
 

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 acompanhada de 
perguntas "surpresa" e sugestões de "tempo de 
resposta", bem como "pontos de conversa" para 
complementar a história e o período de perguntas. A 
história e as perguntas surpresa baseiam-se em 
princípios de aprendizagem baseados em inquéritos. 
Este pode ser um modelo mais reflexivo do que 
normalmente usa no ministério das suas crianças. 

PASSAGEM BÍBLICA 
1 Coríntios 12:18-27 

HISTÓRIA 
Líderes: Poderá gostar de 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 tanto em cada parte 
de nós. Deus deu-nos ossos para que os nossos corpos 
se levantem. Ele deu-nos músculos para que nos 
pudéssemos mover. Ele fez os nossos olhos para verem, 
os nossos narizes a cheirar, as nossas línguas para 
saborearem e os nossos ouvidos a ouvir.  

Mesmo as partes do nosso corpo que podemos não ver 
são especialmente feitas por Deus e são importantes 
para fazer o nosso corpo funcionar, como os nossos 
pulmões, o nosso estômago e o nosso cérebro. 

Há partes do nosso corpo que é educado taparmos. 
Também são importantes, apesar de as mantermos 
privadas.  

Quando Deus fez as pessoas, tornou-nos todos 
diferentes. Mas cada um de nós é importante. Assim 
como há muitas partes diferentes no nosso corpo, há 
muitas partes diferentes no Corpo de Cristo. Alguns de 
nós somos adultos, alguns de nós somos adolescentes 
ou crianças, alguns de nós são muito velhos, e alguns de 
nós são bebés.  

Alguns de nós têm habilidades que significam que 
podemos falar ou cantar em frente do Corpo/ou num 
palco. Alguns de nós são sábios e ajudarão os outros a 
entenderem a Bíblia. Outros são muito compassivos e 
cuidam das outras pessoas. Outros são muito 
hospitaleiros e fazem coisas que ninguém vê, facilitando 
a vida a todos.   

Cada um de nós, não importa a idade ou os nossos 
talentos, tem um lugar especial na Igreja. Cada um de 
nós faz parte do Corpo de Cristo. 

PERGUNTAS DE INTERROGAÇÃO 
Estas perguntas de estilo de interrogação são 
desenhadas para ajudar as crianças a pensarem 
criticamente e imaginativamente acerca de Deus. Não é 
preciso discutir a sua resposta; apenas deixá-los 
responder. 

• Pergunto-me qual será a tua parte preferida da 
história? 

• Pergunto-me qual é a parte da história mais 
importante? 

• Pergunto-me se estás algures nesta história, ou 
qual parte da história é sobre ti? 

• Pergunto-me que dons e talentos Deus te deu?  

• Pergunto-me como é que Deus te pode estar a 
usar hoje? 

• Pergunto-me como Deus fala contigo? 

Depois de as crianças terem respondido às perguntas 
onde se interrogam, explique que terão um tempo de 
resposta. Podem escolher qualquer uma das atividades 
disponíveis para se ligarem om Deus e expressarem o 
que sentem sobre a história que ouviram. 

MATERIAL 
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Ore com as crianças à medida que entram num tempo 
de resposta; permitindo que as crianças orem em voz 
alta umas pelas outras se se sentirem confortáveis em 
fazê-lo. 

TEMPO DE RESPOSTA 
Seria bom ter várias atividades de resposta disponíveis 
para as crianças para que elas se possam envolver com 
Deus, no entanto o Espírito lidera-as. Nem todas as 
crianças usarão o seu tempo de resposta para se 
ligarem com Deus, e isso não faz mal - simplesmente 
sentem-se felizes e seguras a jogarem ou a fazerem 
trabalhos manuais dentro da igreja e isso é uma parte 
importante do seu desenvolvimento espiritual. 

Algumas formas de as crianças escolherem as respostas 
são através de: 

• Canetas para colorir, lápis, lápis de cor, tintas e 
papel 

• Pasta de modelar 

• Livros de histórias, incluindo bíblias ilustradas, 
se as tiver 

• Bonecos 

• Lego ou blocos de construção 

• Canção 

• Dança 

• Jogo imaginativo na natureza 

• Criar e contar histórias 

PONTOS DE CONVERSA 
• Encoraje as crianças a falar sobre as suas 

experiências com Deus. 

• Lembre-os que Deus os usa agora; não está à 
espera que cresçam primeiro. 

• Fale acerca da importância dos talentos de cada 
pessoa - não se esqueça de mencionar 
habilidades e talentos que não estão em 
destaque nos serviços da igreja. 

 


