
Missão ABS Vida 
Projeto Criança Amiga de Deus 

www.absvida.com.br 
 

Curso de Evangelismo de Crianças - Módulo III 
 

Estude o texto na tela do computador ou celular. 

Se preferir, baixe o mesmo texto e salve ou imprima. 

Para baixar em PDF vá até a página Downloads do menu Mais. 

 
 
Módulo III 
 
Evangelismo de Crianças – Salve uma Vida Inteira 
 
Aula nº 01 – Evangelismo de Crianças – Chamada Urgente 
 
Todas as pessoas, desde as mais novas até as de idade avançada, todas elas precisam conhecer 
Jesus. 
Por isso, cometemos um engano quando deixamos de falar de Jesus para as crianças. 
Os próprios discípulos pensavam que as crianças pudessem incomodar a Jesus e tentaram afastar 
as crianças de Jesus. 
Mas Jesus disse: “Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o Reino 

de Deus” (Lucas 18:16). Leia também Mateus 19:14 e Marcos 10:14. 
Devemos apresentar a Palavra de Deus às crianças, pois: 
• Elas precisam conhecer a Deus como seu criador (Pai, Filho e Espírito Santo). 
• Elas precisam saber que Jesus é o Salvador do mundo. 
• Elas devem ser preparadas para vencer os males do mundo e as tentações do maligno que, 

certamente, enfrentarão. 
Vamos pensar sobre o que Jesus disse: “não os impeçais (de vir a mim)”. Como podemos, hoje, 
impedir uma criança de ir a Jesus? 
Jesus quis nos alertar sobre a responsabilidade que nós, pais, líderes e salvos em Jesus, temos em 
apresentar o Evangelho para as crianças. 
Será que, hoje, então, impedir uma criança de ir a Jesus seria a nossa atitude quando não falamos 
de Jesus para as crianças? 
 
Levando Crianças a Jesus 
Jesus mostrou uma atenção especial para com as crianças, pois disse: 
“Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo 

algum entrareis no Reino dos Céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, 

esse é o maior no Reino dos Céus” (Mateus 18:3-4). 
Evangelizar uma criança é mais fácil do que evangelizar um adolescente ou um adulto. 
À medida que vai crescendo, o ser humano oferece maior barreira para aceitar os ensinos do 
Evangelho, por já ter sido exposto ao mal deste mundo. 
Veja algumas características das crianças que facilitam a evangelização. 
• Devido à sua curiosidade, a criança tem mais interesse em ouvir. 
• A humildade da criança permite que ela aceite a autoridade de Deus. 
• Devido à sua pureza, a criança não tem barreiras, como pecados, maus hábitos e vícios. 
 



O que nós estamos falando, além de ser observado no nosso dia a dia, também está na Bíblia: 
“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará 

dele” (Provérbios 22:6). 
 
Aula nº 02 – Preparando-se para o Evangelismo de Crianças 
 
Você, que, de alguma forma trata com crianças, seja na escola, na igreja ou na família, já notou 
como as suas mentes estão mais limpas e acreditam mais facilmente no que dizemos. 
É importante saber que aquilo que a criança aprende nos primeiros anos da vida, isto ficará na 
sua mente para sempre, formando também a sua personalidade. 
A sua igreja, provavelmente, tem escola bíblica no domingo ou em dias de semana. 
Se você tem desejo de falar de Jesus para as crianças, então, ofereça-se para participar desse 
trabalho. 
 
Iniciando o Evangelismo Infantil 
Se na sua igreja ainda não há ensino bíblico para as crianças, então, fale com o Pastor. 
Proponha iniciar essa atividade, podendo ser, inicialmente, no mesmo horário dos cultos, em um 
espaço separado. 
É muito importante que você se prepare para evangelizar as crianças, lendo sobre o assunto, 
participando de cursos e mantendo contatos com entidades que se especializaram nesse ensino. 
Dessa forma, conhecendo materiais e métodos de ensino, você poderá aperfeiçoar a sua tarefa e 
obter melhores resultados na evangelização das crianças. 
Na internet, você encontra muitos materiais e informações. Tome cuidado, no entanto, em 
conhecer a fonte dessas informações e se estão de acordo com a linha teológica da sua igreja. 
Fique disponível para Jesus e Ele fará de você um valioso instrumento de bênçãos para as 
crianças. 
Busque a Deus em oração, pedindo direção, sabedoria e poder do alto para levar a preciosa 
Palavra de Deus aos pequeninos. 
 
