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Orientação para líderes de crianças 

 Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças. 

 Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em suas 

ministrações. 

 Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, 

afim de que a verdade ali inserida torne-se realidade para você. 

 Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma. 

 Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a 

oposição das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo. 

 Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito 

Santo trabalhar no coração das crianças. 

 Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus 

disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe 

para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas. 

 Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo 

complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão. 

 Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes. 

 Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, com 

crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria 
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Lição 1 - O Meu Futuro Está nas Mãos de Deus 

 

Princípio: 

Só Deus conhece o meu amanhã. 

Versículo: 

“As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor”. (Provérbios 19:21). 

Quebra-Gelo: 

Brincar de mímica com as crianças. Cada uma deve pensar no que quer ser quando crescer e 

tentar através de mímicas fazer com que as outras crianças acertem o seu desejo. 

Moral: Todos nós temos planos para o futuro, mas o sucesso deles dependerá da ajuda de Deus. 

História do Dia: 

Texto Bíblico:  Tiago 4:13-16 

Hoje conhecemos um pouco do sonho uns dos outros, é muito bom sonhar, planejar o nosso 

futuro. 

Todos nós temos muitos planos para o futuro, viagens que gostaríamos de fazer, brinquedos para 

adquirir. 

Deus se agrada de nos ver sonhar, mas o que aprendemos com o ensino de Tiago é que não 

podemos nos esquecer de que o poder de torná-los realidade está nas mãos de Deus. Pois 

precisamos de saúde para conquistá-los e vida para alcançá-los e isto só o Senhor pode dar. 

Todos nós somos muito orgulhosos, sabe o que é orgulho? É achar-se bom o suficiente para 

conquistar tudo sozinho. 

Aplicando a palavra: 

 O que devemos dizer sobre os nossos sonhos e planos? 

 “Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo”. (Tiago 4:15) 

 Afinal, o que estas palavras podem mudar no nosso futuro? 

 Elas podem sim, e muito, gerando em nosso coração dependência de Deus, para realizarmos 

aquilo que gostaríamos que acontecesse, confiando e dependendo da ajuda dele para 

chegarmos ao destino desejado para as nossas vidas. 

Acerto: 

 Você já entregou os seus sonhos nas mãos daquele que pode ajudá-lo a realizá-los? 

 Vamos Orar? 

Pai de amor, entrego os meus sonhos a ti, pois sei que só com a tua ajuda eles se tornarão 

reais! 
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Lição 2 - Quanto Mais eu Sei, Mais Devo Fazer 

 

Princípio: 

Falhar em fazer aquilo que se sabe o correto é pecado. 

Versículo: 

“Portanto comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz”. (Tiago 4:17) 

Quebra-Gelo: 

Brincando com a palavra “Obedecer”. 

Leve revista para que as crianças possam recortar delas figuras de pessoas as quais temos que 

obedecer, como por exemplo: médico, professor, avô, avó, mãe, pai, policial, líder de célula, etc. 

Façam juntos um grande cartaz, com a palavra “Obedecer” ao centro e todas as pessoas que 

devemos obedecer, respeitar, ao redor. 

Com o cartaz pronto, falem sobre a maneira como devemos obedecer a cada um deles. 

Moral: Saber que preciso obedecer e não obedecer é pecado. 

História do Dia: 

Texto Bíblico: Tiago 4:17 – Lucas 19:11-17 

Certo dia, Jesus contou a seus discípulos a parábola do empregado fiel e do empregado infiel. 

Dizendo que existem dois tipos de empregados: aquele que sabe o que é para fazer e faz, mesmo 

sem o patrão estar presente. E o que sabe o que é para fazer e por o patrão não estar presente, 

deixa de fazer. 

Vocês sabem quem é este patrão que partiu e deixou o serviço para fazer a quem Jesus se referiu? 

É ele mesmo, Jesus. 

E sabem quem é o empregado? 

Nós. 

A Bíblia nos afirma que ele, Jesus, voltará no dia e hora que menos esperamos. E aí, como vamos 

ficar diante dele? 

Vocês sabem o que ele fará naquele dia? 

Pedirá muito de quem sabe muito; e daquele a quem muito deu, muito mais ele pedirá. 

Aplicando a palavra: 

 Hoje nós brincamos com a palavra “Obedecer”, e percebemos que cada um de vocês sabe o 

que é para fazer. Mas não adiante somente saber, é preciso fazer. 

 E mais, vocês estão recebendo muito, todos os domingos e na célula estão aprendendo na 

palavra muitas coisas. Saibam que tudo o que aprendem é para viver e praticar, porque Jesus 

pode voltar a qualquer momento e irá fazer um acerto com você. 

