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Orientação para líderes de crianças 

 Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças. 

 Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em suas 

ministrações. 

 Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, 

afim de que a verdade ali inserida torne-se realidade para você. 

 Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma. 

 Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a oposição 

das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo. 

 Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito 

Santo trabalhar no coração das crianças. 

 Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus 

disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe 

para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas. 

 Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo 

complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão. 

 Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes. 

 Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, com 

crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria 
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Lição 1 - A pessoa espiritual 

 

Princípio: 

O pessoa espiritual é aquela que agrada ao Senhor em seu viver diário. 

Versículo: 

“... Mas, agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que 

pertencem à luz”. (Efésios 5:8b). 

Quebra-gelo: 

Coloque uma venda nos olhos de três crianças voluntárias e entregue em suas mãos utensílios ou 

brinquedos e peça que descubram o que são: qual a cor, para que serve. Seja criterioso na 

escolha, para que a criança não consiga adivinhar. 

Moral: No escuro, não consigo saber o que acontece de fato, mas na luz, posso enxergar e saber 

como as coisas são e como funcionam. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago  1:26-27.  

Há muitas crianças que se orgulham em dizer que são evangélicos, cristãos, mas estão 

enganados, sabe porquê? Porque Deus conhece a maneira de viver de cada um. 

Se na casa, na escola, junto dos amigos, esta pessoa não age como de Deus. Faze tudo o que as 

crianças do mundo fazem, fala palavrões, fala mal da professora, mal da presidente, não ajuda os 

amigos na escola quando passa por dificuldades, não fala do amor e do plano da salvação de 

Deus nem convida ninguém para os eventos da igreja, ou para a célula...aí fica difícil né? É cristão 

de nome, só para parecer bonzinho...totalmente sem sal. 

O menino(a) espiritual, é aquele que está intimamente ligado com Cristo. 

Ser espiritual não é frequentar a célula ou a igreja nos domingos, mas vigiar o que fala, não magoar 

ou falar mal dos outros, não ter um olhar de maldade, mas mostrar interesse para com os que 

precisam de amor e atenção, como visitar um amigo doente, ajudar os outros... e fugir do pecado, 

sair da rodinha de fofoca, sair do site que não é de Deus, desligar o filme com cenas de namoro, 

não assistir desenhos do mal que só mostram bruxarias ou crianças rebeldes... 

O verdadeiro culto a Deus, é a minha vida diária, minhas atitudes e meus pensamentos. 

Aplicando a palavra: 

Você quer ser um menino (a) espiritual? 

 Comece a andar mais perto de Jesus, pois ele é a luz, e a luz de tudo manifesta, mostra tudo 

o que é errado e certo em mim. 

 Comece hoje mesmo a deletar de sua vida o errado e viver o que é certo, por amor a Jesus. 

Acerto: 

 O que a luz que é Jesus está mostrando em sua vida hoje, que você está fazendo de errado? 

 Vamos orar? 

Pai de amor, arranca do meu coração toda a vontade de fazer o que é errado e que te deixa 

triste. Eu declaro que em Jesus eu sou mais que vencedor na vida! Obrigado Senhor por não 

desistir de mim e por estar sempre ao meu lado! 

Enche o meu coração com a tua paz e que o teu amor me complete! Em nome de Jesus, amém.  
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Lição 2 - Tratamento Igual para Todos 

 

Princípio: 

Todos são iguais diante de Deus. 

Versículo: 

“... Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência” Tg.2:1. 

Quebra- gelo: 

Convidar um adulto para lhe ajudar na lição de hoje. Esta pessoa deverá se vestir de mendigo, 

estar suja e cheirando mal, deve entrar assim que a aula começar e pedir licença para assistir 

junto das crianças, deverá sentar-se perto delas, abraçá-las e beijá-las. Com certeza, a presença 

desta pessoa incomodará e muito as crianças. 

Moral: Após o incomodo, diga para as crianças, que todos são iguais diante de Deus. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago 2:1-13. 

Convide para entrar agora na sala, um homem com anéis d ouro e bem vestido. Pergunte as 

crianças, como se sentiram quando entrou esta pessoa? 

A bíblia nos dá um mandamento, uma ordem de Deus, que devemos amar o nosso próximo, não 

importando com sua aparência, condição social, cor, defeitos físicos ou o quanto estudou, pois 

Deus nos ama da maneira como somos. 

Deus não faz diferença entre pessoas, se são ricas, pobres, negras ou brancas... aliás, ele não 

olha para o nosso exterior e sim para o nosso coração. O nível de julgamento de Deus é sobre o 

nosso interior, como andam nossos sentimentos, vontades, intenções do coração. Quem lembra 

da escolha do Rei Davi? Quem consegue lembrar como foi que Deus falou ao profeta Samuel? 

