis? Ore confirmando as decisões.

COMPARTILHANDO O MAPA:  Peça que as crianças usem a técnica feita com 
cola, sal e tinta diluída em água e produzam um cartão com a mensagem: JESUS 
EM BREVE VOLTARÁ. VOCÊ ESTÁ PREPARADO? Para compartilhar com alguém que 
precisa ouvir essa mensagem. As crianças também podem produzir quadros para 
enfeitar a casa e ajudá-las a sempre lembrar dessa mensagem tão importante.



35
SEMANA SANTA 2023

SEXTA-FEIRA | SÉTIMO DIA – O RESGATE DOS SOLDADOS

OBJETIVO: Aprender que Jesus voltará para buscar Seus soldados fiéis.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Leia a última parte de Efésios 6:17. Explique que até 
agora estudamos sobre partes da armadura do cristão que estão relacionadas com 
a defesa/proteção. Relembre cada parte. Mostre que hoje estudaremos sobre uma 
parte especialmente separada para o ataque. 

Você vai precisar de: Livros diferentes, Bíblias diferentes, figura do planeta 
Terra, placa de barro (tijolo), pedaços de pedra, tábua de madeira, material parecido 
com folha de papiro e um pergaminho.

Apresentação: Quem já foi a uma biblioteca? E havia muitos livros lá? Livros grandes, 
pequenos, grossos, finos, (mostrar diferentes livros) de todos os tipos. Você sabia que 
a Bíblia é como se fosse uma biblioteca (mostrar a Bíblia)? Ela é um livro com 66 livros 
dentro! Deus criou o nosso mundo (mostrar a figura) e logo no comecinho não existia 
a Bíblia como conhecemos. As pessoas contavam as histórias sobre Deus umas para as 
outras. Mas o tempo foi passando, e Deus separou alguns homens para escreverem as 
mensagens Dele para nós. Eles usavam materiais bem diferentes. Escreviam em placas 
de barro e pedaços de pedras (mostrar esses materiais). Só depois de algum tempo 
que começaram a escrever em tábuas de madeira, em pedaços de uma planta chamada 
papiro e em pergaminhos (mostrar os materiais). Deus usou homens diferentes em 
diferentes épocas para escreverem a Bíblia. Deus não ditava palavra por palavra, Ele 
colocava as ideias na cabeça de cada escritor, e eles escreviam o que era da vontade de 
Deus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, existem muitos tipos diferentes (mostrar 
diferentes Bíblias). Mas todas elas falam sobre o amor de Deus, e cada pedacinho é 
importante para nos mostrar o amor de Jesus por nós. Deus não nos deu a Bíblia para 
que ela fique fechada em nossa casa. A Bíblia é a mensagem de Deus. Todos os dias, 
precisamos estudá-la e aprender as lindas verdades que Jesus tem para nos falar. Vamos 
fazer um compromisso de estudar sempre a Palavra de Deus? Jesus usou a Bíblia para 
vencer o mal no deserto da tentação. Nós também devemos seguir o exemplo de Jesus e 
esconder a Palavra de Deus, que é a Espada do Espírito, em nosso coração.

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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SOLDADOS FIÉIS: Contar a história de Guilherme Miller destacando sua 
fidelidade à Palavra de Deus.

Você vai precisar de: Um jovem caracterizado de Guilherme Miller, uma Bíblia,  
plaquinhas onde esteja escrito: 2.300 / 70 / 490 / 1844 e um senhor caracterizado 
de Guilherme Miller.