Acerto: 

 Você tem feito bem o que sabe que é para fazer? 

 Vamos Orar? 

Pai ajuda-me a praticar tudo o que sei, para agradar o teu coração!  
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Lição 3 - Cuidado com o Dinheiro 

 

Princípio: 

Deus não se agrada de dinheiro mal ganho e mal usado. 

Versículo: 

“Pois onde estiverem as riquezas, aí estará o coração de vocês”. Mateus 6:21. 

Quebra-gelo: 

Sentados em círculo, pegue uma nota de cem reais, e entregue para a criança que estiver à sua 

direita e diga para ela que você encontrou esta nota na calçada da igreja (ou casa); Agora que esta 

nota é minha, o que eu farei com ela? Entregue agora para a criança e pergunte o que deverá 

fazer com ela. Depois que ela disser, peça que ela entregue para a criança à sua direita e proceda 

da mesma maneira, todas as crianças deverão ganhar a nota e dizer o que farão com o dinheiro. 

Moral: Reflitam sobre suas respostas, pois Deus não se agrada de dinheiro mal ganho nem mal 

usado. 

História do dia: 

O dinheiro é algo que precisamos bastante aqui na terra para vivermos, mas Tiago está alertando 

os crentes a não viverem em função dele. 

Precisamos dinheiro para comer, nos vestir, comprar remédios, passear, presentear, ter uma casa, 

um carro etc. 

O que Tiago está ensinado aqui é sobre o que desagrada o coração de Deus com relação ao 

dinheiro, ou seja, a maneira como ganhamos ou a maneira como o gastamos. 

O dinheiro deve ser ganho devido ao esforço, trabalho, a um direito, ou seja, dinheiro honesto. 

Com relação aos cem reais que encontramos na calçada: 

1º De onde veio este dinheiro? Quem será que perdeu? Será que eu conseguiria achar o dono? Se 

não tenho como achar, aí então passa a ser meu. 

2º Ao se tornar meu, o que faria com ele? Entregar a décima parte para Deus, que seria 10 reais, 

e quanto aos noventa... seria bom que eu pensasse no que é prioridade, o que realmente eu 

necessito para não usar mal o meu dinheiro. 

Esta foi uma pegadinha, mas a maneira como você reagiria com os cem reais aponta para como 

você usará o dinheiro quando for grande. Cuidado, peça sabedoria de Deus! 

A Bíblia estabelece princípios para se ganhar e gastar dinheiro, nos  exorta também para não viver 

para amontoar dinheiro, guardando e deixando de desfrutar dele; a não gastar demais com roupas 

cheias de luxo, a se vestir de uma maneira mais simples, a não deixar de pagar as pessoas que 

trabalhem pra nós,  os empregados que nos ajudam, dar a eles salários dignos com o trabalho 

que realizam e a não viver uma vida buscado os luxos e prazeres, ou seja, querendo sempre o 

melhor sapato, a melhor  roupa, o melhor hotel, a melhor festa...sabe porquê? “Pois onde estiver 

as riquezas, aí estará o coração de vocês”. Mateus 6:21. 

 

 

 

 



MDG – PRÁTICAS DO LIVRO DE TIAGO VOLUME 3 
 

 

Página 16 

Aplicando a palavra: 

 Trazendo o versículo de Mateus 6:21 para nós, se você se tornar um menino(a) que sempre 

quer o melhor, o mais caro, que está na moda...você vai aplicar todo o seu desejo e energia 

nas coisas materiais, as quais vão acabar, vão passar, coisas que você não levará para o céu, 

o lugar onde Deus preparou para você. 

 Deus deseja que você viva a vida de uma maneira modesta, tranquila e que a sua maior 

preocupação seja com agradar o coração dele, cuidando para obedecê-lo em tudo e 

principalmente em fazer o seu amor ser conhecido das pessoas, pois elas sim, você poderá 

levar para o céu. Aleluia! 

 Se você ganhar seu amigo da escola para Jesus, ele (a) irá morar com você no céu. 

 Se ganhar a bicicleta dos sonhos, não poderá levá-la ao céu. 

 Quando um amigo ou priminho quebra um brinquedo seu, lembre-se que pessoas são mais 

importantes que coisas como brinquedo, dinheiro, celular etc. 

 Deus quer que você sonhe em ser um empresário, médico, etc. Mas que acima de tudo, seja 

alguém que saiba como ganhar e gastar o dinheiro. 

 Lembre-se sempre que vidas valem mais que ouro, valem muito para Deus e devem valer para 

você também. 

