
 

OBJETIVO 
O objetivo desta sessão é capacitar as crianças a 
reconhecerem que são participantes plenos no Corpo 
de Cristo e a partilharem a sua experiência de Deus. 

TEMA 
Vistos e Ouvidos 
Acreditamos que as crianças são os líderes, discípulos e 
decisores de hoje. Acreditamos que as crianças têm 
habilidades e conhecimentos únicos que a nossa igreja 
e o mundo precisam agora. Acreditamos que as crianças 
ouvem e são usadas por Deus todos os dias. 
Acreditamos que as crianças são membros ativos e 
plenos do Corpo de Cristo, e não são menos 
importantes ou vitais do que qualquer outra parte. 

ESTRUTURA 
Este recurso fornece uma história e algumas atividades 
que ajudarão o seu grupo pré-escolar a entender que, 
mesmo na sua tenra idade, são agora escolhidos por 
Deus. No entanto, este recurso foi concebido para ser 
extremamente flexível, uma vez que sabemos que nem 
todos os grupos pré-escolares são iguais. Por favor, 
escolha o que acha que vai funcionar melhor para o seu 
grupo. 

PASSAGEM BÍBLICA 
1 Coríntios 12:18-27 

HISTÓRIA 
Líderes: Pode querer usar adereços ou imagens para 
ajudar as suas crianças a envolverem-se com a história. 

Quando Deus fez as pessoas, fez os nossos corpos com 
muitas partes diferentes. Pensou imenso em cada parte 
de nós. Deus deu-nos ossos para que os nossos corpos 
se levantam. Ele deu-nos músculos para que nos 
pudéssemos mover. Ele fez os nossos olhos verem, os 
nossos narizes a cheirar, as nossas línguas a terem 
paladar e os nossos ouvidos a ouvir. Até as partes do 
nosso corpo que podemos não ver são especialmente 
feitas por Deus. 

Quando Deus fez as pessoas, tornou-nos todos 
diferentes. Mas cada um de nós é especial. Assim como 
há muitas partes diferentes no nosso corpo, há muitas 
pessoas diferentes na igreja. Alguns de nós somos 
adultos, alguns de nós somos adolescentes ou crianças, 
alguns de nós são muito velhos, e alguns de nós somos 
bebés pequenos, mas somos todos especiais para Deus. 

Histórias alternativas que pode optar por utilizar para o 
seu grupo: 

• Uma versão bíblica infantil de 1 Coríntios 12:18-
27. 

• Você é Especial de Max Lucado. 

ATIVIDADES 
Cartazes de Oração 
Usando qualquer material de trabalhos manuais que 
tenha disponível, peça às crianças para fazerem um 
cartaz que mostre o que eles adoram falar com Deus. 

Orações ABC 
Enquanto grupo, utilizem cada letra do alfabeto, e 
digam uma coisa pela qual devem agradecer a Deus. 

Esculturas 
Que as crianças façam uma escultura de papel ou 
plasticina de algo que Deus ama. 

MATERIAL 
PRÉ-ESCOLAR 
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