UM MÊS ESPECIAL COM FOCO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DINÂMICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(PARA ESCOLA DOMINICAL, PEQUENOS GRUPOS OU ORGANIZAÇÕES)
Preparamos este material para que sua igreja –
e seus diversos grupos - dedique seis semanas
para pensar e refletir sobre a grandiosidade das
crianças e adolescentes do seu bairro, da sua
cidade, do nosso país.
Nossa sugestão inicial são 35 dias de atividade,
mas, se sua perna está curta ou sua equipe está
pequena, escolha algumas ações e faça um
bom trabalho em uma das semanas!

• A proposta das liturgias e dinâmicas, seus
temas e sugestões;
• A Campanha Bola na Rede;
• O convite para integrarem a equipe. Esforcese para que todos os departamentos/
ministérios estejam representados;
• Dê espaço para que as pessoas respondam
prontamente.
No meio da semana o grupo irá:

PRIMEIROS PASSOS
Durante a primeira reunião, apresente para
todos, de forma rápida e objetiva:
• O 21º Mutirão Mundial de Oração por
Crianças e Adolescentes Socialmente
Vulneráveis (MMO);

• Reunir-se e orar a Deus para colocar os planos
em prática;
• Acessar o site do MMO:
www.redemaosdadas.org/mutirao-mundialde-oracao/
• Eleger uma pessoa para fazer os registros e o
relatório final.

FASE 2 GRUPO COORDENAÇÃO – RENAS Gerhard
Fuchs (Repas), Jailma Rodrigues (CIBUC), Soraya
Dias (Médicos de Cristo)
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DINÂMICA DA ESCUTA SOBRE “EXEMPLO”
Realize essa atividade durante a Escola Bíblica Dominical, durante o
culto (espaço e tempo separado para eles) ou durante qualquer
reunião com crianças e adolescentes.
O que é ser um exemplo?

Perguntas para adolescentes:

Quando eu digo que quero ser como uma
pessoa, então essa pessoa é um exemplo para
mim. (Educador, compartilhe sobre alguém que
é um exemplo para você e porquê).

• Sua mãe é um bom exemplo para você?
• Seu pai é um bom exemplo para você?

• Seu pastor(a) é um bom exemplo par você?
Jesus disse: “Um novo mandamento vos dou:
que vos amei uns aos outros; assim como eu
vos amei.” (Jo 13.34)
Quando Jesus faz isso, ele está dando um
exemplo para gente. Quem sabe alguma coisa
sobre como Jesus nos amou? (educador, deixe
eles responderem, ajuda na resposta se
necessário)
Esse mês nós vamos fazer uma dinâmica
diferente. Vamos fazer uma votação especial,
isso mesmo, nós queremos saber qual é o voto
de vocês para algumas coisas!
Escuta sobre EXEMPLOS. Voto secreto.
Perguntas para crianças:
• Sua mãe é um bom exemplo para você?
• Seu pai é um bom exemplo para você?
• Seu pastor(a) é um bom exemplo par você?
• Sua professor(a) na escola é um bom
exemplo para você?
• Sua professor(a) na igreja é um exemplo para
você?
• Você quer ser um bom exemplo para outras
pessoas?

• Sua professor(a) na escola é um bom
exemplo para você?
• Sua professor(a) na igreja é um exemplo para
você?
• Você quer ser um bom exemplo para outras
pessoas?
•

Você tem sido um bom exemplo para seus
pais?

• Você tem sido um bom exemplo para seus
irmãos e irmãs?
• Você tem sido um bom exemplo para sua
igreja?
• Você tem sido um bom exemplo para seus
amigos?
Educador(a): Conte os votos e discuta sobre os
resultados. Ajude-os a expressar como eles
gostariam que essas pessoas fossem. Faça
anotações.
Lembre-se: o objetivo é sempre fortalecer os
laços de família, amizade, relacionamento com
Deus e comunhão!
Ore com sua classe
Saiba mais sobre a Metodologia da Escuta!
Acesse também outros recursos para a igreja
em www.bolanarede.org.br
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DINÂMICA DA ESCUTA SOBRE “ATITUDE”
Realize essa atividade durante a Escola Bíblica Dominical, durante o
culto (espaço e tempo separado para eles) ou durante qualquer
reunião com crianças e adolescentes.
O que é uma boa atitude?
Quem conhece a história do Bom Samaritano?
(Lucas 10.25-37) Jesus contou uma história
assim: um homem tinha sido assaltado e
espancado e estava na beira da rua. Passou um
sacerdote (pastor daqueles tempos) e não
ajudou, então passou um levita (um homem
que trabalhava na igreja naquele tempo), mas
esse também não ajudou. Então veio um
homem da cidade de Samaria e levou ele para
um hotel, tratou das suas feridas, pagou a conta
do hotel e também um homem para cuidar
dele.
Qual desses homens teve a melhor atitude?
Pois é... Jesus pediu para que a gente também
tivesse uma boa atitude. Agora, nós queremos
ouvir um pouco mais de vocês.
Observação: atitude é uma coisa que está na
nossa cabeça, no nosso coração e na nossa
ação.
Esse mês nós vamos fazer uma dinâmica
diferente. Vamos fazer uma votação especial,
isso mesmo, nós queremos saber qual é o voto
de vocês para algumas coisas!
Escuta sobre ATITUDES. Voto secreto.
Perguntas para as crianças:

• Dividir seus brinquedos / jogos é uma boa
atitude?
Perguntas para adolescentes:
•

Obedecer quem cuida da gente (pai, mãe,
vô, vó, etc) é uma boa atitude?