Apresentação: Quem aqui vai para escola? Qual das matérias da escola você mais 
gosta? Português? Ciências? E quem gosta de fazer contas? Hoje quero contar para vocês 
a história de um homem que gostava muito de fazer contas. Sabe o que ele usava para 
fazê-las? Os números que ele encontrava estudando a Bíblia. Guilherme Miller (entra 
o jovem) era um fazendeiro que desde criança conhecia a Deus e a religião. Mas, 
quando ficou jovem começou a acreditar que Deus apenas criou este mundo, mas que 
não continuava cuidando de nós. Quando foi ficando mais adulto, começou a estudar 
a Bíblia (o jovem deve simular ler a Bíblia) e descobriu algo lindo! Observe o que ele 
disse certa vez: (o jovem deve falar ao microfone) ( “Descobri que a Bíblia apresenta 
um salvador. Ela passou a ser minha felicidade! O Salvador passou a ser para 
mim o primeiro entre dez mil. Perdi todo o gosto por outras leituras, e dediquei o 
coração a saber sobre a sabedoria de Deus”). Os livros da Bíblia que Guilherme mais 
gostava eram Daniel e Apocalipse. E foi estudando esses livros e outros da Bíblia que 
ele começou a descobrir muitos números importantes. Ele aprendeu sobre as profecias 
das 2.300 tardes e manhãs (mostre as plaquinhas à medida que estiver falando), 
sobre as 70 semanas ou 490 anos e depois de fazer muitas contas, Deus mostrou para 
ele que, no ano de 1844, algo importante aconteceria. Ele entendeu que seria a volta 
de Jesus (o personagem deve sair). Guilherme não acreditou! Passou mais e mais 
anos estudando tudo novamente e quando estava com aproximadamente 50 anos de 
idade (entra o personagem) pregou para treze famílias inteiras que aceitaram a Jesus 
(o personagem simula estar pregando). Ele continuou pregando, e muitas pessoas 
aceitaram a mensagem da volta de Jesus. Miller foi um estudioso da Palavra de Deus 
e levou a mensagem da volta de Jesus para várias pessoas. Ele nunca desanimou de 
estudar a Bíblia, nem mesmo quando teve dificuldade para entender algumas partes. 
Você já se confundiu alguma vez? Sabia que os discípulos de Jesus se confundiram e 
ficaram muito tristes, decepcionados. Os discípulos achavam que Jesus, quando esteve 
aqui na Terra, deveria ser coroado como um rei (mostrar a coroa). Eles não entenderam 
que Jesus veio para morrer em nosso lugar (mostrar a cruz). Quando eles viram Jesus na 
cruz, não sabiam o que estava realmente acontecendo e ficaram muito tristes, confusos 
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e decepcionados. Só depois eles entenderam que a morte de Jesus na cruz era muito 
importante para todas as pessoas do mundo. Do mesmo jeito que os discípulos ficaram 
tristes, Guilherme Miller (mostrar a figura) também ficou triste e decepcionado quando 
Jesus não voltou em 1844, como ele esperava. Muitas pessoas acreditaram nele e também 
acharam que Jesus viria (mostrar a imagem da volta de Jesus) para limpar a Terra de 
todo o mal. Alguns venderam suas casas (mostrar dinheiro), outros entregaram seu 
dinheiro todinho para a pregação do evangelho, outros saíram do trabalho, pararam 
de estudar, e, como Jesus não veio naquele ano, ficaram muito tristes. Eles se confundiram 
achando que Jesus estaria purificando a Terra, mas, a verdade, Ele estava, naquele ano, 
começando a purificação do santuário que fica lá no Céu. Aquelas pessoas aprenderam 
bastante com aquele erro. Guilherme Miller (mostrar figura) também aprendeu. Deus 
sempre está conosco nos momentos fáceis e nos difíceis da nossa vida. Ele não nos 
abandona e nem quer que nós abandonemos a Ele só porque as coisas estão difíceis. 
Confie em Jesus. Ele cuidará de você em todos momentos. Não abandone nunca a 
Palavra de Deus. Ela o ajudará a enfrentar todas as dificuldades e, principalmente, a 
vencer o mal.

MENSAGEM PARA A CASA DO COMANDO: Mostre anúncios recentes que 
revelem boas notícias. Apresente as características de um anúncio: chama a 
atenção, uso de frases curtas, mensagem objetiva, etc. Explique que há um anúncio 
importante que devemos fazer: Jesus em breve voltará! Peça que as crianças 
escrevam mais dois nomes, em suas cartas para Deus, de pessoas que precisam 
acreditar nessa notícia maravilhosa. Faça um momento de oração por essas e por 
todas as pessoas ao redor do mundo que precisam conhecer sobre a volta de Jesus. 
Aproveite para incentivar as crianças a orar pelos missionários e pela pregação do 
evangelho. Caso seja possível, entreviste alguém que já trabalhou como missionário, 
dedicando integralmente seus dons e talentos para a causa de Deus. Incentive as 
crianças a se envolverem na missão.

MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Libere o áudio, com uma voz masculina, do verso 
geral da semana (Efésios 6:10-18). Incentive as crianças a falarem o verso enquanto escutam 
o áudio.

Apresente o verso do dia, que está em João 14:1 a 3. Solicite que as crianças façam um 
desenho para representar o que entenderam do verso e deixem o desenho na página de 
suas Bíblias em que o verso está escrito.
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LENDO O MAPA: Apresente os detalhes revelados sobre a volta de Jesus 
(Apocalipse 1:7; Mateus 16:27, 24:30; 2 Pedro 3:10).

Você vai precisar de: Uma caixa de presente onde possa ser colocada uma 
harpa, que pode ser confeccionada com papelão, ou somente a figura da harpa, 
um galho de palmeira ou planta parecida e uma coroa. Nela deve estar escrito: 
santidade ao senhor. Uma criança com roupas brancas. Figura de arco-íris, da lei de 
Deus e da volta de Jesus. Uma nuvem do tamanho de uma mão que pode ser feita 
de papel ou emborrachado. Alguém para falar somente a voz no microfone. 

Apresentação: Você gosta de ganhar presentes (mostrar a caixa)? É tão bom quando 
alguém promete nos dar um presente, não é mesmo? Nós esperamos a pessoa chegar 
com um embrulho. Isso acontece, por exemplo, quando o papai ou a mamãe prometem 
trazer um presente quando chegarem do trabalho. Parece que demora tanto, mas quando 
eles chegam, é muito bom, porque estávamos esperando. Jesus também prometeu nos 
dar muitos presentes, mas existe um presente que Jesus prometeu nos dar que é muito 
especial. Quando estiver bem pertinho de Jesus voltar, esse mundo vai estar numa 
grande confusão. Muitos de nós vamos estar escondidos (simular como se estivesse 
se escondendo) porque os que não amam a Jesus vão estar bastante bravos com os 
cristãos. De repente tudo ficará bem escuro e as pessoas vão ficar com medo. Então um 
lindo arco-íris vai aparecer no céu (mostrar) e todos os que estiverem orando (ajoelhe-
se) vão ter um arco-íris ao redor. A lei de Deus (mostrar a lei) também aparecerá no 
céu para os ímpios perceberem que deveriam ter guardado todos os mandamentos. Os 
salvos não precisarão ter medo, nós vamos escutar uma voz dizendo assim: “Olhem para 
o alto” (somente a voz no microfone)! E quando nós olharmos para o céu, veremos uma 
nuvenzinha do tamanho de uma mão (mostrar). Essa nuvem vai crescer e vamos ver sair 
dela a imagem mais linda que nossos olhos já viram. Será Jesus voltando com milhares 
de anjos (mostrar a figura). Os que morreram e amavam a Jesus, vão levantar com o 
corpo transformado, sem doenças, bem bonitos. Os vivos também serão transformados. 
Todos nós vamos subir, com a ajuda de nossos anjos. Imagine você flutuando! E quando 
estivermos para entrar no Céu, (entra a criança com vestes brancas) Jesus vai nos dar um 
lindo presente. Todos vão receber (abrir a caixa lentamente). Vai ser uma coroa de ouro 
novinha (mostrar e colocar na criança), linda e brilhosa. Nela vai estar escrito: “Santidade 
ao Senhor”  também haverá nela o seu novo nome. Um lindo nome que Jesus vai dar para 
você!  Ele também vai lhe dar um ramo de palmeira e uma linda harpa (entregar na mão 
da criança). Todos vão tocar a harpa e cantar uma música de gratidão a Jesus. Então 
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ouviremos Jesus dizer: (Somente a voz no microfone deve ler Mateus 25:34 e Hebreus 
2:13 a parte final). 