Aula nº 03 – O Clamor dos Pequeninos 
 
Na fase inicial da vida, o ser humano demonstra grande curiosidade e interesse em conhecer o 
mundo que o rodeia, sendo facilmente atraído pelas coisas novas. 
Aproveitando-se disso, o inimigo tenta ocupar espaço na mente das crianças, através de diversos 
meios que fazem parte do mundo das crianças. Assim, ele pode usar a televisão, jogos de 
videogames, fábulas e lendas, desenho animado e filmes, brinquedos infantis etc. 
Por trás dessas atividades, que tanto atraem as crianças, pode haver uma ação maligna, na 
tentativa de moldar a criança para um modo de vida recheado de violência, distanciamento de 
Deus, ódio, vingança, prática de magia e ocultismo, falsos heróis com poderes estranhos, 
monstros, seres humanos deformados, imoralidade etc. 
Vamos recordar as palavras de Jesus: “não os impeçais (de vir a mim)”. O que hoje estaria 
impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus? Certamente muitos desses atrativos podem 
se tornar fortes obstáculos e impedir as crianças de conhecer a Jesus e de aceitá-lo como 
Salvador. 
 
O Evangelho para as Crianças 
O nosso desafio, então, sempre será retirar as coisas nocivas da vida das crianças e oferecer-lhes 
o Evangelho, mostrando a elas a verdade e a vida que estão na pessoa de Jesus. 
Isto, sim, lhes fará felizes nesta e na vida futura. 
Vamos levar as crianças a Jesus, contar-lhes sobre as coisas de Deus, cantar e orar com elas. 



Vamos oferecer-lhes o Evangelho às crianças, mostrando a elas o caminho, a verdade e a vida na 
pessoa de Jesus. 
Agindo dessa forma, vamos agradar a Deus, sabendo que as crianças serão felizes e abençoadas, 
nesta e na vida futura. 
 
Aula nº 04 – Quando Falar de Jesus para as Crianças 
 
Alguns pensam que as crianças pequenas não são capazes de entender as coisas de Deus. Outros 
acham que o ser humano deve saber, desde pequeno, que é um pecador. 
Parece-nos que o melhor é apresentar Jesus às crianças o mais cedo possível. 
Porém, o modo de apresentar a mensagem da Bíblia para a criança deve sempre levar em conta a 
sua idade. 
Na fase inicial da vida, não há necessidade de falarmos de pecado e de culpa para as crianças. 
Devemos, sim, encher o seu coração da presença de Deus através das histórias bíblicas, de 
cânticos e da oração. 
Isto vai ajudá-las a manterem o coração limpo e o temor a Deus. 
Sobre as crianças, Jesus disse: 
"...dos tais é o Reino de Deus" (Marcos 10:14) e 
"...os seus anjos nos céus sempre vêem a face de meu Pai que está nos céus" (Mateus 18:10). 
 
Jesus, o Salvador das Crianças 
Numa idade seguinte, quando a criança já sabe o que é certo e o que é errado, ela mesma vai 
perceber quando desobedeceu a Deus. 
Nessa idade, também, a criança poderá compreender que Cristo morreu por ela. 
E que sua desobediência pode ser perdoada, crendo em Jesus e o aceitando como seu Salvador. 
A criança também poderá entender que Jesus, como nosso amigo e salvador, preparou um lugar 
muito lindo para nós no Céu. 
E, que um dia, nós vamos morar nesse lindo lugar, junto dele e de todas as pessoas que 
aceitaram a Jesus como amigo e salvador. 
Para as crianças de mais idade e compreensão, veja, na última aula deste Módulo, uma sugestão 
de como apresentar o plano de salvação. 
 
Aula nº 05 – Falando de Jesus para as Crianças 
 
As crianças podem estar perto de nós, como na família e na igreja, mas também podem estar 
distantes, como aquelas com quem temos pouco ou nenhum contato. 
Se as crianças não podem vir até a igreja, então vamos até elas, assim como Jesus e os apóstolos 
faziam, visitando as pessoas onde elas estavam. 
Veja estas possibilidades de alcançar crianças, indo até onde elas estão, na família, na igreja e 
fora da igreja. 
 
