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Curso de Evangelismo de Crianças - Módulo VII 
 

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 VII 
 

Materiais para Atividades de Apoio 
 

Materiais para Atividades de Apoio são aqueles que servem como ajuda durante as reuniões, 

especialmente em tarefas manuais e brincadeiras. 

Sempre que possível, faça uso de materiais para auxiliar as atividades do Ensino Bíblico. 

As crianças têm uma curiosidade natural para coisas novas, além de terem muita facilidade para 

imaginar situações diferentes. 

Os materiais de apoio facilitam o entendimento por parte da criança e também fazem com que a 

reunião fique mais agradável e atraente. 

Veja o assunto de cada reunião e, com antecedência, prepare o material de apoio que vai ajudar a 

obter um melhor resultado. 

O custo para compra desses materiais pode ser alto, tanto por serem muito específicos como 

também pelo valor do frete. 

No entanto, com boa vontade, sempre será possível produzir algum material na própria 

localidade. 

 

Materiais feitos no Local 
Prefira utilizar materiais de menor custo, adquiridos no comércio local. 

Como opção, utilize material feito na própria igreja, por pessoas que tenham interesse e 

habilidade com esse trabalho. 

Com antecedência, veja o assunto da reunião e assim prepare o material de apoio de acordo com 

esse assunto. 

Faça pesquisas na Internet e veja instruções e modelos que permitem elaborar o material por 

pessoas do local. 

Procure sempre aqueles com fonte na Bíblia e prefira os que seguem a orientação teológica da 

sua igreja. 

 

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

virem nas outras reuniões. 

Procure sempre brincadeiras com fonte na Bíblia e prefira os que seguem a orientação teológica 

da sua igreja. 

Veja o assunto da reunião do dia e, com antecedência, prepare a atividade ou brincadeira de 

acordo com esse assunto. 

 

 



 

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. 

 

Material Adicional 
Segue indicação de sites com variado material sobre evangelismo. 

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 

 

Músicas para Crianças 
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 

 

7 Projetos Sociais para Aplicar na sua Igreja 
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/5-projetos-sociais-que-voce-pode-aplicar-na-sua-igreja/ 

 



 

Ações Sociais para Criança 

https://www.maosdadas.ong.br/folhinha-virtual-maos-dadas/#comment-18176 

 

Atos de Bondade que Podemos Praticar 
https://manancialsbo.com.br/2018/09/05/atos-de-bondade-ideias/ 

 

Apoio na Evangelização e Discipulado de Crianças 
https://www.apec.com.br/site/ 

 

Apoio para Crescimento das Igrejas e Individual 
https://www.materialgospel.com.br/como-escolher-louvores-para-criancas/ 

 

Artigos em Geral 
https://arsenaldocrente.blogspot.com/ 

 

 

Parabéns! você chegou ao final do Módulo VII. 
 

Continue no Módulo VIII. 

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

 

 

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

 