Acerto: 

 O que você faz com o dinheiro que ganha de mesada ou agrado dos avós ou tios? 

 Você tem o costume de pegar as moedas soltas pela casa, sem falar com seus pais? 

 Você trata mal a pessoa que sujou ou estragou algo seu? 

 Vamos orar? 

Senhor Deus, ajuda-me a ser um colecionador de vidas e não de bens. 

 

 Obs.: Líder você poderá também fazer uma oração com as crianças que não têm a certeza de que 

vão para o céu. 
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 Lição 4 - Coragem no dia do sofrimento 

 

Princípio:  

Nos momentos de sofrimento, devemos esperar no Senhor com paciência. 

Versículo: 

“Vocês precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo”. Tiago 5:8 

Quebra-gelo: 

“Aprendendo com Jó”. Jó era um homem bom, honesto, muito rico e temente a Deus. 

Deus tinha muito orgulho dele, mas um dia satanás chegou à presença de Deus e questionou a 

fidelidade de Jó, fazendo com que Deus permitisse que ele colocasse Jó a prova. 

E assim foi, num mesmo dia, enquanto os filhos dele estavam em um banquete na casa do irmão 

mais velho. Foram chegando na casa de Jó seus empregados, um a um, contando que: 

1- Homens levaram todos seus bois e jumentos. 

2- Raios atacaram todas as suas ovelhas e os pastores. 

3- Homens levaram todos os seus camelos e mataram os empregados à espada. 

4- Veio um vento do deserto muito forte e soprou contra a casa, que caiu em cima dos seus filhos, 

matando todos. 

Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois se 

ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: “Nasci nu, sem nada, e sem 

nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou; louvado seja o seu nome”. Jó 1:20-21 

Você líder irá contar a história de Jó. Escolherá quatro crianças para representarem os 

empregados de Jó, que trarão as más notícias. E uma criança para representar Jó. 

Obs.: -Você líder irá narrar a história novamente e as crianças escolhidas irão dramatizar. A criança 

que representar Jó deverá usar uma túnica de tnt, para que possa ser rasgada e uma toca de meia 

fina para demonstrar Jó com a cabeça raspada. 

História do dia: 

Tiago 5:7-11 

Todos nós podemos receber más notícias, mas devemos diante delas ser pacientes como o 

lavrador que cuida da terra, ou seja, ele faz a sua parte e a deixa descansar, sabendo que Deus 

fará a sua parte, pois as chuvas que fazem com que a semente germine dependem da bondade e 

misericórdia de Deus. 

Devemos também diante das dificuldades seguir o exemplo dos profetas, que falaram no nome 

do Senhor e esperaram por ele para que a palavra se cumprisse. 

Ex.: Elias orou para que não chovesse e esperou que Deus cumprisse o que falara em nome dele. 

Jó ao receber quatro más notícias fez a sua parte, adorou o Senhor, se prostrou diante dele e 

esperou, confiou nele. 
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Aplicando a palavra: 

 No momento da prova, da dificuldade, não devemos desistir ou desanimar. 

 Os discípulos de Jesus o seguiram de perto, mas no dia em que Jesus foi preso para ser 

crucificado eles fugiram. 

 Não faça isto querido, haverá dias em que você sentirá o poder do mal mais forte do que do 

bem, como naquele dia Jó sentiu, mas ele não brigou com Deus e não deixou de adorá-lo, 

confiou com paciência e Deus o recompensou dando-lhe em dobro tudo o que perdeu. 

 Na hora, dia em que você passar pela prova, não deve brigar com Deus nem desanimar. Se 

seu pai saiu de casa, sua mãe está enferma, perdeu o seu avô querido, não brigue com Deus, 

mas descanse, adore ao Senhor, confie sua vida e seu futuro em suas mãos. 

Acerto: 

 O que tem te afligido ou preocupado nestes dias? 

 Vamos orar? 

Senhor, minha vida e tudo o que tenho está em tuas mãos, me ensina apenas a confiar em ti. 

Eu sei que o Senhor tem o plano melhor e nunca chega atrasado. 
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Lição 5 - O Que Falei é Verdade 

 

Princípio: 

Devo viver de maneira que minhas palavras gerem confiança a todos que me ouvem. 

Versículo: 

“Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem 

pela terra, nem por nada mais...” Tiago 5:12ª 

Quebra-gelo: 

Brincar com as crianças de “Jogo da verdade”. 

Você líder é quem fará as perguntas alternando as crianças, que dirão sim ou não. 

1 – Você briga com seu irmão? 

2 – Responde para sua mãe? 

3 – Já mentiu para alguém? 

