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Curso de Evangelismo de Crianças - Módulo VIII 
 

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 VIII 
 

Materiais para Estudo Bíblico 
 

Veja, agora, como obter o material para apresentar o Estudo Bíblico para as crianças, seguindo as 

orientações dos módulos anteriores. 

Lembrando que o Roteiro do Curso prevê 90 minutos para cada reunião, sendo reservados os 45 

minutos centrais da reunião para o Estudo Bíblico. 

 

Material de Evangelismo de Crianças - Oferecido pela ABS Vida 
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. 

 

Posso utilizar outro material de Evangelismo Infantil? 

Sim. Você pode aproveitar as instruções recebidas neste Curso de Evangelismo e realizar o 

Encontro de Crianças com outro material que já conhece ou que tem mais facilidade para obter. 

Você pode, também, mesclar os materiais, chegando, assim, a um conteúdo mais adequado às 

necessidades da igreja local. 

 
Como obter o Kit de Evangelismo de Crianças 
O Kit de Evangelismo está disponível em duas opções: 

Material Grátis: O Kit poderá ser fornecido gratuitamente para participantes do Curso localizados 

em municípios do Brasil com MENOS de 10% de evangélicos. 

 

 



 

Material com Oferta: O Kit será fornecido por uma oferta para cobrir parte do custo para 

participantes do Curso de outros municípios e para evangelizadores e igrejas de qualquer município 

do Brasil. 

 
Para solicitar o Kit de Evangelismo de Forma Gratuita 
Veja as condições para solicitar de forma gratuita: 

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 no link no final desta página. 

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

o Relatório das Atividades Realizadas no Encontro de Crianças, veja o link no final desta 

página. 

Se você atende a essas condições, faça o Pedido do Kit de Material de Evangelismo Infantil – 

Gratuito, acessando o link no final desta página. 

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

oferta para cobrir parte do custo. 

 

Para receber o Kit de Evangelismo com Oferta 

Os participantes do Curso de municípios com mais que 10% de evangélicos, assim como 

evangelizadores e igrejas de qualquer município do Brasil, também podem receber o Kit de 

Evangelismo de Crianças. 

Neste caso será solicitado um valor como oferta, a ser previamente depositado no Banco Bradesco. 

Não será exigida a participação no Curso de Evangelismo de Crianças para os pedidos com oferta. 

Para solicitar nesta condição, envie o Pedido do Kit de Material de Evangelismo Infantil – Com 

Oferta, acessando o link no final desta página. 

 

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 o link no final 

desta página. 

 

Realizando um Novo Encontro com Crianças 
Para novo pedido do Kit de Evangelismo de Crianças, gratuito ou com oferta, veja os links no final 

desta página. 

 

Certificado de Conclusão do Curso 
Responda agora um teste sobre os assuntos estudados, aguarde a correção da prova e o envio do 

Certificado de Conclusão. 

 

Respondendo as questões: Utilize uma folha de papel à parte. Leia a questão e escolha a resposta 

mais correta. Anote na folha de papel, com muita atenção, o número da questão e a letra da 

resposta. 

 

 



 

Enviando as respostas: Abra o formulário de respostas no link ao final desta página. Preencha o 

formulário com as respostas anotadas na folha de papel. Envie pela internet, clicando no campo 

indicado nesse formulário. 

 

Concluindo o Curso: Aguarde a correção da prova e o envio, por e-mail, do Certificado de 

Conclusão. 

Solicitando o Kit de Material de Evangelismo: Juntamente com as respostas deste Módulo Final, 

você também pode enviar o pedido de material para o Encontro de Crianças, seguindo as instruções 

já vistas e preenchendo o formulário de pedido no link ao final desta página. 

Se preferir, aguarde o envio do Certificado e as instruções para obter esse material. 

 

Em caso de dúvidas, nos envie um e-mail pelo formulário de contato, no link ao final desta página. 

 

Questões sobre o Módulo I 
 

01 – Como a igreja de Jesus deve tratar a vizinhança? 

A ___ Convidar apenas os irmãos de outras igrejas 

B ___ Esperar que venham quando quiserem 

C ___ Atrair todos para a igreja, não desprezando ninguém 

 

02 – A igreja pode atrair os vizinhos não crentes com 

A ___ Cursos e palestras sobre assuntos úteis 

B ___ Culto de Doutrina 

C ___ Fogueira de São João 

 

03 – Como os moradores da localidade devem ver a igreja? 