Deus nos deu coração para amarmos de maneira a agradá-lo, amar as pessoas, como amamos a 

nós mesmos. Você se ama, mesmo quando levanta da cama e olha no espelho, com seu cabelo 

despenteado e seus dentes sem escovar? 

O nosso amor pelas pessoas deve ser pelo que são e não pelo que aparentam, pois foram criadas 

a imagem de Deus e são muito amadas por ele, isto já basta para aprendermos a amar mais. 

Jesus, quando estava pendurado naquela cruz, orou a Deus Pai pedindo que perdoasse seus 

ofensores, dizendo que eles não sabiam o que faziam naquela hora... de fato muitos daqueles se 

converteram quando Jesus ressuscitou e também quando Pedro começou a pregar em público. 

Jesus olhou o que acontecia no interior deles com olhos de amor. 

Aplicando a palavra: 

 Como tem sido o seu comportamento com seus colegas? Você prefere ir na casa de quem tem 

mais brinquedos e eletrônicos? 

 Você trata todos de igual forma? Seja sincero com você mesmo. 

 Todos temos a tendência a fazer diferença entre as pessoas. Não foi assim que fizemos aqui 

no quebra-gelo? O que aconteceu aqui acontece em nosso dia-a-dia. 

 Você procura fazer amizades e ajudar amigos mais simples, mais novos? 

 Que tal, a partir de hoje começar a olhar seus amigos e pessoas ao seu redor como o Senhor 

olha? 
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 O amor de Deus por nós é intenso, vai além do que se vê em nosso exterior, seus olhos 

penetram o nosso interior. Procure conversar com seus amigos, enxergar o que eles são em 

seu interior. 

Acerto: 

 Você olha para as pessoas com os olhos de Deus? 

 Peça a Deus um coração que ama ao próximo, como você se ama. 

 Vamos orar? 

“Ensina-me a olhar as pessoas como o Senhor as vê. Ensina-me a amá-las como o Senhor as 

ama”. 
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Lição 3 - Fé e Ação 

 

Princípio: 

Quem acredita, faz!  

Versículo: 

“Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta”. Tiago 2:17  

Quebra-gelo: 

Hoje nós vamos orar pelas crianças que estão nos Lares de Acolhimento (antigamente se usava o 

nome orfanato), crianças que precisam de carinho, atenção, roupas, brinquedos, etc... 

Explique para as crianças sobre como é a vida nestes Lares e a necessidade que estas crianças 

têm. Separe as crianças de duas em duas, para orarem por estas crianças. 

Moral:- Agora que todas oraram, converse como elas poderão ajudá-las, doando brinquedos, 

roupas, escrevendo junto aos pertences que enviarão cartinhas e se possível, fazer até uma visita. 

Pois a fé sem ações é morta.  

Se eu digo que sou um menino de Deus e não faço coisas que um menino de Deus faz, minha fé 

é coisa morta.  

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago 2: 14-26 

Crer em Deus, muitas pessoas creem, mas ser “amigo de Deus” é diferente. Ser amigo de Deus 

implica em fazer as coisas que ele quer que eu faça. 

 Abraão foi um homem que foi chamado de amigo de Deus, vocês sabem porquê? 

Ele era um homem que amava a Deus, ele não tinha filhos e Deus lhe prometeu que seria pai e 

deu-lhe um filho já na sua velhice, o qual foi chamado Isaque, quando Isaque nasceu Abraão tinha 

cem anos e algum tempo depois, Deus colocou Abraão à prova, chamou- o e pediu que levasse 

seu filho para ser entregue como sacrifício.  

Abraão não questionou a Deus, e fez tudo o que ele lhe pediu, levou o seu filho até o lugar onde o 

Senhor tinha determinado, deixou os seus servos que o acompanhavam e continuou o caminho 

junto de seu filho, que lhe perguntou: Pai, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro 

para o sacrifício? Respondeu: -Deus proverá meu filho. 

Chegando ao locar indicado por Deus, preparou Abraão o altar, amarrou o seu filho e quando ia 

matá-lo com uma faca, o anjo do Senhor o chamou mostrando-lhe um carneiro entre os arbustos 

e lhe disse que, por causa de sua fé em Deus e ação de não negar nem seu próprio filho, seria 

sua descendência numerosa como as estrelas do céu e por intermédio dele o mundo seria 

abençoado. (Gênesis 22:1-18) 

Como vimos na vida e exemplo de Abraão, crer somente não é o suficiente para agradar a Deus, 

para agradá-lo é necessário me desprender de coisas que sou muito apegado, me doar em gestos 

e ações. 