Em Família 
Os pais devem falar de Jesus a seus filhos desde cedo. Contar histórias da Bíblia, cantar e orar 
juntos, numa agradável reunião familiar. Veja o que Deus ordenou ao povo de Israel, por meio 
de Moisés: 
“E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e delas 

falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te” 
(Deuteronômio 6:6-7). 
 
 
 



Na Escola Bíblica da Igreja (dominical ou na semana) 
A Igreja deve incentivar o preparo dos professores, através de cursos e de literatura especializada 
na evangelização de crianças. Também deve dispor de locais adequados ao ensino e de material 
que motivem as crianças e facilitem o trabalho dos professores. 
 
Na Vizinhança da Igreja 
Você pode fazer uma reunião na sua igreja, na sua casa ou na casa de algum irmão da igreja e 
chamar as crianças da vizinhança. 
Nessa reunião você pode contar histórias bíblicas para elas. As crianças gostam muito de ouvir 
histórias, o que facilita bastante o ensino bíblico. 
Poderá, também, apresentar um filme evangélico, tomando o cuidado de assisti-lo antes, 
sozinho, para conhecê-lo. Poderá repetir o mesmo filme outras vezes, pois, como se sabe, as 
crianças não se cansam de assistir o mesmo filme. 
Pesquise e prepare outras atividades para tornar essas reuniões atraentes e favoráveis para 
apresentar a Palavra de Deus aos pequeninos. 
Além do ensino bíblico, também cante e ore com as crianças. 
Se possível, ofereça algo de comer e beber. 
Ainda, havendo condições, envolva as crianças em algum jogo ou brincadeira, desde que sejam 
saudáveis e sem riscos para elas. 
 
Nas Escolas Seculares 
A lei brasileira permite, de forma facultativa, o ensino religioso na escola. Quem trabalha no 
ensino secular terá mais facilidade em participar dessa atividade, criando uma oportunidade para 
que a igreja evangélica ofereça o ensino bíblico para as crianças. 
 
Em Lugares Especiais 
Há crianças que estão internadas e só podem ser evangelizadas por uma visita ao local em que se 
encontram: hospitais, orfanatos, creches etc. 
Se não for possível um contato pessoal, ao menos poderá ser entregue a elas alguma literatura 
evangelística, como folhetos, novos testamentos e livretos. 
 
Em Campanhas Evangelísticas 
A igreja poderá realizar campanhas voltadas para a evangelização de crianças, convidando toda a 
vizinhança, inclusive os pais que não são evangélicos. Poderá oferecer atrações infantis, tais 
como: filmes evangélicos, teatrinhos, brincadeiras, músicas, prêmios e lanches. 
Recomenda-se a distribuição de literatura evangélica: Bíblia, novo testamento, folhetos, histórias 
bíblicas, etc. 
 
Em Datas Especiais 
A igreja pode aproveitar as datas especiais e preparar eventos para crianças e evangelizar 
também os seus pais. 
Poderão ser preparadas reuniões em datas como: Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Natal, Férias, etc. 
 
Distribuição de Folhetos de Evangelismo 
Faça distribuição nas ruas e na porta de escolas. 
Quando evangelizar adultos, leve também folhetos infantis. 
As crianças da igreja podem levar folhetos e entregar para as crianças vizinhas, amigas, colegas 
de escola etc. 
Entregue folhetos nos arredores de eventos e festas, por exemplo: Cosme e Damião, Hallowen, 
Dia da Criança, Finados, Eventos Esportivos etc. 