4 – Quebrou algo e escondeu para ninguém ver? 

5 – Tem lido a Bíblia? 

6 – Anota todas as lições que tem para fazer em casa? 

Obs:- Prepare de antemão, perguntas para todas as crianças. 

Moral: Que as nossas palavras sejam sim, ou não, não pois o que e falar mais complicado do que 

isso, vem do maligno. 

História do dia: 

Quando tentamos contornar a verdade, acabamos por mentir. 

No jogo da verdade, muitas vezes ficamos tentados a dizer: às vezes, de vez em quando, o que 

não corresponde totalmente coma verdade. O pai de todas as mentiras é o diabo, foi ele quem 

começou a mentir para Eva a respeito da bondade de Deus, lá no jardim do Éden. 

Adão, ao ser chamado por Deus para conversar foi logo querendo fugir da responsabilidade pelo 

erro que cometeu, jogou a culpa em Eva, e ela por sua vez, na serpente. 

Veja o que Deus perguntou a Adão: 

“... Comeste, então, da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: Foi a mulher que tu me 

deste por auxiliadora: ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus perguntou 

à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente que me enganou e eu comi” 

Gênesis 3: 11-13 

Adão e Eva não acertaram no jogo da verdade com Deus, seria muito mais honesto ter dito sim 

Senhor, foi isso que eu fiz. 

Aplicando a palavra: 

 Não devemos florear a verdade, jogar a nossa culpa sobre outros, mas, assumir os nossos 

erros. Bem melhor gastar tempo pedindo perdão do que tentando enrolar os outros. 

 Devemos entender que somos pecadores, que muitas vezes, desagradamos o coração de 

Deus e o das pessoas que estão ao nosso derredor. 

 Quando assumimos a responsabilidade por nossos erros, dizendo sim ou não, passamos a 

conquistar a confiança das pessoas e não precisamos cometer o grande erro de ter que jurar 

pelo céu, pela terra, para que as pessoas confiem em nós e em nossas palavras. 
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Acerto: 

 Você fala sempre a verdade? 

 Costuma florear a verdade? 

 Você joga a culpa nos outros? 

 Vamos orar? 

Pai ajuda-me a falar sempre a verdade, para que as pessoas confiem em mim, não precisamos 

usar do que é sagrado em vão. 
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Lição 6 - Orai Uns pelos Outros 
 

Princípio: 

A oração de um obediente a Deus tem muito poder. 

Versículo: 

“...Façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados...” 

Quebra-gelo: 

Entregue uma bexiga branca para cada criança, deixe que cada uma encha a sua e com uma 

canetinha hidro cor desenhe nela como está se sentindo hoje:  

 Rostinho sorrindo para “feliz”,  

 Rostinho triste para “com problemas”, 

 Rostinho chorando para “doente”. 

Colocar as crianças felizes no centro da roda e orar por elas, agradecendo e louvando a Deus. 

Depois colocar as tristes, para interceder pela solução dos seus problemas. 

Colocar as doentes e ungi-las profetizando cura. 

Moral: A oração de uma criança obediente a Deus tem muito poder. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago 5:13-18 

Há momentos da vida que estamos tão felizes, que queremos externar nossa alegria, contar o 

motivo para nossos amigos. São estes momentos de felicidade que a Bíblia nos ensina que 

devemos louvar a Deus, pois ele é a fonte de todas as coisas boas. 

Há momentos também de muito sofrimento, que existe uma tristeza tão grande dentro de nós, 

que chega até a doer o nosso peito. Nessas horas de angústia, como é bom ter alguém para nos 

abraçar e orar por nós. 

E há momentos de enfermidade, quando tanto o nosso corpo, nossos sentimentos e nosso espírito 

estão abatidos. Nestas horas, mais do que nunca precisamos da oração e da mão de nossos 

amigos, para nos ungir, orando para que o Senhor nos cure. 

Você pode dizer: Mas eu sou pequeno demais, minha oração não tem poder, eu não sei orar 

direito. 

Nunca diga isto, pois a Bíblia nos relata a história verdadeira de um homem como eu e você, 

chamado Elias, que um dia orou com fervor para que não chovesse e durante três anos e meio 

não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. 

Quando eu e você orarmos com fervor, liberamos a presença de Deus, que habita em nós e coisas 

extraordinárias podem acontecer. Nunca se esqueça de que não é você quem fará nada, 

simplesmente será o canal, a mão, a boca que profetiza a vontade de Deus para liberar o que ele 

deseja fazer em nosso meio. 

Aplicando a palavra: 

 Deus poderia fazer muito mais em nosso meio se orássemos mais. 