Abraão amava muito o seu filho, mas se Deus o queria, ele iria entregá-lo, sabendo que ele era 

poderoso até para ressuscitá-lo.  
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Aplicando a palavra: 

 Não é o bastante para Deus ouvir que eu o amo através de minhas palavras em orações. 

O que Ele deseja ver em mim, é o abrir mão das coisas que são muito importantes para 

mim, por amor a ele. 

 Um exemplo: você entregaria o dinheiro que ganhou para comprar um presente para você 

e presentearia o filho de um missionário que está em um pais distante? 

 Não é o bastante orar pelas crianças de um Lar Abrigo, se eu não fizer nada para ajudá-

las.  

 

Acerto: 

 Você ama a Deus e quer ser chamado “amigo de Deus”? 

 Há algum amigo seu que está em dificuldade? Ajude-o. 

 Vamos orar? 

“Espirito Santo de Deus, me mova a fazer tudo aquilo que contigo aprender”. 
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Lição 4 - Os males que a língua pode causar  

 

Princípio: 

Cuidado com o que fala. 

Versículo: 

“A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade...” Tiago 3:6. 

Quebra-gelo: 

Levar papel para brincarem de dobradura, ensinar passo- a – passo as crianças a montar um 

barco de papel. Levar uma bacia com água para poderem brincar com os seus barcos. 

Moral: Ler Tiago 3:4-5: “Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é 

guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto que acontece com a língua: Mesmo 

pequena, ela se gaba de grandes coisa”. 

Tão pequena que é, e pode mudar todo o rumo da sua vida se for mal usada.  

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago 3:1-12 

O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, cavalos, cachorros, vocês já assistiram 

programa na televisão onde homens controlam animais? Pois bem, o homem é capaz de dominar 

animais, mas não conseguem dominar a si próprio, pois quando fica nervoso, fala o que não deve, 

consegue colocar fogo e incendiar uma conversa na sua casa, deixando seus parentes e amigos 

nervosos também. 

A bíblia diz que com a nossa boca, podemos proferir palavras de bênção: obrigado mamãe! Deus 

te abençoe! Ou palavras de maldição: Você é um burro! Eu odeio você! 

Queridos, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga?  É claro que não, o mesmo deve 

acontecer conosco, da nossa boca só poderia sair palavras boas.  

Aplicando a palavra: 

 A bíblia diz que ninguém consegue dominar a sua própria língua. Assim sendo devemos 

entender que esta é a área mais difícil de entregar ao Espírito Santo que habita em nós. 

 O nosso grande desafio como meninos (as) de Deus é ter muito cuidado ao falar e pedir todos 

os dias para que o Espírito Santo nos ajude a dominar esta parte tão fraca da nossa carne. 

Acerto: 

 Você reconhece que toda vez que fala demais, ou com raiva, você fala o que não deve? 

 Reconhece que as vezes faz com a sua boca, brincadeiras indevidas, que expõe, diminui ou 

irrita seus amigos? 

 Vamos orar? 

“Que o meu falar seja para abençoar os que me ouvem”  
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Lição 5 - O que é ser sábio? 

 

Princípio: 

A criança sábia promove a paz. 

Versículo: 

“Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más”. (Tiago 3: 16) 

Quebra-gelo: 

 Brincar de: “Quem receberá o presente?” Traga uma caixa de bombons, embrulhada em papel de 

presente, e diga para as crianças que você tem somente um presente para oferecer, quem será 

que ficará com ele? 

Comece então a brincadeira. Quem ficará com este presente é a criança mais quietinha da sala, 

entregue então o presente para a criança mais quieta da sala: Quando ela receber o presente diga 

que, pensando melhor, quem receberá o presente será a criança que mais converse na sala; peça 

para que a criança que estava com o presente entregue para a criança mais falante da sala; e 

continue a brincadeira de maneira que este presente passe por muitas mãos, até que acabará 

parando na mão da criança mais amorosa da sala. Quando o presente chegar nas mãos desta 

criança, diga então que ela ficou com o presente por sabermos que tem o coração bom e dividirá 

o seu presente com todas as demais da sala. 

Moral: Espere que esta criança divida os bombons com todas, enquanto saboreiam seus 

bombons, leia para elas Tiago 3:13, “Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois 

então que prove isto pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade 

e sabedoria”. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago 3: 13-18. 

O mundo julga uma pessoa sábia e inteligente quando ela sabe levar vantagem em tudo. Mas esta 

não é a verdadeira sabedoria que vem de Deus, procede da nossa natureza humana e pecadora. 

