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Informações Gerais 
 

Especialmente destinado a quem deseja iniciar ou melhorar o evangelismo de crianças na 

igreja local, mas não tem conhecimento suficiente ou não tem materiais para realizar o 

evangelismo. 

 

Destinado também a Pastores e Líderes que ainda insistem em evangelizar somente adultos, 

esperando que estes tragam as crianças, quando poderiam também evangelizar as crianças 

para salvar a estas e aos adultos! 

 

 

Missão ABS Vida 
O Projeto Criança Amiga de Deus foi criado e é mantido pela ABS Vida – Agência Evangélica 

de Busca e Salvação. 

A ABS Vida tem sede em São Paulo – SP, é uma missão evangélica, brasileira, que serve a 

Jesus em comunhão com igrejas evangélicas tradicionais e pentecostais. 

Para mais informações sobre a Missão ABS Vida, veja a página Quem Somos deste site. 

 

Projeto Criança Amiga de Deus 
A Missão ABS Vida criou este Projeto para apoiar pastores, líderes e 

evangelizadores, especialmente para o início e o crescimento do evangelismo infantil. 

Para a realização do Projeto será necessária a participação da Missão ABS Vida e também da 

Igreja Local, da seguinte forma: 

  

Missão ABS Vida oferece 

• Curso de Evangelismo de Crianças e 

• Material de Evangelismo para Encontro de Crianças. 

  

Igreja Local realiza 

• Encontro de Crianças 

  

Veja, a seguir, mais informações sobre cada uma dessas atividades. 

Depois, leve o assunto para sua liderança, obreiros e membros. 

Aproveite esta grande oportunidade e comece logo ou melhore o evangelismo infantil na sua 

igreja. 

 

Curso de Evangelismo de Crianças – Oferecido pela ABS Vida 
Especialmente destinado a quem deseja iniciar ou melhorar o evangelismo infantil, tendo pouco 

ou nenhum conhecimento sobre o assunto. 

Após o término do Curso, você terá o preparo suficiente para realizar com sucesso a importante 

tarefa de anunciar a Palavra de Deus aos pequeninos. 

Você terá, também, a possibilidade de obter Material para Evangelismo de Crianças, de forma 

gratuita, para realizar um Encontro de Crianças na sua igreja. 



 

Este curso é totalmente gratuito, não exige formação anterior, sendo necessário apenas o acesso 

à Internet, veja: 

• Totalmente pela Internet, 

• Textos para leitura na tela, 

• Textos para baixar em PDF, 

• Fácil de entender e muito prático, 

• Orientações individuais, 

• Provas, 

• Certificado de Conclusão, 

• 100% Grátis. 

 

Programa do Curso de Evangelismo de Crianças 
Veja os assuntos que serão tratados neste Curso, agrupados por Módulos: 

 

Módulo I: Igreja Atraente, Igreja Acolhedora 
A Igreja de Jesus é Atraente 

A Igreja Atraindo a Vizinhança 

A Igreja Salvando a Vizinhança 

A Igreja de Jesus é Acolhedora 

Sala de Boas-Vindas 

 

Módulo II: Evangelismo Pessoal – Alcançando a Todas as Pessoas 
A Missão da Igreja de Jesus 

Evangelismo: Quando? Onde? Quem? 

O Poder de Deus na Evangelização 

A Urgência do Evangelismo - A Noite Vem 

 

Módulo III: Evangelismo de Crianças – Salve uma Vida Inteira 
Evangelismo de Crianças – Chamada Urgente 

Preparando-se para o Evangelismo de Crianças 

O Clamor dos Pequeninos 

Quando Falar de Jesus para as Crianças 

Falando de Jesus para as Crianças 

O Plano de Salvação para a Criança 

 

Módulo IV: Como Preparar um Encontro de Crianças 
Preparando a Liderança da Igreja 

Preparando o Local do Encontro de Crianças 

Convidando as Crianças para o Encontro 

Acolhendo as Crianças e seus Acompanhantes 

Material de Evangelismo para as Reuniões 

Encerrando o Encontro de Crianças 

Continuando o Contato com as Crianças 

 

 
 
 



 
Módulo V: Como Conduzir um Encontro de Crianças 
Preparando a Reunião de cada Dia 

Recebendo as Crianças e seus Acompanhantes 

Material para as Reuniões 

Conduzindo a Reunião - Abertura 

Conduzindo a Reunião - Brincadeiras e Lanches 

Conduzindo a Reunião - Final 

 

Módulo VI: Como Apresentar o Estudo Bíblico para as Crianças 
Material para as Reuniões 

Estudo Bíblico para Cinco Reuniões 

Preparando-se para cada Reunião 

Primeiro dia de Estudo Bíblico 

Apresentando o Assunto do Dia 

Você quer ser Amigo de Jesus? 