 Todas as vezes que você for visitar alguém com seus pais, não se esqueça de orar por eles. 

 Antes de comer, saibam que este é um momento muito alegre e especial pois Deus não tem 

deixado que o alimento nos falte, agradeça por isto. 

 Quando seu amigo(a) estiver triste, ore para que o Senhor o console. 
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 Se souber que alguém está enfermo, chame o papai, a mamãe para juntos ungir o doente e 

orar para que Deus o cure. Até mesmo quando alguém está comentando sobre a dificuldade 

de uma pessoa, lembre de interromper a conversa e convidar a todos para orar em favor dela. 

 Não se esqueça, quando oramos trazemos o poder de Deus em nosso meio, poder este que 

pode nos trazer alegria, libertação e cura. 

Acerto: 

 Você tem o costume de orar por seus amigos? 

 Quando alguém está doente, você ora por ele? 

 Você costuma conversar sobre o problema dos outros e termina a conversa sem orar pedindo 

a solução? 

 Vamos orar? 

Pai dá-me o hábito de orar pelos meus irmãos e amigos, pelas visitas, pelo alimento... para 

que o teu poder seja liberado na vida deles e os teus sinais aconteçam em nosso meio. Espírito 

Santo, ensina-me a orar em todo o tempo. Por Jesus, Amém. 
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Lição 7 - Quem Está Faltando? 
 

Princípio: 

Quando um cai, é necessário que outro o levante. 

Versículo: 

“...Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude 

a se levantar”. 

Quebra-gelo: 

Brincar de: “Quem está falando?” Vende os olhos de uma criança da sala e peça para que outra 

saia fora, então tire a venda e pergunte: Quem está faltando? - É para a criança acertar. Caso não 

acerte, faça isso novamente com certeza a próxima acertará. 

Agora, com todas sem vendas, pergunte: E agora quem está faltando? Ajude as crianças a lembrar 

de todas as crianças que já passaram pela célula e estão faltando. Será que elas estão bem? Será 

que seus corações estão cheios de fé no Salvador que é Jesus? Vamos orar por elas, alguém pode 

ligar, vamos escrever uma cartinha convidando para visitar a célula novamente? 

Moral: Quando um cai, é necessário que outro o levante. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Tiago 5:19-20. 

Deus não nos criou para ficarmos sozinhos. Tanto que quando criou Adão, a Bíblia diz que Deus 

viu que o homem estava só e que isto não era bom, por esta razão criou Eva para ser sua 

companheira, auxiliadora, para ajudá-lo e compartilhar das alegrias e das tristezas também. 

1- No livro de Eclesiastes 4:9-12 vemos como é bom andarmos juntos. 

2- Quando estamos juntos, trabalhamos melhor! 

3- Se um cai o outro o levanta. 

4- Se estiver muito frio, um pode ajudar o outro a se aquecer, tanto no   físico, no emocional e 

espiritualmente também. 

5- Podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. 

Que isto nos sirva de lição, para nunca fiquemos sozinhos, se a dificuldade for na escola, em 

matemática, por exemplo, peça ajuda para um amigo.  

Se cair, quando estiver correndo, deixe que outro o ajude a levantar. Se estiver com frio, aceite o 

agasalho emprestado do amigo.  

Quando estiver triste, chateado com alguma coisa, compartilhe, conte para um amigo, para que 

ele o ouça e ajude.  

Não guarde a tristeza como um segredo, pois isto nos enfraquece e logo vem a depressão. Busque 

ajuda, ore com um amigo sobre suas dificuldades. Deus virá como um socorro bem presente na 

hora da angústia, como diz em Provérbios 46:1. 
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Aplicando a palavra: 

 Hoje aprendemos a importância que há em andarmos juntos de alguém. Sozinho tudo é muito 

difícil. Por esta razão, não devemos viver isolados e nem deixar que outros vivam assim 

também. 

 Temos que prestar mais atenção nas pessoas que estão ao nosso derredor. 

 Procure ajudar seus amigos em suas dificuldades, ir até eles e não esperar que lhe chamem. 

 Se perceber que alguém está faltando na célula ou igreja que tal ir fazer uma visita, ou chama-

lo no celular? Hoje tudo está mais fácil, não deixe seu amigo ficar sozinho, traga-o pra perto, 

ajude-o. Vença a vergonha ou o medo de ser chato, demonstre preocupação e amor. 

Acerto: 

 Você se preocupa com o amigo que está em dificuldade ou afastado? 

 Vamos orar?  

Senhor dá-me forças e interesse para ir atrás de meu amigo que está longe e sozinho para 

trazê-lo para perto. 
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