A verdadeira sabedoria, a que vem do céu é pura, sem contaminação de ideias humanas; como 

achar que cortar a fila para receber o lanche na escola é bom? Se isto gera discórdia e confusão, 

pois os que se sentiram injustiçados irão brigar. 

Se queremos ser sábios, devemos ser pacíficos, bondosos e amigáveis, ou seja, agindo com amor, 

tendo consideração pelos outros. 

Não gostando apenas do amigo que tem uma casa grande com piscina, onde eu posso nadar e 

desfrutar; mas gostando também do meu amigo que tem muita dificuldade em matemática, 

levando-me a passar horas em sua casa estudando com ele para passar na prova. 

É por esta razão que Tiago escreveu para os irmãos assim: Se alguém se acha sábio e inteligente, 

que provem então, que demonstrem isso com suas atitudes e ações, através de seu bom 

comportamento para com os outros. 

Não se enganem não, se em seu coração existir inveja, querer ter o que seu amigo tem; se existir 

amarguras, ficar chateado porque não tenho o que queria; se egoísmo, querer tudo para si, isto 

não é de origem celestial, mas carnal, humana e diabólica. 

Ser sábio para Deus é ser bondoso, amoroso, plantando através de seus atos, sementes de amor 

que vão gerar uma grande colheita de paz. 
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Aplicando a palavra: 

Aprendemos hoje que a sabedoria humana é o oposto da sabedoria de Deus. Se quisermos ser 

sábios aos olhos de Deus, devemos andar na contramão do mundo, tratando as pessoas com 

respeito, consideração e amor. 

 Esperando que a nossa mãe sirva primeiro o nosso irmão mais novo. 

 Dividindo a caixa de bombons que ganhamos com nossos amigos. 

 Se alegrando com o presente simples que ganhamos da vovó. 

 Tendo paciência de se despedir dos avós e tios quando estamos fazendo visita. 

 Esperando minha vez de jogar sem ficar causando briga.  

Acerto: 

 Querer levar sempre a vantagem é uma tendência nossa. Você quer pedir a Deus ajuda, para 

ser uma criança sábia aos olhos do Senhor? 

 Vamos orar? 

Dá-me Senhor, um coração amoroso e bondoso, para tratar as pessoas de maneira a gerar 

paz e não discórdia e confusão. 
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Lição 6 - Ser Amigo de Deus 

 

Princípio: 

Deus deseja que eu seja amigo fiel a ele.  

Versículo: 

“...Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus.” Tiago 4:4b.  

Quebra-gelo: 

Entregue uma folha em branco para cada criança e deixe que desenhem um amigo(a). 

Depois que desenharem, será o momento de todos compartilharem o que fazem em companhia 

deste amigo(a). Pergunte se já sentiram ciúmes do amigo(a) e por quê? 

Moral: Nenhum amigo gosta de ser traído pelo outro, ou menos amado. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago 4:1-10 

Hoje vamos falar sobre “amizades”, sobre ser amigo. Deus nos criou para sermos seus amigos, 

companheiros, andarmos juntos, compartilharmos das mesmas coisas. Deus compartilhou com o 

homem o jardim do Éden, tudo o que tinha nele era do homem também, mas o diabo quis roubar 

a nossa amizade com Deus, quando persuadiu Eva a comer do fruto que Deus havia proibido 

comer. Quando Eva comeu o fruto e o deu ao seu marido, ambos traíram a confiança de Deus, 

mostrando confiar mais no que o diabo disse e prometeu do que no seu grande amigo e criador 

Deus! 

Hoje, em nossos dias, não é nada diferente do que era no jardim do Éden, Deus nos ama muito e 

sabe de tudo o que precisamos. Você sabia que se você está aqui hoje é porque Deus te concedeu 

saúde? 

Deus é bom, mas o diabo quer nos enganar, nos seduzir com as coisas deste mundo, querendo 

que amemos mais tudo o que há aqui, do que a Deus. 

Em Tiago 4:4, a bíblia noz diz: “Gente infiel! Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo 

é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus”. 

Tudo o que tem aqui no mundo, passará, inclusive o diabo. Toda a tecnologia que te deixa 

deslumbrado, tudo o que te enche os olhos hoje, amanhã não mais existirá e o diabo será lançado 

num lago de fogo, este será o seu fim. Mas Deus tem um novo céu e uma nova terra preparado 

para nós, seus amigos fiéis. Há um versículo na bíblia que diz assim: “Se fiel até a morte e dar-te-

ei a coroa da vida!” Apocalipse 2:10, Deus irá recompensar seus amigos fiéis, aqueles que não 

lhe viraram as costas, ouvindo e sendo atraídos pela amizade com o mundo e com o que nele há. 