Retornando ao Roteiro do Dia 

 

Módulo VII: Materiais para Atividades de Apoio 
 

Módulo VIII: Materiais para Estudo Bíblico 
 

 

Material de Evangelismo de Crianças - Oferecido pela ABS Vida 
Os participantes que concluírem o Curso com aproveitamento, no último módulo poderão 

solicitar o material da Missão ABS Vida, de forma gratuita ou com oferta para cobrir parte do 

custo. 

Esse material, na forma de um Kit, vai permitir que o participante realize com sucesso o 

Encontro de Crianças na sua própria igreja. 

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) 

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

1 Manual de Evangelismo Pessoal 

1 Manual para Líderes de Igreja 

250 Folhetos Infantis 

200 Folhetos para Jovens e Adultos 

30 Convites para o Encontro de Crianças 

15 Fichas de Matrícula e Presença 

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

Para conhecer e baixar o Livreto "Criança Amiga de Deus", material base do Encontro de 

Crianças, vá até a página "Downloads" deste site. 

 

 
 



Encontro de Crianças – Realizado pela Igreja Local 
Recomendamos 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. 

O local mais indicado é a própria igreja, numa sala dedicada para as crianças ou no próprio 

espaço do culto. 

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

feito em locais fora da igreja, tais como: casas de família, espaços sociais da comunidade, 

escolas, creches etc. 

Nos Módulos IV a VI do Curso de Evangelismo de Crianças, serão dadas as instruções 

necessárias para a preparação e a realização do Encontro de Crianças pela Igreja Local. 

 
Eu quero participar do Projeto Criança Amiga de Deus 
O Projeto Total inclui: 

• Participação no Curso de Evangelismo de Crianças, 

• Pedido e recebimento do Kit de Evangelismo de Crianças e 

• Realização do Encontro de Crianças na igreja local. 
 
Veja os passos a seguir: 
 
Primeiro Passo 

Solicitar a Inscrição no Curso de Evangelismo de Crianças, acessando o link no final desta 

página. 
  
Segundo Passo 

Receber, por e-mail, a confirmação da inscrição, assim como as informações e a senha para ter 

acesso aos Módulos do Curso. 
  
Terceiro Passo 

Estudar o material na tela do computador/celular, responder o teste no final dos Módulos e 

enviar as respostas por e-mail para a Missão ABS Vida. 

Se preferir, você pode baixar o mesmo texto e salvar ou imprimir. Depois de estudar, retorne ao 

site para responder o teste e enviar as respostas por e-mail. 
  
Quarto Passo 

Chegando ao Módulo Final, após a correção da prova, tendo sido aprovado, você receberá por 

e-mail o Certificado de Conclusão do Curso. 

Nesse mesmo e-mail, você também receberá as instruções para solicitar o Material de 

Evangelismo de Crianças, de forma gratuita ou com oferta. 
  
Quinto Passo 

Solicitar e receber o Kit de Evangelismo de Crianças. 
  
Sexto Passo 

Realizar o Encontro de Crianças na sua igreja. 
 
Sétimo Passo 

Após a realização do Encontro de Crianças, enviar para a Missão ABS Vida, por e-mail, um 

relatório das atividades realizadas. 



Eu quero participar do Curso, mas não quero o Material de Evangelismo 
Você pode participar apenas do Curso, será bem-vindo. 

Neste caso, valem os mesmos passos antes indicados, sem a necessidade de solicitar o Kit de 

Evangelismo de Crianças. 
 
Eu quero o Kit de Evangelismo de Crianças, mas não quero participar do Curso 
Caso não queira participar do Curso, porque já tem o preparo suficiente para realizar o 

Encontro de Crianças, você também pode solicitar e receber este Kit de Evangelismo de 

Crianças. Neste caso, será solicitada uma oferta para cobrir parte do custo, para isso envie 

o Pedido do Kit de Material de Evangelismo Infantil – Com Oferta, acessando o link ao final 

desta página. 
 
Não quero participar do Curso e não quero o Kit de Evangelismo, mas quero conhecer 
outro tipo de Material de Evangelismo 
Para conhecer e obter material de evangelismo para adultos, jovens e crianças, como folhetos e 

livretos, de forma gratuita ou com oferta, veja informações no Site da Missão ABS Vida, 

acessando o link no final desta página. 
 
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 com menos de 10% de evangélicos. Veja a 

relação de Municípios do Brasil com MENOS de 10% de Evangélicos, acessando o link 

no final desta página. 

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. 
 
Para receber o Kit de Evangelismo com Oferta 
Os participantes do Curso de municípios com mais de 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 depositado no Banco Bradesco. 

Não será exigida a participação no Curso de Evangelismo 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. 

 

Links 
Inscrição no Curso de Evangelismo de Crianças 
 
Municípios do Brasil com MENOS de 10% de Evangélicos 
 
Site da Missão ABS Vida WWW.ABSVIDA.COM.BR 
 
Pedido do Kit de Material de Evangelismo Infantil – Com Oferta 

(para evangelizadores e igrejas de qualquer município do Brasil) 