 
Aula nº 06 – O Plano de Salvação para a Criança 
 
Para as crianças com mais idade, que já podem entender o que é certo e o que é errado. 
Nessa fase, então, a criança também pode compreender quando e porque desobedeceu a Deus. 
Ela pode entender, também, que podemos ser perdoados por Deus quando aceitamos a Jesus 
como nosso Salvador. 
Nessa situação, apresente o plano de salvação para ela da seguinte forma: 
• Quando fazemos coisas más, nós entristecemos a Deus, nosso Criador. 
• Quando não ajudamos as pessoas que precisam de nós, Deus também fica triste. 
• Aí, então, o pecado entra em nosso coração. 
• O nosso coração, que antes estava limpo, agora vai ficar sujo. 
• O pecado nos faz sofrer muito, porque o pecado nos separa de Deus. 
• Mas Deus nos ama muito. 
• Por isso Deus enviou Jesus, seu Filho, para nos ajudar. 
• Jesus sofreu e morreu na cruz por todos nós. 
• Jesus fez isso para perdoar todos os nossos pecados. 
• Quando cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, Jesus limpa o nosso coração. 
• Com nosso coração limpo, aí então ficamos amigos de Jesus e filhos de Deus. 
Se você estiver certo de que a criança ouviu e entendeu o plano de salvação, peça para ela aceitar 
Jesus em seu coração. 
 
Criança aceitando a Jesus como seu Salvador 
Se a criança não entender, explique que “aceitar Jesus” quer dizer deixar Jesus entrar no coração. 
Jesus vai limpar o coração e ficar morando sempre nele. 
E, que, sendo amigos de Jesus, então, um dia, nós poderemos morar no Céu, junto dele e de 
todas as pessoas que aceitaram a Jesus como amigo e salvador. 
Se a criança aceitar Jesus, ore junto com ela, pedindo-lhe para repetir suas palavras. Por 
exemplo: 
“Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, perdoa os 
meus pecados, limpa o meu coração e fica morando no meu coração para sempre. Amém”. 
Evangelizador, procure manter-se sempre próximo ao Senhor Jesus, através da leitura da Bíblia e 
da oração, em harmonia com a sua família e em comunhão com a sua igreja. 
 
Manual de Evangelismo Pessoal 
O texto deste módulo foi extraído do livreto “Manual de Evangelismo Pessoal”, editado pela 
equipe da Missão ABS Vida. 
Recomendamos conhecer esse livreto, para obter mais conhecimento sobre evangelismo geral e 
infantil de uma forma bastante prática. 
Esse livreto também pode ser usado como um Curso de Evangelismo Pessoal e Infantil, para 
instrução de pastores, líderes, obreiros e membros em geral na igreja local. 
Baixe grátis este livreto em PDF ou adquira em forma impressa no site www.absvida.com.br 
 
Material Adicional 
Segue indicação de sites com material sobre o assunto. 
Faça uma busca neles e veja o que possa ser útil para você. 
Faça as devidas adaptações, sempre levando em conta as características e condições da igreja 
local. 
Para acessar cada site, copie todo o endereço indicado a seguir (começa com www...) e cole na 
primeira linha do seu navegador de internet. 
 



Missões e Editoras de Material de Evangelismo 
ABS Vida - Agência Evangélica de Busca e Salvação (folhetos adultos e infantis, livros de 
evangelismo, discipulado e liderança de igrejas) 
Site: www.absvida.com.br - Fone (11) 2910-0679 
 
Sociedade Bíblica do Brasil - SBB (bíblias, novos testamentos, evangelhos e folhetos) 
Site: www.sbb.org.br - (11) 4195-9590 e (11) 3245-8999 
 
Aliança Pró Evangelização de Crianças - APEC (cursos e materiais para evangelização de 
crianças) 
Site: www.apec.com.br - Fone: (11) 2476-2935 
 
Livros sobre Evangelismo de Crianças 
Adel, Tânia – Como Contar Histórias – Editora AD Santos 
Adel, Tânia – Histórias para o Evangelismo e para o Culto Infantil – Editora AD Santos 
Adel, Tânia – Histórias para o Discipulado Infantil – Editora AD Santos 
Rangel, Rawderson - Manual Prático para o Culto Infantil - Editora AD Santos 
Mello, Cyro - Manual do Discipulador Cristão – Editora CPAD 
Senna, Arnaldo - Alerta Geral - Editora CPAD 
 
 
Parabéns! você chegou ao final do Módulo III. 
Continue no Módulo IV. 
Para acessar esse módulo, entre pelo Menu acima ou clique aqui. 
 
 
 

"Crianças sem Jesus, o grande campo missionário pertinho de você!" 
 


