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Módulo IV 
 

Como preparar um Encontro de Crianças 
 

Aula nº 01 - Preparando a Liderança da Igreja 
 

Recomenda-se que o Líder Infantil da igreja seja o responsável por conduzir este Projeto. 

No entanto, para ter sucesso, é indispensável a participação ativa do Pastor da igreja, assim 

como da colaboração de todos os outros departamentos. 

Toda a liderança da igreja deve estar sensibilizada para a urgente necessidade de se evangelizar 

as crianças. 

Seria oportuno que o texto dos Módulos I a III deste Curso, de forma resumida, fosse exposto 

numa reunião de liderança, de modo a que todos se motivassem no mesmo objetivo. 

No entanto, a responsabilidade por motivar e liderar a igreja e seus membros para o evangelismo 

de crianças, sem dúvidas, está nas mãos do Pastor da igreja. 

 

Oração e Intercessão pelo Encontro de Crianças 
Um importante motivo de oração de intercessão. 

A Igreja de Jesus ainda está na terra porque tem uma tarefa a cumprir, a mais importante de 

todas: pregar o Evangelho. 

Esta é também a tarefa que enfrenta mais barreiras. 

Por isso, toda a igreja deve ser convocada para a batalha da oração, a favor da livre pregação do 

Evangelho. 

O Pastor e todos os líderes da igreja devem entender que a oração é indispensável para qualquer 

atividade na área de evangelismo, especialmente no evangelismo infantil. 

Assim, recomenda-se que o Pastor convoque toda a igreja para a batalha da oração: para que a 

Palavra de Deus seja anunciada sem impedimentos e que as crianças sejam alcançadas com todas 

as bênçãos da salvação em Jesus. 

 

Aula nº 02 – Preparando o Local do Encontro de Crianças 
 

O local mais indicado é onde as crianças podem comparecer. 

Sem dúvidas, a preferência será na própria igreja, numa sala dedicada para as crianças ou no 

próprio espaço do culto. 

Considera-se, no entanto, que o local em si não é o mais importante, mas sim as pessoas, neste 

caso as crianças. 

 



 

Jesus ia até onde as pessoas estavam, visitando também as suas próprias casas, veja estas 

passagens bíblicas: 

• Em casa de Simão, o leproso (Mateus 26:6) 

• Em casa do principal da sinagoga (Marcos 5:38) 

• Em casa de Pedro (Mateus 8:14) 

• Em casa de Levi, filho de Alfeu (Marcos 2:15) 

• Em casa de um dos principais dos fariseus (Lucas 14:1) 

• Em casa de Zaqueu (Lucas 19:5) 

 

Encontros fora da Igreja 
A melhor situação será trazer as crianças para o endereço da igreja. 

No entanto, havendo crianças que não possam vir, então, o Encontro de Crianças poderá ser feito 

em locais fora da igreja, tais como: 

• Casa de algum membro da igreja 

• Casa de alguma pessoa não crente 

• Espaços sociais da comunidade 

• Creches e Orfanatos 

 

Dias e Horário do Encontro de Crianças 
O Projeto recomenda um Encontro de Crianças em 5 (cinco) reuniões, com duração de 90 

minutos cada reunião. 

Essas reuniões podem ser em dias seguidos, por exemplo: Segunda a Sexta. Ou, então, um dia 

por semana, por exemplo: Cinco Quartas-Feiras. 

Este Encontro de Crianças de 5 (cinco) reuniões, após concluído, poderá ser repetido outras 

vezes no mesmo local, para mais crianças. 

No Encontro seguinte poderão ser aceitas novas crianças ou mesmo as que já participaram de um 

encontro anterior. 

 

Aula nº 03 - Convidando as Crianças para o Encontro 
 

Faça convites, impressos em computador ou mesmo escritos à mão. 

No Kit de Evangelismo de Crianças, são fornecidos 30 convites. Havendo condições, faça 

convites de acordo com as características da sua igreja. 

No final desta página, após as questões, há um link para um Modelo de Convite em PDF. No 

final do Curso, junto ao e-mail de envio do Kit de Evangelismo, você receberá o Modelo de 

Convite em Word, para permitir ajustes no texto. 

Distribua os convites durante o culto para todos os presentes, servindo tanto para as crianças 

deles mesmo, como também para eles levarem para entregar aos seus vizinhos. 

Peça aos membros que divulguem o Encontro de Crianças, com convite escrito ou verbalmente. 

Utilize outros meios para distribuir os convites, como entrega pessoal e mídias sociais 

(facebook, whatsapp). 

Se houver possibilidades financeiras, mande fazer um faixa para colocar na fachada da igreja, 

anunciando o Encontro de Crianças. 