A ___ Um local em que os pecadores não podem entrar 

B ___ Um grupo de pessoas amigas, agradáveis, que recebe bem a todos e sempre tem coisas boas 

C ___ Um lugar que tem um som legal 

 

04 – Como a igreja de Jesus deve tratar os visitantes? 

A ___ Mandar ficar em pé e perguntar por que não é crente 

B ___ Apresentar somente os visitantes crentes 

C ___ Receber bem, dizer que são bem-vindos, informar sobre as atividades da igreja e convidá-los 

para outras reuniões 

 

05 – O que é a “sala de boas-vindas” recomendada neste Curso? 

A ___ Uma reunião de 10 minutos com os visitantes 

B ___ A salinha das crianças da escola dominical 

C ___ Uma sala com café e bolo no final dos ensaios 

 

06 – Conforme este Curso, o “obreiro conselheiro” deve 

A ___ Aconselhar o pastor sobre o horário do culto 

B ___ Manter o contato entre a igreja e os visitantes 

C ___ Escolher as pessoas que farão as visitas nas casas 

 

07 – De que forma a igreja pode manter contato com os visitantes? 

A ___ Por telefone, e-mail ou carta 

B ___ Não precisa, eles já sabem o endereço da igreja 

C ___ Visitas de surpresa 



 

08 – Se um visitante aceitar a visita em casa, o que fazer? 

A ___ O pastor deve levar todos os membros da igreja 

B ___ Avisar a pessoa visitada para oferecer café 

C ___ O pastor escolhe pessoas preparadas, orienta e acompanha, podendo também participar da 

visita 

 

Questões sobre o Módulo II 
 

09 - Porque os salvos em Jesus anunciam o Evangelho? 

A ___ Porque receberam o amor de Deus e desejam que outros também conheçam esse amor e 

sejam salvos 

B ___ Porque Deus castiga se não falarem do Evangelho 

C ___ Porque querem encher a igreja de pessoas 

 

10 - Jesus ou os seus discípulos pregaram o Evangelho 

A ___ Somente nas sinagogas dos judeus 

B ___ Na internet e, às vezes, na TV 

C ___ Nas cidades, nas aldeias, no templo, nas casas, na prisão, em viagem 

 

11 – Quem pode evangelizar? 

A ___ Somente o pastor e o evangelista 

B ___ Apenas quem conhece a Bíblia muito bem 

C ___ Quem aceitou Jesus como Salvador, foi batizado e está em comunhão com a igreja 

 

12 – Como alguém pode crer em Jesus para ser salvo? 

A ___ Se os crentes mostrarem os seus pecados 

B ___ Ouvindo a pregação da Palavra de Deus 

C ___ Andando sempre com a Bíblia na mão 

 

13 – “Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora detempo”. Quem disse essas palavras? 

A ___ Jesus a todos os apóstolos, menos Judas Iscariotes 

B ___ Paulo para Timóteo 

C ___ Moisés para Josué, quando desceu do monte Sinai 

 
Questões sobre o Módulo III 
 

14 - As crianças precisam saber que Jesus é o Salvador. As crianças também devem ser preparadas 

para vencer as coisas ruins deste mundo e para vencer as tentações do maligno que, um dia, vão 

enfrentar. Por isso a igreja de Jesus deve: 

A ___ Evangelizar crianças somente depois dos 12 anos 

B ___ Apresentar Deus e a Bíblia às crianças logo que elas puderem entender 

C ___ Deixar que o pastor evangelize as crianças 

 

15 - Jesus disse “Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais”. De que forma hoje nós 

impedimos as crianças de ir até Jesus? 

A ___ Quando não falamos de Jesus para elas 

B ___ Quando não deixamos as crianças brincar na igreja 

C ___ Quando não levamos as crianças para as festas 

 

 



 

16 - Evangelizar uma criança é mais fácil do que evangelizar um adulto. Por quê? 

A ___ As crianças não sabem ler e escrever 

B ___ As crianças são humildes e têm curiosidade para coisas novas 

C ___ Os pais trazem as crianças para a igreja 

 

17 - Há muitos atrativos no mundo das crianças (tv, filmes, fábulas, lendas, brinquedos e jogos). O 

que os pais devem fazer? 