APELO: Vai ser lindo demais. Ver Jesus encontrar Adão, as pessoas que foram para 
o Céu com a sua ajuda. Mas o presente principal vai ser ver Jesus! Você vai poder ver 
as marcas dos pregos nas mãos de Jesus (mostre imagens ou apresente objetos que 
representem o que você está falando). Ele sofreu muito, foi julgado, humilhado, usou 
uma coroa de espinhos e carregou uma cruz para salvar você. Jesus morreu numa cruz 
para nos salvar. Ele quer dar uma linda coroa para cada um de Seus soldados fiéis. 

Eu quero receber esse presente de Jesus e morar com Ele para sempre. Você também 
deseja morar para sempre com Jesus? Então vamos falar isso com Ele agora. Vamos orar.

COMPARTILHANDO O MAPA: Mostre convites diferentes e peça que as crianças 
expliquem para qual ocasião é cada um deles. Ajude as crianças a confeccionar 
convites para serem compartilhados com pessoas que precisam aprender mais 
sobre Deus. Planeje um evento posterior à Semana Santa: pode ser uma atividade 
em um pequeno grupo, um piquenique especial, um evento com a parceria do 
Clube de Aventureiros ou Desbravadores. O importante é que as crianças sejam 
convidadas para esse evento e também convidem outras crianças a participarem. O 
objetivo é que as crianças continuem estudando a Bíblia, não percam o vínculo com 
a igreja e levem mais amiguinhos a Jesus.
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SÁBADO | OITAVO DIA – A GUERRA ACABOU

OBJETIVO: Saber que o fim da guerra entre o bem e o mal acontecerá em breve 
e que a vitória do bem está garantida.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Mostre a armadura do cristão e relembre cada parte. 
Leia Apocalipse 3:5 e 7:13. Mostre vestiduras brancas e uma coroa. Explique que 
a batalha entre o bem e o mal logo chegará ao fim e que Deus vai nos dar uma 
nova roupa. Vestes brancas simbolizam a pureza e o mundo sem pecado no qual 
viveremos para sempre. Diga que também receberemos uma linda coroa, símbolo 
da nossa vitória na batalha. Faça um apelo mostrando para as crianças a importância 
de usar a armadura do cristão agora, que será trocada, em breve, pelas vestes de 
salvação.

SOLDADOS FIÉIS: Mostre que, ao longo dos anos, muitas pessoas foram 
chamadas por Deus e foram soldados fiéis: Ellen White, Thiago White, etc. Apresente 
testemunhos de pessoas que têm dedicado a vida para levar a mensagem de 
salvação para outras. Motive as crianças a serem fiéis soldados de Jesus em qualquer 
situação e onde quer que estiverem.

MENSAGEM PARA A CASA DO COMANDO: Entregue o último adesivo da 
semana, no qual deve estar escrita a frase: O que me afasta de Deus. Faça um 
momento de oração especial reafirmando o compromisso das crianças de se 
afastarem de tudo o que as atrapalham de ficar mais perto de Deus. Entregue um 
recipiente (pode ser uma garrafa PET) para que a criança enfeite e use como uma 
cápsula do tempo. Cada criança deve colocar sua carta para Deus, confeccionada ao 
longo da semana, e informações como a data, o evento, os participantes e detalhes 
que mostrem o compromisso que fizeram com Deus. Estabeleça com as crianças 
uma data de abertura (no futuro) da cápsula. Explique que a cápsula só deve ser 
aberta na data combinada. Reafirme a importância do compromisso com Deus.

Acesse o código QR indicado na página 7
e encontre os materiais de apoio para este dia.
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MENSAGEM DO GRANDE GENERAL: Libere o áudio, com uma voz masculina, 
do verso geral da semana (Efésios 6:10-18). Incentive as crianças a falarem o verso 
enquanto escutam o áudio.

Apresente os versos do dia, que estão em Apocalipse 21:1-3. Explique o que 
teremos e não teremos (tristeza, morte, choro, doenças, etc.) na Nova Terra.

LENDO O MAPA: Mostre o que ocorrerá durante e após o milênio.

Você vai precisar de: Imagem da volta de Jesus, um coração com uma imagem 
ou nome de Jesus dentro e correntes que podem ser feitas de papel. Um recipiente 
transparente com água dentro, um recipiente de vidro pequeno e com tampa, 
uma bolinha de algodão e um pouco de iodo e de água sanitária, colocados em 
recipientes sem rótulos de forma que não sejam identificados.