 

Idade das Crianças no Encontro 
Recomendamos não colocar restrições, podendo ser aceitos de qualquer idade, desde os que 

ainda não frequentam escolas até aqueles que são considerados juniores e pré-adolescentes. 

 

 

 



 

No entanto, para facilitar a apresentação do assunto e o aprendizado por parte das crianças, 

algumas recomendações são necessárias. 

• Reúna na mesma turma as crianças que são capazes de entender os assuntos que serão 

apresentados. 

• Procure formar uma turma de crianças com idade e conhecimento de leitura não muito 

diferente. 

No entanto, caso não seja possível formar uma turma de crianças em nível próximo, o 

Instrutor/Professor deverá se preparar para apresentar o assunto de uma forma que seja 

entendido por todas as crianças presentes. 

 

Quantidade de Crianças no Encontro 
Recomenda-se até 10 crianças de cada vez, formando uma turma. 

No entanto, ao formar uma turma de crianças, se necessário, você poderá fazer variações, como: 

• Se a idade das crianças for muito diferente, ao invés de formar uma turma com 10 crianças, 

poderá formar 2 turmas, juntando as crianças conforme a idade. 

• Para as crianças que ainda não sabem ler, mas que já tem alguma condição de entender, você 

poderá convidar o responsável pela criança para ficar na sala das reuniões, assim ele poderá 

completar o ensino da criança em casa. 

Em qualquer situação, caso o responsável pela criança queira permanecer na sala de reuniões e, 

havendo condições, ele sempre será bem-vindo. 

Lembre-se sempre que o objetivo do Projeto é evangelizar as crianças, levando-as ao 

conhecimento de Deus e da salvação em Jesus. 

Assim, seja bastante acolhedor e flexível ao tratar com crianças e responsáveis, ajustando o 

local, materiais, horário e outras coisas, sempre buscando alcançar esse objetivo. 

 

Matrícula das Crianças 
Recomenda-se anotar algumas informações das crianças que irão participar do Encontro. 

Essas informações permitirão conhecer melhor cada criança. 

Além disso, essas informações também irão ajudar nos contatos com a criança e com seus 

familiares durante e após o Encontro. 

No Kit de Evangelismo de Crianças, são fornecidas 20 fichas. Você pode elaborar outro modelo 

de ficha, de acordo com as características da sua igreja. 

No final desta página, após as questões, há um link para um Modelo de Ficha em PDF. No final 

do Curso, junto ao e-mail de envio do Kit de Evangelismo, você receberá Modelo de Ficha em 

Word, para permitir ajustes no texto. 

Não esqueça: anote o nome completo da criança para assim constar no Diploma que será 

entregue no Encerramento do Encontro. 

Atenção: Preencha essa Ficha de Matrícula na presença do responsável pela criança. Nesse 

momento, informe o responsável pela criança sobre todas as atividades que serão feitas no 

Encontro, inclusive brincadeiras e lanches. Havendo concordância do responsável pela criança, 

peça a ele, então, que assine na última linha da Ficha de Matrícula, autorizando a participação da 

criança. 

 

Aula nº 04 - Acolhendo as Crianças e seus Acompanhantes 
 

Recomenda-se que as crianças sempre venham acompanhadas por um responsável. 

Além de garantir a segurança das crianças pelo trajeto até a igreja ou o local das reuniões, 

também preserva a responsabilidade da igreja e do líder durante o tempo que as crianças estão 

reunidas. 

 



 

Além disso, a presença dos acompanhantes no encontro oferece uma ótima oportunidade de 

aproximá-los da igreja, pensando na sua própria evangelização. 

Esta será uma ótima atitude da igreja: através do ministério de evangelismo infantil, a igreja 

poderá atrair os adultos para serem evangelizados. 

 

Acolher bem os acompanhantes das crianças 
Os acompanhantes poderão ficar, sem problema, no mesmo espaço onde ficam as crianças. 

No entanto, se for possível, seria recomendável envolvê-los em alguma atividade útil e atrativa 

como: 

• Sala com DVD de filmes bíblicos 

• Aulas de Artesanato/Manicure/Higiene Pessoal/Alimentação 

• Comentários sobre o estudo das crianças 

Estas atividades para acompanhantes, ou outras que forem possíveis, poderão ser conduzidas por 

alguém da igreja ou por pessoas amigas que tenham conhecimento ou habilidade na referida 

atividade. 

Convém destacar que tudo que for oferecido para crianças e acompanhantes, incluindo materiais 

e alimentos, deverá ser de forma gratuita e sem recolhimento de ofertas. 

 

Oportunidade de Evangelizar os Acompanhantes 
A vinda de acompanhantes de crianças, ainda não crentes, se torna uma grande oportunidade 

para evangelização. 