A ___ Os pais devem proibir as crianças de ver o celular 

B ___ Os pais devem ficar atentos a esses atrativos, porque por trás deles pode haver uma ação 

maligna para afastar as crianças de Deus 

C ___ Os pais devem perguntar ao Pastor o que as crianças podem fazer 

 

18 - Para aproximar as crianças de Jesus, nós devemos: 

A ___ Fazer muitas festinhas para as crianças 

B ___ Ensinar a criança a usar o celular e a internet 

C ___ Ensinar as crianças sobre as coisas de Deus e apresentar o Evangelho de Jesus para elas 

 

19 - Logo nos primeiros anos de vida, a criança precisa aprender as verdades da Bíblia, para ajudá-

la a permanecer com o coração limpo e o temor a Deus. Nessa fase da vida não há necessidade de 

falar de pecado para as crianças, mas devemos encher o seu coraçãozinho da presença de Deus 

através do ensino da sua palavra, do louvor e da oração. O que você acha dessa afirmação? 

A ___ Está errada 

B ___ Está certa 

C ___ Está certa, mas os pais não precisam falar da Bíblia para as crianças 

 

20 - Quando a criança alcança mais idade e, então, já sabe o que é certo e sabe o que é errado, a 

noção de pecado já pode ser entendida por ela. Nessa idade, então, deve ser explicado para a 

criança que pecar é desobedecer a Deus. E que a nossa desobediência entristece a Deus, que muito 

nos ama, podendo nos afastar dele. O que você acha dessa afirmação? 

A ___ Está certa 

B ___ Está errada 

C ___ Está errada, pois devemos dar liberdade total para as crianças 

 

21 - A evangelização de crianças deve começar em casa. Como? 

A ___ Os adultos devem contar histórias da Bíblia, cantar e orar com as crianças 

B ___ Mandando as crianças para a escola bíblica da igreja 

C ___ Dando livros de historinhas para as crianças 

 

22 - Como deve ser a escola bíblica das crianças (no domingo ou na semana)? 

A ___ As crianças devem ficar junto com os adultos 

B ___ Não precisa ter escola bíblica para crianças 

C ___ Local agradável, professores preparados e material adequado 

 

23 - Algumas crianças não podem ir à igreja. O que a igreja deve fazer? 

A ___ A igreja pode ficar tranquila e esperar que um dia elas irão para a igreja 

B ___ Convidar as crianças para uma reunião na casa de um membro, visitar escolas, parques, ruas, 

orfanatos, creches e outros locais onde elas se encontram 

C ___ Mandar cartão de parabéns no dia do aniversário 

 

 



 

24 - Podemos evangelizar as crianças na igreja, nos locais públicos ou quando visitamos os adultos. 

O que você acha? 

A ___ Isso não é bom porque dá muito trabalho 

B ___ Quem tem que falar de Deus para as crianças são os seus pais 

C ___ Isso é bom, assim temos muitas maneiras de evangelizar as crianças 

 

25 - Para as crianças com mais idade, que já sabem o que é certo e o que é errado, quando 

apresentamos o Plano de Salvação, devemos seguir alguns passos para que as crianças possam 

entender mais facilmente: 

1º Passo: Quando fazemos coisas más, nós entristecemos a Deus e então nós pecamos. 

2º Passo: O pecado nos faz sofrer muito porque nos separa de Deus. 

3º Passo: Quando cremos em Jesus e o aceitamos, Jesus limpa a nossa vida de todos os pecados. 

A ___ Essa ordem está correta 

B ___ Essa ordem está errada 

C ___ Não precisa seguir esses passos, as crianças entendem de qualquer jeito 

 

26 - Depois de apresentar o Plano de Salvação, se a criança mostrar interesse em aceitar Jesus, o 

evangelizador deve 

A ___ Dar o endereço da igreja para a criança aceitar Jesus no dia de culto 

B ___ Oferecer o Salvador Jesus, fazer a oração de aceitação e encaminhar a família da criança 

para uma igreja 

C ___ Orientar a criança para pensar um pouco mais 

 

Questões sobre o Módulo IV 
 

27 - Para que a Palavra de Deus seja anunciada sem impedimentos e que as crianças conheçam a 

salvação em Jesus. 

A ___ O Pastor deve estar sempre presente no “cultinho das crianças” 

B ___ O Pastor, a liderança e toda a igreja devem estar em constante oração a favor do 

evangelismo de crianças 

C ___ A igreja não pode se esquecer de orar o Pai Nosso no início do Culto 

 

28 - Em que local a igreja pode fazer um Encontro de Crianças para Evangelismo? 

