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Módulo VI 
 
Como Apresentar o Estudo Bíblico para as Crianças 
 
Aula nº 01 - 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. 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) 
No Módulo VIII, no final do Curso, você será orientado sobre como solicitar esse material, tanto de 
forma gratuita como também com oferta para cobrir parte do custo. 
Para ver e baixar o Livreto "Criança Amiga de Deus", material base do Encontro de Crianças, vá 
até a página "Downloads" deste site. 
Veja agora como utilizar esse material no Estudo Bíblico com as crianças. 
 
Aula nº 02 - Estudo Bíblico para Cinco Reuniões 
O Projeto Criança Amiga de Deus recomenda um Encontro de Crianças em 5 (cinco) reuniões. 
Essas reuniões podem ser em dias seguidos, por exemplo: Segunda a Sexta. Ou, então, um dia por 
semana, por exemplo: Cinco Quartas-Feiras. 
A reunião de cada dia deve durar 90 minutos, sendo reservados os 45 minutos centrais para o 
momento do Estudo Bíblico. 
 
Programação para cada Reunião 
O livreto "Criança Amiga de Deus" possui 13 capítulos, assim, em cada reunião serão apresentados 
2 ou 3 capítulos, conforme segue: 
 
Primeiro Dia 
Deus é muito forte – capítulo 1 
Deus fez o Mundo – capítulo 2 
Deus fez o Homem e a Mulher – capítulo 3 
 



Segundo Dia 
A Desobediência de Adão e Eva – capítulo 4 
Jesus é Amigo das Crianças – capítulo 5 
Jesus Cristo é o Filho de Deus – capítulo 6 
 
Terceiro Dia 
Jesus Cristo é o Salvador – capítulo 7 
O Espírito Santo é Deus – capítulo 8 
A Bíblia é o Livro de Deus – capítulo 9 
 
Quarto Dia 
Jesus e os Mandamentos – capítulo 10 
Jesus Cristo ama a Igreja – capítulo 11 
 
Quinto Dia 
Deus ouve a minha Oração – capítulo 12 
O Céu é lindo – capítulo 13 
 
Esta programação pode ser mudada, conforme a equipe entender que possa melhorar, levando em 
conta a idade das crianças e outras situações da igreja local, por exemplo: 
• Passar um capítulo de um dia para outro dia 
• Gastar mais tempo com um capítulo e menos com outro 
• Acrescentar informações em algum capítulo 
• Não apresentar alguma parte do capítulo 
 
Aula nº 03 - Preparando-se para cada Reunião 
Vamos mostrar uma sugestão de como apresentar os capítulos de cada Reunião. 
No entanto, cada instrutor ou professor poderá fazer os ajustes necessários, de acordo com as 
condições do local e seguindo sua própria experiência e habilidade. 
 
Conhecendo bem o assunto do dia 
Antes de cada Reunião, com antecedência, faça uma boa preparação, revendo todo o material do 
dia e ensaiando o que vai falar em cada capítulo. 
Não se esqueça de ler os versículos indicados em cada pergunta e em cada resposta dos capítulos 
que serão apresentados. 
Quando fizer a leitura desses versículos, leia também o contexto, isto é alguns versículos anteriores 
e outros posteriores, de modo a ter um bom conhecimento sobre o assunto. 
Faça anotação dos comentários que pretende acrescentar. 
Se ainda tiver dúvidas ou se quiser melhorar a apresentação, peça orientação ao Pastor ou a um 
Obreiro que tenha mais conhecimento sobre o assunto. 
 
Preparando Ilustrações sobre o Assunto 
Utilize sempre ilustrações e atividades para ensinar o assunto do dia. 
As crianças aprendem mais facilmente quando, além de ouvir, também podem ver e tocar. 
Com antecedência, estude o assunto do dia e prepare atividades e ilustrações que tenham relação e 
que podem auxiliar na explicação. 
Assim, o que você falar vai ser reforçado pelo visual, ajudando bastante as crianças a entender e 
guardar o que você ensina. 
No Módulo VII deste Curso, veja mais orientações sobre atividades com Crianças, incluindo 
indicação de sites. 
 



Espírito Santo e Poder 
Nessa preparação, não se esqueça de orar, pedindo a Deus sabedoria, graça e poder para realizar 
tão importante trabalho. 
O Professor ou Instrutor, como um discípulo de Jesus, está em constante luta espiritual. 
Por isso, ele necessita fortemente do poder de Deus e da presença do Espírito Santo para cumprir a 
importante missão de ensinar as crianças. 
Busque o poder do alto. 
Que o poder de Deus e o Espírito Santo estejam sempre presentes em todos os momentos do 
Encontro de Crianças. 
 