Apresentação: O inimigo de Deus é muito mau. Ele nos faz pecar e não se 
arrepende e nunca vai se arrepender disso. A Bíblia diz que quando Jesus voltar para 
nos buscar (mostre a imagem), nós vamos para o Céu. A Terra vai estar toda bagunçada 
e destruída. As casas caídas, árvores arrancadas, um monte de coisa queimada, vai estar 
tudo muito feio. As pessoas que não aceitaram Jesus no coração (mostre o coração) vão 
ter morrido e quem vai ficar aqui preso? O inimigo de Deus. Isso não significa que ele vai 
ficar amarrado com correntes (mostrar as correntes) ou cordas. Ele e os anjos do mal 
vão ficar aqui na Terra sem poder sair e sem nenhuma pessoa para poder fazer pecar. E 
os salvos, vão estar onde? Vão estar no Céu com Jesus por mil anos (caso tenha figuras 
a respeito, apresente-as). Eles vão estudar no grande computador de Deus porque 
alguns se salvaram e outros se perderam. Os salvos vão comer da Árvore da Vida, fazer 
novos amigos e brincar com os animais. Vai ser muito bom estar lá! Observe o que 
eu tenho aqui. É uma vasilha com água (mostrar). Se eu colocar o algodão (mostrar) 
dentro da água o que vai acontecer com ele? Com certeza ele vai ficar molhado! Agora, 
tem um jeito de eu colocá-lo dentro dessa vasilha e o algodão não ficar molhado. Se 
eu colocar o algodão bem protegido (colocar o algodão no recipiente de vidro e 
tampar) aqui nesse pote de vidro, ele vai entrar na água mais não vai ser atingido, 
não vai ficar molhado porque o vidro estará protegendo o algodão. Depois da volta de 
Jesus, o nosso planeta ficará totalmente destruído. Os que não amavam a Jesus estarão 
mortos. Os anjos maus estarão aqui sem poder fazer nenhuma maldade porque não 
terão ninguém para tentar. O inimigo de Deus estará aqui carregando muita maldade, 
ele estará cheio de pecados (pingar iodo na água). Mas e os salvos? Eles estarão no Céu 
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com Jesus, e quando os mil anos acabarem eles voltarão para essa Terra. Você pode 
estar pensando: “mas que perigo, voltar para essa Terra cheia de maldade e pecado?” 
A Bíblia diz que os salvos estarão dentro da Cidade Santa e irão descer dentro dela, 
igualzinho o algodão está dentro do vidro (mostrar), mas nenhum mal vai atingi-los 
porque Deus os protegerá. A cidade vai descer em cima do Monte das Oliveiras, que 
vai ser dividido ao meio (ir descendo o vidro de forma que aos poucos entre em 
contato com a água). Os perdidos vão viver novamente, com suas maldades e pecados 
no coração, vão tentar machucar e acabar com o povo de Deus, que estará dentro da 
cidade (derrame um pouco de água no recipiente de vidro). Mas Deus os protegerá. 
Jesus vai ser coroado Rei dos reis, e Satanás, os anjos maus e as pessoas más vão ser 
destruídos para sempre (derramar água sanitária na água com iodo). Nunca mais vai 
existir doenças (à medida que for falando, mostrar as figuras relacionadas e amassá-
las), morte, choro, brigas, fome ou qualquer pecado e tristeza. Deus vai transformar 
toda a Terra, os portões da cidade serão abertos (abrir o recipiente de vidro). E os 
salvos sairão lá de dentro (retire o algodão do recipiente) para morar nesse novo lar 
vivendo para sempre feliz com Jesus. 

APELO: A guerra entre o bem e o mal já tem vitória certa. A vitória é de Jesus! Você 
deseja hoje viver com Jesus para sempre nessa cidade maravilhosa? Se você deseja, levante 
sua mão, confirmando sua decisão. Louvado seja Deus! Nós estaremos lá! Vamos orar? 

COMPARTILHANDO O MAPA: Ensine as crianças como fazer um agamógrafo 
sobre a verdadeira Páscoa, para compartilhar.
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MINISTÉRIO DA CRIANÇA