A ___ Somente nos fundos da igreja, em dias de culto 

B ___ Num salão da prefeitura, mas antes tem que pedir para o Prefeito 

C ___ Na igreja, na casa de algum membro e em qualquer espaço da vizinhança que tenha 

condições seguras para uma reunião com crianças 

 

29 - O Projeto Criança Amiga de Deus da Missão ABS Vida recomenda 

A ___ Encontro de Crianças com 5 dias de reunião e com duração de 90 minutos cada dia 

B ___ Encontro de Crianças somente na EBF - Escola Bíblica de Férias 

C ___ Encontro de Crianças uma vez por mês, mas com muito lazer 

 

30 - O Projeto Criança Amiga de Deus da Missão ABS Vida recomenda 

A ___ Encontro de Crianças com turma de 45 crianças 

B ___ Encontro de Crianças, juntando as irmãs na mesma turma das crianças 

C ___ Encontro de Crianças com turma de até 10 crianças, procurando formar turmas com crianças 

que tenham pouca diferença de idade 

 

 



 

31 - O Projeto Criança Amiga de Deus da Missão ABS Vida recomenda 

A ___ Caso as crianças tragam acompanhantes, eles devem esperar do lado de fora da igreja 

B ___ Que as crianças venham com acompanhantes adultos, que a igreja receba bem esses 

acompanhantes e, se possível, ofereça alguma atividade enquanto esperam 

C ___ Não permitir que as crianças venham acompanhadas para as reuniões 

 

32 - O Projeto Criança Amiga de Deus da Missão ABS Vida recomenda 

A ___ Não permitir pessoas estranhas na reunião, não deixar nenhuma criança sozinha e cuidar 

bem das instalações para que não ocorram acidentes 

B ___ Após a reunião fazer uma brincadeira de “luta-livre” para animar as crianças 

C ___ Orientar as crianças para que cada uma cuide de si mesma 

 

33 - A Missão ABS Vida oferece algum material para o Encontro de Crianças? 

A ___ Não fornece material, apenas o Curso 

B ___ Não há necessidade de material para o evangelismo de crianças 

C ___ A Missão ABS Vida oferece o Kit de Evangelismo Infantil, podendo ser de forma gratuita 

ou com oferta 

 

34 - O Projeto Criança Amiga de Deus da Missão ABS Vida recomenda 

A ___Na última reunião, juntar as crianças numa “festa de despedida”, pois não se verão nunca 

mais 

B ___ Na última reunião, falar para as crianças não comentar com seus amiguinhos o que 

aprenderam nas reuniões de Estudo Bíblico 

C ___ Fazer o Encerramento do Encontro de Crianças num culto de domingo, convidar familiares e 

amigos, entregar um Diploma e continuar em contato com a criança e com seus familiares 

 
Questões sobre o Módulo V 
 

35 – Para conseguir um melhor resultado em cada Reunião do Encontro de Crianças, o responsável 

deve 

A ___ Seguir o Roteiro das Atividades do dia, conforme foi indicado no Curso 

B ___ Manter a disciplina com as crianças e, se necessário, aplicar um castigo 

C ___ Iniciar logo com o Estudo Bíblico e depois encerrar com pipoca e suco 

 

36 – Como receber as crianças e os seus acompanhantes para a Reunião do dia? 

A ___ Mostrar logo o lugar onde devem se sentar 

B ___ Sorrir apenas para as pessoas conhecidas 

C ___ Receber bem a todos, na porta, com alegria, dizendo que são bem-vindos. 

 

37 – Qual é a parte mais importante da Reunião de cada Dia? 

A ___ No início, no momento da oração de joelhos 

B ___ No final, na hora das brincadeiras e do lanche 

C ___ No momento central, quando será apresentado o Estudo Bíblico do dia 

 

38 – Quantos aos gastos com materiais para brincadeiras e para lanches 

A ___ Não há necessidade, a igreja é um lugar sério 

B ___ A Direção da igreja deve ser sensível, dedicando dinheiro para esses gastos, pois essas 

atividades atraem muito as crianças, fazendo que tenham maior interesse em vir para as reuniões 

C ___ Avisar para cada criança trazer o seu lanche 

 



 

39 – O Projeto Criança Amiga de Deus da Missão ABS Vida recomenda, no final da reunião: 

A ___ Aplicar uma prova sobre o assunto do dia 

B ___ Entregar para cada criança: convites para culto, folhetos de evangelismo e outros materiais 

para levarem para seus familiares e amigos 

C ___ Recolher de cada criança e guardar o livreto “Criança Amiga de Deus” 

 

Questões sobre os Módulos VI a VIII 
 

40 – Quantos dias terá o Encontro de Crianças, seguindo o Projeto Criança Amiga de Deus? 