Alguém da equipe, devidamente preparado, deve iniciar um contato e conhecer as necessidades 

dos acompanhantes. Essas necessidades poderão ser: orientação espiritual, aconselhamento 

familiar, oração por doenças e problemas e outras. 

Depois desse contato inicial, o Pastor da Igreja ou um obreiro ou líder, por ele orientado, pode 

dar continuidade no atendimento a esse acompanhante. De início, facilitando a sua aproximação 

da igreja e, por fim, ajudando na sua decisão por aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. 

 

Condições do local do Encontro de Crianças 
A fim de evitar qualquer tipo de acidente, recomenda-se local seguro, com atenção para escadas, 

cadeiras, teto, paredes, piso, banheiros e demais instalações. 

No caso de locais fora da igreja, cuidado com a existência de animais, trânsito de veículos e 

outras coisas que podem trazer perigo às crianças. 

 

Cuidados especiais com as Crianças 
Durante o Encontro de Crianças, não deve ser permitida a presença de pessoas estranhas ao 

Projeto, especialmente adultos. 

Assim também, qualquer movimento da criança fora da sala da reunião deve ser feita pelo 

acompanhante da criança, como beber água, ir ao banheiro, sair da sala ao final da reunião etc. 

 

Brincadeiras 
As brincadeiras atraem muito as crianças, sendo um motivo importante para voltarem para as 

reuniões. 

Este momento da reunião deve ser preparado com muito carinho, devendo ocorrer na parte final 

da reunião, antes do Lanche. 

Atenção: Se possível, prepare brincadeiras que tenham relação com o assunto do Estudo Bíblico 

do dia. 

Assim, a brincadeira, além de divertir, também será uma importante ajuda para facilitar o ensino 

do dia. 

No Módulo seguinte deste Curso, apresentaremos sugestões de Atividades e Brincadeiras. 



 
Lanches, Sucos, Pipocas e Doces 

As crianças são muito atraídas por lanches, sucos, pipocas e doces. 

Assim, ao final da reunião, depois das Brincadeiras, podem ser oferecidos esses alimentos. 

No entanto, sempre com muito cuidado quanto à qualidade desses alimentos. 

Não ofereça alimentos de difícil digestão, preferindo os alimentos mais conhecidos e comuns. 

Não ofereça alimentos com dúvidas sobre a validade. 

Atenção: Cuidado especial com as crianças que tenham algum tipo de alergia a certos alimentos. 

Esse momento da reunião é muito importante, pois atrai a criança para retornar em outra reunião. 

Por esse motivo, o Pastor e a liderança da igreja devem dar atenção especial no apoio financeiro, 

não negando recursos para a compra desses alimentos. 

 

Aula nº 05 - Material de Evangelismo para as Reuniões 
 

A Missão ABS Vida reuniu o material necessário para um Encontro com até 10 crianças, 

formando o Kit de Evangelismo de Crianças. Cada Kit contém o seguinte material: 

1 livreto Criança Amiga de Deus (para o Instrutor/Professor) 

17 livretos Criança Amiga de Deus (um para cada criança) 

1 Manual de Evangelismo Pessoal 

1 Manual para Líderes de Igreja 

150 Folhetos Infantis 

100 Folhetos para Jovens e Adultos 

30 Convites para o Encontro de Crianças 

20 Fichas de Matrícula e Presença 

1 Modelo de Diploma 

1 Novo Testamento Grande (para sorteio no encerramento do Encontro de Crianças) 

Para ver e baixar o Livreto "Criança Amiga de Deus", material base do Encontro de Crianças, vá 

até a página "Downloads" deste site. 

 

Como obter o Kit de Evangelismo de Crianças de Forma Gratuita 
Os participantes que concluírem o curso com aproveitamento poderão solicitar, de forma 

gratuita, o material fornecido pela Missão ABS Vida. Veja as condições: 

1. O solicitante deve ser o responsável pela realização do Encontro de Crianças na igreja. 

2. O solicitante deve ter participado do Curso de Evangelismo de Crianças e deve ter 

concluído o Curso com Aproveitamento. 

3. O solicitante deve se localizar em Municípios do Brasil com MENOS de 10% de 

Evangélicos. Veja a relação nesta página, no link após as questões. 

4. Depois de realizado o Encontro de Crianças, o solicitante deverá enviar à Missão ABS 

Vida um relatório sobre as atividades realizadas. 

Ao finalizar o Curso, no Módulo VIII, você será orientado sobre como solicitar esse material. 

Caso não possa solicitar de forma gratuita, você também poderá obter o mesmo material, com 

uma oferta para cobrir parte do custo. 

 

Aula nº 06 – Encerrando o Encontro de Crianças 
 

O encerramento do Encontro de Crianças poderá ser feito na reunião do Quinto Dia, no mesmo 

local onde foram feitas as cinco reuniões. 