Aula nº 04 – Primeiro dia de Estudo Bíblico 
Vamos tratar agora do momento mais importante da reunião, que é o Ensino Bíblico para as 
crianças. 
Neste Projeto, vamos utilizar o livreto “Criança Amiga de Deus”, elaborado pela Missão ABS 
Vida. 
Lembrando, no entanto, que todas as instruções fornecidas ao longo deste Curso são úteis e válidas 
para serem aplicadas com outro material de ensino bíblico, podendo variar o conteúdo e a 
quantidade de reuniões. 
 
O livreto “Criança Amiga de Deus” 
Na primeira reunião, será entregue o livreto “Criança Amiga de Deus”, gratuitamente, para cada 
criança. 
Este livreto traz assuntos fundamentais da Bíblia, com bonitas ilustrações, tendo sido preparado 
especialmente para o Evangelismo e o Discipulado de Crianças. 
Atenção: 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. 
A criança deve ser orientada para trazer este livreto em todas as Reuniões. 
Além desse livreto, também será entregue para cada criança um Folheto Infantil, diferente a cada 
dia, conforme será comentado no final deste Módulo. 
 
Aula nº 05 - Apresentando o Assunto do Dia 
Seguem as orientações: 

• Peça para cada criança abrir o livreto “Criança Amiga de Deus” na página do capítulo que 
será apresentado. 

• Leia a primeira pergunta do capítulo e, em seguida, de forma calma e compreensível, leia a 
resposta. 

• Acrescente mais explicações e comentários que você preparou com antecedência. 
• Deixe as crianças à vontade para comentarem ou fazerem perguntas, se assim quiserem. 
• Se for necessário, leia na Bíblia os versículos indicados. 
• Quando a pergunta e resposta ficarem esclarecidas, passe para a pergunta seguinte. 
• Calcule gastar, em média, 3 a 5 minutos em cada pergunta e resposta. 

 
Vamos Pensar 
Em alguns capítulos, aparece um balão “Vamos Pensar” com um texto para meditação. 
Peça para uma criança fazer a leitura em voz alta e, em seguida, faça um breve comentário para 
esclarecer melhor o texto lido. 
 
Está Escrito na Bíblia 
No final de cada capítulo, debaixo do título “Está Escrito na Bíblia”, há um versículo da Bíblia 
referente ao assunto do capítulo. 
Pratique a memorização desse versículo com todas as crianças. 



Se não houver tempo durante a Reunião, peça para que as crianças tentem decorar em casa esse 
versículo. 
Na reunião seguinte, ao iniciar, tente repetir o versículo com todas as crianças. 
Versículos memorizados se tornarão importante mensagem falando com a criança por toda a sua 
vida. 
 
Aula nº 06 - Você quer ser Amigo de Jesus? – Página 38 
É possível que alguma criança, por motivo diverso, pare de vir às reuniões. 
Ainda, uma ou outra criança poderá vir uma vez, mesmo sem ter sido matriculada ou inscrita. 
Por isso, será importante que, em toda Reunião, você termine o Estudo Bíblico apresentando o 
Convite de Jesus para a Criança. 
Antes da Reunião, você pode se preparar para esse momento, lendo a página 38 do livreto. 
Então, ao finalizar o Estudo, em poucos minutos, comente o conteúdo dessa página, que diz: “Jesus 
é Amigo e Salvador”. 
No entanto, não force ou intimide a criança para qualquer decisão. 
Nesse momento, também será entregue para cada criança o Folheto Infantil do dia, conforme 
segue: 
Primeiro dia:    ABS81 - Jesus, o amigo forte 
Segundo dia:    ABS82 - Pai do Céu, não fique triste! 
Terceiro dia:    ABS83 - As coisas boas que Deus fez 
Quarto dia:      ABS84 - Jesus procura uma criança 
Quinto dia:      ABS85 - O Céu é das crianças 
Cada criança pode levar mais de um folheto, incluindo os folhetos para jovens e adultos, sempre 
com a recomendação de entregar para algum familiar ou amigo. 
 
Aula nº 07 – Retornando ao Roteiro do dia 
Este momento da Reunião: “Como Apresentar o Estudo Bíblico”, devido a sua importância, foi 
destacado em um Módulo à parte, que acabamos de estudar. 
No entanto, para a correta compreensão de como conduzir o Encontro de Crianças, volte ao 
Módulo V, anterior, e veja como ele se encaixa no Roteiro de cada reunião, conforme repetimos a 
seguir. 
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 
Dessa forma, após o momento “Estudo da Bíblia”, dê continuidade ao Roteiro, indo para o 
momento “Brincadeiras”, sempre seguindo as instruções do Módulo V. 
 
Parabéns! você chegou ao final do Módulo VI. 
 
Continue no Módulo VII. 
Para acessar esse módulo, entre pelo Menu acima ou clique aqui. 
 
 

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