A ___ Apenas 1 dia 

B ___ 5 dias, com 90 minutos de reunião em cada dia 

C ___ O Evangelista de Crianças decide antes 

 

41 – A Missão ABS Vida oferece algum material para o Encontro de Crianças? 

A ___ Não fornece material, apenas o Curso 

B ___ Não há necessidade de material para evangelismo de crianças 

C ___ A Missão ABS Vida oferece o Kit de Evangelismo Infantil, podendo ser de forma gratuita 

ou com oferta 

 

42 – O assunto “Jesus Cristo ama a Igreja” será apresentado em qual dia? 

A ___ Esse assunto não está no programa para crianças 

B ___ No primeiro dia 

C ___ No quarto dia 

 

43 – O assunto “Jesus é Amigo das Crianças” será apresentado em qual dia? 

A ___ Antes de começar o Encontro de Crianças 

B ___ No segundo dia 

C ___ No quarto dia 

 

44 – O Projeto Criança Amiga de Deus recomenda que, antes da Reunião com as crianças, o 

professor ou instrutor faça o seguinte: 

A ___ Estude com muita atenção o assunto do dia e ore, pedindo a Deus sabedoria, graça e poder 

para realizar esse importante trabalho 

B ___ Descansar de duas a três horas 

C ___ Vestir-se com a melhor roupa 

 

45 – Para o momento do Estudo Bíblico, qual o material será usado? 

A ___ Folhas de Desenho da internet 

B ___ Revista Infantil da Escola Bíblica 

C ___ Cada criança recebe um exemplar do livreto “Criança Amiga de Deus” 

 

46 – Ao iniciar o Estudo Bíblico, o professor ou instrutor pede para as crianças abrirem o livreto 

“Criança Amiga de Deus” e, então, faz o seguinte: 

A ___ Pede para as crianças lerem todas juntas e em voz alta 

B ___ Lê a Pergunta > Lê a Resposta > Explica > Deixa a criança perguntar 

C ___ Avisa que as crianças não podem perguntar, apenas ouvir 

 

 

 

 



 

47 – O Projeto Criança Amiga de Deus recomenda, antes de terminar o momento do Estudo 

Bíblico: 

A ___ Praticar a memorização do versículo do bloco “Está Escrito na Bíblia” 

B ___ Entregar para cada criança um doce 

C ___ Pedir para uma criança cantar uma música 

 

48 – No final do momento Estudo Bíblico, antes de fechar o livreto, há uma atividade muito 

importante que o professor ou instrutor não pode esquecer 

A ___ Fechar e recolher os livretos das crianças 

B ___ Avisar que vai ter lanche 

C ___ Falar para as crianças que Jesus é Amigo e Salvador, conforme página 38 do livreto, e 

entregar o Folheto Infantil do dia para cada uma das crianças 

 

 

 

Links 
 

Enviar Respostas - Curso de Evangelismo de Crianças 

 

Dúvidas – Formulário para Contato 

 

 

Parabéns! você chegou ao final do Curso. 
Aguarde a correção das questões e o envio, por e-mail, do Certificado de Conclusão. 

Se quiser, juntamente com as respostas, você também pode enviar o pedido de material para o 

Encontro de Crianças, seguindo as instruções dadas e preenchendo o formulário de pedido logo 

abaixo. 

 

Links 
 

Municípios do Brasil com MENOS de 10% de Evangélicos 

 

Pedido do Kit de Material de Evangelismo Infantil – Gratuito 

(para participantes do Curso localizados em municípios com MENOS de 10% de evangélicos) 

 

Pedido do Kit de Material de Evangelismo Infantil – Com Oferta 

(para evangelizadores e igrejas de qualquer município do Brasil) 

 

Relatório das Atividades Realizadas no Encontro de Crianças 

(para envio após o Encerramento do Encontro de Crianças) 

 

 

 

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

 