Recomenda-se, no entanto, se possível, que o encerramento seja feito num dia de culto de 

domingo na igreja. 

Além da criança, devem ser convidados seus familiares e amigos, surgindo, assim, uma ótima 

oportunidade dessas pessoas visitarem e conhecerem a igreja. 



No encerramento, dirigido pelo Pastor e pela equipe do Projeto, deve-se elogiar o interesse de 

todas as crianças, mesmo aquelas que tiveram pouca participação ou frequência. 

 

Diploma de Participação 
Esta atividade não é obrigatória, mas será muito proveitosa se a igreja tiver condições 

financeiras para fazê-la. 

Poderá ser entregue um Diploma de Participação no Encontro de Crianças para cada criança. 

De modo a não causar tristeza a uma criança e ao seu responsável, esse Diploma poderá ser 

entregue a todas as crianças, mesmo aquelas que tiveram pouca participação ou frequência. 

Recomenda-se, no entanto, falar com o responsável da criança nessa situação, aconselhando que 

ela participe novamente do Encontro. 

Para a entrega do Diploma, a criança será chamada à frente, juntamente com seu responsável 

presente no culto. 

No final desta página, após as questões, há um link para um Modelo de Diploma em PDF. No 

final do Curso, junto ao e-mail de envio do Kit de Evangelismo, você receberá um Modelo de 

Diploma em Word, para permitir ajustes no texto. 

 

Brindes no Encerramento do Encontro 
Além do Diploma, havendo condições financeiras, a igreja pode oferecer algum brinde, de 

preferência com conteúdo bíblico. 

Atenção: oferecer o mesmo brinde para todas as crianças de modo a não causar tristeza em 

alguma criança ou familiar. 

O importante não é saber qual criança foi melhor no Encontro, mas, sim, incentivar a todas as 

crianças e familiares a conhecerem verdadeiramente a Deus e a Bíblia. 

Atenção: No Kit de Evangelismo de Crianças, há 1 Novo Testamento Grande, de fácil leitura e 

muito útil para evangelização. Este Novo Testamento deverá ser sorteado entre as crianças que 

participaram do Encontro. 

Ainda, a entrega de Diploma e de Brindes é uma sugestão para igrejas que tenham possibilidades 

financeiras, não é obrigatoriamente necessária. 

Atenção: A Reunião de Encerramento, mesmo sem Diploma e Brindes, é altamente 

recomendável, por ser tratar de uma ótima oportunidade de receber os familiares não crentes na 

igreja. 

 

Aula nº 07 – Continuando o Contato com as Crianças 
 

A tarefa de evangelismo não termina no culto de encerramento do Encontro. 

O Pastor, a liderança da igreja e a equipe do Projeto devem continuar o contato com a criança e 

seus familiares. 

Esse contato pode ser de várias formas: telefone, e-mails, mensagens whatsapp, visitas. 

O objetivo de todos será trazer e manter a criança e seus familiares na comunhão da igreja, 

fazendo o melhor esforço para isso acontecer. 

 

Enviando o Relatório das Atividades Realizadas 
Depois de realizado o Encontro de Crianças, se você recebeu material gratuito, então deverá 

enviar à Missão ABS Vida um relatório sobre as atividades realizadas. 

Caso tenha adquirido o material com oferta, não será exigido esse relatório. No entanto, receber 

essas informações será muito importante para a Missão ABS Vida. Assim, a Missão poderá 

melhorar cada vez mais suas atividades no evangelismo de crianças. 

Para enviar o Relatório das Atividades Realizadas no Encontro de Crianças, veja instruções no 

final do Módulo VIII. 

 



Realizando um Novo Encontro com Crianças 
Para novo pedido do Kit de Evangelismo de Crianças, veja instruções no final do Módulo VIII. 

 

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 https...) e cole na 

primeira linha do seu navegador de internet. 

 

Como Evangelizar Crianças com Poucos Recursos 
Exemplo de Evangelismo de Crianças 

https://www.youtube.com/watch?v=UH1RGDd6zwY 

 

Como Fazer Reuniões com Crianças 
Exemplo de Um Dia com as Crianças 

https://missoesinfantil.blogspot.com/2012/04/sabado-legal-tarde-evangelistica.html 

 

 

Links 

 

Modelo de Convite para Encontro de Crianças 

 

Modelo de Ficha de Matrícula e Frequencia 

 

Modelo de Diploma de Participação no Encontro de Crianças 

 

Municípios do Brasil com MENOS de 10% de Evangélicos 

 

 

Parabéns! você chegou ao final do Módulo IV. 
Continue no Módulo V. 

Para acessar esse módulo, entre pelo Menu acima ou clique aqui. 

 

 

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

 


