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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 V 
 

Como Conduzir um Encontro de Crianças 
 

No Módulo anterior deste curso, nós vimos instruções de como preparar o Encontro de Crianças. 

Agora, vamos falar do momento da reunião, mais claramente do que será feito no tempo de 90 

minutos reservados para cada dia. 

Nós vamos estudar este assunto em dois Módulos. 

Neste Módulo V, vamos tratar das atividades durante a reunião de cada dia, menos do ponto 

central, que é a apresentação do Estudo Bíblico. 

Por ser o momento mais importante da reunião e para facilitar o entendimento, o Estudo Bíblico 

será tratado no Módulo VI, em seguida. 

 

Aula nº 01 – Preparando a Reunião de Cada Dia 
 

Dias antes da primeira reunião: 

• Releia todas as instruções do Módulo IV. 

• Providencie o que ainda está faltando. 

• Prepare a equipe para que tudo corra bem desde o início do Encontro. 

Segue uma sugestão de roteiro para cada reunião, prevendo uma duração de 90 minutos. 

Preparem-se, você e sua equipe, para fazerem o melhor que puderem em cada um desses 

momentos. 

Boas-vindas: 4 minutos 

Oração inicial: 3 minutos 

Cântico: 5 minutos 

Estudo da Bíblia: 45 minutos 

Brincadeiras: 12 minutos 

Lanche: 12 minutos 

Entrega de material: 3 minutos 

Oração final: 3 minutos 

Despedida: 3 minutos 

Lembrando, também, que este roteiro pode ser alterado pela equipe, conforme as necessidades 

do dia, do local e das pessoas. 

 

 
 
 
 



 
Aula nº 02 - Recebendo as Crianças e seus Acompanhantes 

 

A igreja deve receber bem a todas as pessoas. 

Há pessoas que encontram muitas dificuldades para visitar uma igreja. 

Por isso, quando uma pessoa visita a igreja, essa pessoa deve ser bem recebida. 

Receba as crianças e seus acompanhantes na porta, com alegria. 

Mostre para eles as instalações da igreja, como banheiro e outros locais. 

Em seguida, acompanhe-os até a sala onde será feito o Encontro de Crianças, indicando os 

lugares para se assentarem. 

 

Aula nº 03 - Material 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. 

No Módulo IV foi apresentada a relação de material contida no Kit. 

No Módulo VIII, no final do Curso, você será orientado sobre como solicitar o material, tanto de 

forma gratuita como também com oferta para cobrir parte do custo. 

 

Aula nº 04 – Conduzindo a Reunião - Abertura 
 

Oração Inicial 
Recomenda-se que a pessoa de maior função presente conduza essa oração: Pastor, Obreiro, 

Líder ou Instrutor. 

 

Cânticos 
Apresente cânticos infantis sempre com base bíblica, dando preferência para músicas e textos 

fáceis de memorizar e repetir. 

Sendo fáceis de memorizar, as crianças irão cantar também em suas casas, levando, dessa forma, 

a Palavra de Deus para a família. 

Atenção: Se possível, prepare cânticos que tenham relação com o Estudo Bíblico do dia. 

Assim, o cântico será uma importante ajuda para facilitar o ensino do assunto do dia. 

Pesquise na internet, sempre tendo o cuidado de saber se a fonte é bíblica e se segue a orientação 

teológica da sua igreja. 

 

Músicas para Crianças 
Segue indicação de sites com músicas evangélicas para crianças. 

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 escolher Louvores para Crianças 
https://www.materialgospel.com.br/como-escolher-louvores-para-criancas/ 

 

Letras de Corinhos Infantis Evangélicos 
https://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com/2014/08/letra-de-corinhos-infantis-

evangelicos.html 

 

 



 
Entrega de material 
Na primeira reunião, cada criança deve receber o livreto “Criança Amiga de Deus”, que é o 

material básico do Encontro. 

Oriente as crianças para que tragam este livreto em todas as reuniões seguintes. 

Além desse livreto, você poderá distribuir outros materiais, conforme será comentado no final 

deste Módulo. 

 

Conduzindo a Reunião – Estudo da Bíblia 
Atenção: Devido à importância deste momento da Reunião, trataremos somente dele no Módulo 

VI, logo a seguir. 

Antes, porém, fiquemos neste Módulo para conhecermos os demais momentos da Reunião. 

 

Aula nº 05 – Conduzindo a Reunião – Brincadeiras e Lanches 
 

Brincadeiras 
As brincadeiras servem para descontrair as crianças, criar um ambiente agradável e motivá-las a 

virem nas outras reuniões. 

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

do dia. 

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

dia. 

Tal como nos cânticos, cuide para selecionar brincadeiras com fonte na Bíblia e que sigam a 

orientação teológica da sua igreja. 

 

Atividades e Brincadeiras para Crianças 
Segue indicação de sites com atividades e brincadeiras para crianças. 

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. 

 

Histórias Bíblicas, Desenhos Bíblicos e Pedagógicos e Mensagens 
https://caminhandocomamor.blogspot.com/ 

 

Histórias Bíblicas com Ilustrações 
https://jorgianecarvalho.blogspot.com/p/ilustracoes.html 

 

Artesanato e Histórias Bíblicas 
https://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com/ 

 

Brincadeiras para o Culto Infantil 
https://www.materialgospel.com.br/brincadeiras-para-culto-infantil/ 

 

20 Atividades para Criança na Igreja 
Relação em PDF. Clique aqui para Baixar 

 

 
 
 



 
Lanches 

Este será outro momento muito apreciado pelas crianças. 

Ainda que a igreja tenha poucos recursos, sempre será possível preparar algum alimento para 

alegrar os pequeninos, como: lanches, bolachas, pipocas, sucos, doces. 

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. 

Como já recomendamos em Módulos anteriores deste Curso, a liderança da igreja, a começar 

pelo Pastor, deve ter um coração sensível para o importante trabalho de evangelismo de crianças, 

dando todo o apoio possível, com coração sincero, incluindo o apoio financeiro. 

 

Aula nº 06 – Conduzindo a Reunião – Final 
 

Entrega de material 
Recomenda-se, ao final da reunião, sempre entregar material evangelístico para as crianças 

levaram para casa. 

Além do livreto “Criança Amiga de Deus”, que foi entregue para cada criança na primeira 

reunião, recomenda-se, também, distribuir outros materiais, como: 

Convites para os Cultos da igreja 

Folhetos de Evangelismo para Jovens 

Folhetos de Evangelismo para Adultos 

Folhetos de Evangelismo para Crianças 

Folhas para Desenhos Bíblicos 

Tais materiais, levados pelas crianças e entregues para amiguinhos e familiares, tornam-se 

poderosa ferramenta de evangelização. 

Havendo melhor condição financeira na igreja, também pode ser doada uma Bíblia ou Novo 

Testamento para a família que ainda não tem. 

 

Oração final 
Tal como na oração inicial. 

 

Despedida 
Tal como nas Boas-Vindas, agradeça a todos, citando o nome de cada uma das crianças, assim 

como também agradeça aos seus acompanhantes. 

Deixe o contato da equipe (telefone, wattsapp) com as crianças e responsáveis para que avisem a 

equipe sobre qualquer ocorrência. 

 

 

Parabéns! você chegou ao final do Módulo V. 
 

Continue no Módulo VI. 

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

 

 

 

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

 