Aplicando a palavra: 

 Mas afinal, o que é ser amigo do mundo? 

 É amar, dedicar mais atenção às coisas daqui do que às coisas de Deus. 

 Como por exemplo: quando você menino passa horas brincando de videogame, as 

meninas com os joguinhos de Barbie na internet, e não dedicam tempo algum com o 

Senhor, o escutando através da leitura da Bíblia, ou falando com ele através da oração. 

Começam sem querer a distanciar-se dele, sendo atraídos por coisas que um dia vão 

acabar. 

 Se você prefere jogar mais um pouco ao invés de ir à célula ou ao culto. Ou sempre prefere 

descansar ou passear do que buscar as coisas de Deus, ou ainda, idolatra um time de 

futebol fazendo dele a sua grande paixão, e você menina tem um ator de seriado como 
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seu grande ídolo, briga e discute quando alguém fala mal dele. O coração de Deus se sente 

trocado por estas condutas. 

Acerto: 

 O que mais te atrai aqui no mundo? Pelo que você discute, ou briga com pais e amigos? 

Talvez isto esteja roubando o lugar de Deus em seu coração. Ele não deseja te tirar estas 

coisas, mas ocupar o primeiro lugar em seu coração. 

 Vamos orar? 

Senhor ajuda-me a enfrentar a minha carne e meus desejos, o mundo e a minha atração 

pelas coisas daqui, me ajuda a enfrentar e o diabo, que é meu adversário. Permita que o 

teu Espírito, que habita em mim, me dirija a fazer a tua vontade, para sermos amigos para 

sempre. É no nome poderoso de Jesus que eu oro, Amém.  
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Lição 7 - Acusar os Outros é Mau 

 

Princípio: 

Não fui eu que estabeleci as regras para poder cobrá-las do meu amigo ou irmão. 

Versículo: 

“Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa 

que é para julgar os outros?” Tg.4:12. 

Quebra-gelo: 

Brincar com as crianças de por o chapéu. 

Você líder deverá estabelecer as regras: enquanto a música estiver tocando o chapéu deve estar 

passando, todos que pegarem o chapéu deverão colocar na cabeça antes de passá-lo adiante, 

quando a música parar a criança que estiver com ele na mão ou na cabeça sairá da brincadeira. 

A brincadeira continuará até restar uma criança. 

Moral: Todos nós gostamos de julgar e dar palpites nas regras estabelecidas por outros. 

História do dia:  

Texto Bíblico: Tiago 4: 11-12 

Você tem o costume de falar dos outros? 

Quando sua mãe estabelece uma regra e seu irmão ou irmã a quebra, você logo corre para contar 

o erro do irmão? Olhe bem se faz ou não faz isso, pois mentir também é pecado. 

Você já foi chamado de “dedo-duro”? 

Quando Tiago escreveu estas palavras para a igreja, ele sabia que este era o costume deles, como 

também é o nosso, por esta razão devemos mudar a nossa atitude para com nossos amigos e 

irmãos. 

Quando os vemos cometendo algum erro, não devemos julgá-los, ou condená-los, mas apresentá-

los a Deus, pois foi ele quem estabeleceu as regras para a nossa vida, a maneira certa de agir 

aqui na terra, sendo ele o único que pode julgar, perdoar ou condenar e além do mais, ele é o 

único que conhece o coração. 

Aplicando a palavra: 

 Quando você vir o seu irmãozinho mentindo para o papai que não foi ele quem quebrou o 

brinquedo, não parta para a acusação, procure conversar com ele em amor, ajudando-o a 

compreender que quando mente, está desagradando o coração de Deus, pois ele quem 

estabeleceu a regra de não mentir, dizendo que ficarão fora da sua presença, todo aquele que 

ama e pratica a mentira (Apocalipse 22:15). Ajude-o a se acertar com Deus. 

 Ou quando você percebe que seu pai está sendo egoísta com a mamãe ou com você mesmo, 

faça o que ele determinou, obedeça. E depois, quando o papai estiver mais calmo, você pode 

procurá-lo sozinho para dizer que não conseguiu achar bondade na atitude que ele tomou e 

pode até pedir para orar a Deus com ele, para que sejam felizes em família. 

Acerto: 

 Como você tem tratado seus amigos e irmãos quando os vê cometendo erros? 

 Vamos Orar? Ajuda-me Senhor, para que ao invés de acusar e criticar o meu irmão, ou meus 

pais, que eu os leve diante de ti, justo juiz. 
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