


Você já viu alguma vez a 
bandeira do Exército de 

Salvação sendo utilizada? Crie 
sua própria bandeira para 
demonstrar aquilo que você 

acredita.



Você já se ajoelhou alguma vez no 
banco de misericórdia? 

Se sim, como isso lhe fez sentir? 
Se não, por quê?



Onde você já viu o escudo vermelho 
do Exército de Salvação?



Imagine que você estávestindo 
um uniforme do Exército de Salvação. 

Quais elementos considera 
que são importantes e por quê?



Você já testemunhou alguma vez a 
dedicação de uma criança?

 Se sim, qual parte você lembra?



Que diferença faz ser um jovem 
soldado na vida de uma criança?



Você já fez alguma promessa a 
Deus? Por que isto lhe é tão 

importante?



Qual é a sua canção favorita 
do Exército de Salvação 

e por quê? 
Cantem juntos!



“Sopa, sabão e salvação”: um lema do 
Exército de Salvação.

 Poderia criar outro lema para o
 Exército de Salvação?



Que diferença faz ser um soldado 
do Exército de Salvação 
na vida de uma pessoa?



Quando e onde se sente
 próximo de Deus?



Brinque de esconde-esconde. 
Quando deseja se esconder 
de Deus? Quando deseja ser 

encontrado por Deus?



Como encontra o descanso 
semanalmente?



Qual é a sua memória mais 
antiga da oração?



De que história bíblica deseja fazer 
parte e por quê?



Você já ouviu Deus falar com você?
 Se sim, o que Ele disse?



Quem é um amigo 
espiritual para você?

 Escreva-lhe um cartão.



Como você se sente ao adorar a 
Deus junto com outras pessoas?



Você já compartilhou alguma vez 
os seus erros com alguém? 

Como você se sentiu?



Como você sabe se está crescendo 
como discípulo?



Qual é a sua primeira memória 
do Natal?



Na sua opinião, qual é o sentido 
da Páscoa?



Você acredita em Deus? 
Por quê?



Quão importante é a Bíblia 
para você?



Imagine como Deus, Jesus 
e o Espírito Santo se 

parecem juntos.
 

Faça um desenho.



“Deus ama a todos”.
 Levante-se se estiver de acordo. 
Sente-se se não estiver de acordo. 

Explique a sua escolha.



Qual música melhor reflete 
como é o céu? 

Encontre-a e cante-a!



Qual movimento representa 
melhor o Espírito Santo? 
Levante-se e faça o seu 

movimento.



O que gostaria de perguntar a Jesus?



Você acha que as escolhas que faz 
todos os dias são importantes?



Como a sua vida é impactada 
por seguir a Jesus?



Termine esta frase: “Ser uma 
pessoa boa é…”



Enumere três coisas pelas 
quais você se sente grato.



Quais três coisas você faz 
para se tornar ou 

permanecer saudável?



Como é o novo mundo (Reino) 
de Deus? Ache algo para 
construir (por exemplo, 

LEGO) e crie o novo mundo 
de Deus.



Você já ajudou alguém? 
Como isso lhe afetou, bem 
como a pessoa que ajudou?



Pegue um pouco de sal e 
prove-o. “Vocês estão aqui para ser 

o sal que traz o sabor 
divino à terra.” 

(Mateus 5:13 A Mensagem). 

O que significa ser sal?



Façam um quebra-cabeça juntos. 
O que você sente ao 

completá-lo? Como você pensa 
que Deus se sentiu quando Ele 

terminou de lhe criar?



“Eu sou sempre honesto”. 
Levante as mãos se estiver 
de acordo, cruze os braços 
se não estiver de acordo.



Desenhe um coração. 
Colore o coração e pense em 
alguém com quem você nem 

sempre se dá bem ou que você 
não goste muito. 
Ore por eles.



Surpreenda um dos seus 
amigos com uma mensagem 

edificante.



O que é uma coisa que você goste da 
sua família? Diga-lhes!



Como você escolhe os seus amigos?



Você é amigo de Jesus? Se sim, 
descreva como é ser Seu amigo.
 Se não, pense como seria ser 

amigo de Jesus.



Como sabe que alguém se 
preocupa com você?



Como se sente quando pede
 desculpas?



Qual é a melhor maneira de 
terminar uma briga ou uma 
discordância com alguém?



Qual vizinho você poderia 
encorajar esta semana? 

Como poderia encorajá-lo? 
Faça isso!



Quem lhe procurou quando passou 
por um período difícil?



Qual é o melhor conselho que você
 já recebeu?



Como poderia incentivar a sua 
comunidade a trabalhar em conjunto

 em prol do meio ambiente?



Encontre algo (brinquedo, 
comida, roupa) que possa 

doar esta semana. 
A quem você daria 

e por quê?



Levantem-se todos.
 Vocês acham que algumas pessoas são 

mais importantes do que outras? 
Sim? Mãos na cabeça. 
Não? Mãos nos quadris. 
Explique a sua resposta.



Como você pode cuidar do 
meio ambiente?



O que você faz para tratar outras 
pessoas de forma justa?



Como você compartilha a sua fé?



O que o Exército de Salvação faz 
para ajudar pessoas necessitadas?



Faça o som do seu animal 
preferido e diga porque é o 

seu animal preferido.



Como os seus amigos sabem ou vêem 
que você acredita em Jesus? 



Quem são as pessoas necessitadas 
na sua comunidade?



O que mais lhe ajudou nesta 
conversa?



Desenhe um sorriso. 
Escreva em volta o que lhe 
faz sorrir nesta conversa.



O que mais lhe desafiou nesta 
conversa?



O que aprendeu com outros
 nesta conversa?



Como sentiu Deus durante esta 
conversa?



O que aprendeu sobre si durante 
a conversa?



Compartilhe um tempo de oração. 
Pergunte ao outro sobre o que 

podem orar.



Que movimento de dança mostra 
melhor como você se sente em 

relação a esta conversa? 
Façam esse movimento 

de dança juntos!



Encontrem uma oração na 
Bíblia para orarem juntos.



O que você quer fazer ou mudar 
depois desta conversa?