• Estudar é uma boa atitude?
• Ir à igreja é uma boa atitude?
• Orar todo dia é uma boa atitude?
• Ajudar quem tem fome é uma boa atitude?
• Dividir seus brinquedos / jogos é uma boa
atitude?
•

Andar só com quem concorda com você é
uma boa atitude?

• Não brigar é sempre uma boa atitude?
• Dar dízimo é uma boa atitude?
• Defender minha fé na escola uma boa
atitude?
Educador(a): Conte os votos e discuta sobre os
resultados. Ajude-os a expressar por que eles
concordam ou discordam de alguma coisa. Faça
anotações.
Lembre-se: o objetivo é sempre fortalecer os
laços de família, amizade, relacionamento com
Deus e comunhão!

• Obedecer quem cuida da gente (pai, mãe, vô,
vó, etc) é uma boa atitude?

Ore com sua classe.

• Estudar é uma boa atitude?

Saiba mais sobre a Metodologia da Escuta!

• Ir à igreja é uma boa atitude?
• Orar todo dia é uma boa atitude?
• Ajudar quem tem fome é uma boa atitude?

Acesse também outros recursos para a igreja
em www.bolanarede.org.br
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DINÂMICA DA ESCUTA SOBRE “AMOR”
Realize essa atividade durante a Escola Bíblica Dominical, durante o
culto (espaço e tempo separado para eles) ou durante qualquer
reunião com crianças e adolescentes.
O que é amor?

Perguntas para adolescentes:

A Bíblia nos ensina (1 Jo 3.16-18) que o amor é
algo que podemos conhecer. Mas como?
Quando Jesus deu sua vida por nós na cruz, ele
nos mostrou pra gente o que é amor. Quem
lembra de João 3.16 (se ninguém souber, leia
este versículo para eles). E mais: agora ele diz
que devemos dar a vida pelos outros.

• Eu amo quando eu cuido dos animais?

Será que temos que morrer? Não, a Bíblia
ensina que, se você tiver dinheiro, roupa,
brinquedos, jogos, um lanchinho e ver que seu
amigo não tem, você tem que compartilhar.
Vamos para nossa votação?

Esse mês, nós vamos fazer uma dinâmica
diferente. Vamos fazer uma votação especial,
isso mesmo, nós queremos saber qual é o voto
de vocês para algumas coisas!
Escuta sobre AMOR. Voto secreto.
Perguntas para as crianças:
• Eu amo quando eu cuido dos animais?
• Eu não amo quando não divido meus
brinquedos / jogos?
• Eu amo quando respeito as pessoas mais
velhas?
• Com certeza, eu amo Deus mais do que
todas as coisas?

• Eu não amo quando não divido meus
brinquedos / jogos?
• Eu amo quando respeito as pessoas mais
velhas?
• Com certeza, eu amo Deus mais do que
todas as coisas?
• Eu amo a Deus quando falo de Jesus para
meu amigo?
• Eu não amo quando falo mal de alguém?
• Eu amo quando ensino uma pessoa a usar
um novo aplicativo?

• Eu preciso me amar primeiro para amar os
outros?
• Eu amo quando ajudo nas atividades de
casa?
• Eu amo quando não discuto sobre o que eu
acho certo?
Educador(a): Conte os votos e discuta sobre os
resultados. Ajude-os a expressar por que eles
concordam ou discordam de alguma coisa. Faça
anotações.
Atenção: ajude os adolescentes que todo ser
humano ama a si mesmo mais do que a todo
mundo. O que precisamos aprender é a amar
os outros.

• Eu amo a Deus quando falo de Jesus para
meu amigo?

Lembre-se: o objetivo é sempre fortalecer os
laços de família, amizade, relacionamento com
Deus e comunhão!

• Eu não amo quando falo mal de alguém?

Ore com sua classe.

Saiba mais sobre a Metodologia da Escuta!

Acesse também outros recursos para a igreja4
em www.bolanarede.org.br

DINÂMICA DA ESCUTA SOBRE “FAMÍLIA”
Realize essa atividade durante a Escola Bíblica Dominical, durante o
culto (espaço e tempo separado para eles) ou durante qualquer
reunião com crianças e adolescentes.
O que é uma família?

Perguntas para adolescentes:

A Bíblia fala tudo sobre família! Como ela é
formada e como cada um deve tratar o outro,
sempre com muito respeito e carinho (Gn 2.24,
Ef 5 e 6, Provérbios, etc)

•

Mas Deus também ensina pra gente que a
Igreja é uma grande família (Jo 1.12-13, 1 Jo
3.1). Todos os que têm fé recebem o direito de
serem filhos de Deus, por isso somos todos
irmãos.
Vamos para nossa votação?
Esse mês nós vamos fazer uma dinâmica
diferente. Vamos fazer uma votação especial,
isso mesmo, nós queremos saber qual é o voto
de vocês para algumas coisas!
Escuta sobre FAMÍLIA. Voto secreto.

Eu me sinto seguro(a) quando estou com
minha família?

• Eu gosto muito de visitar a vovó e o vovô?
• A minha família me dá muito amor?
• Eu gosto muito de brincar/estar com meus
irmãos?
• Meus primos e primas são meus amigos?
• Minha casa é um lugar onde me sinto bem,
em paz?
• Eu tenho um amigo(a) mais chegado do que
irmão?
• Eu sou um bom filho(a) para meus pais?
• Eu sou o melhor neto(a) que meu vô/vó
poderia querer?
• Quando minha família me visita, eu sempre
paro o que estou fazendo para dar atenção?

Perguntas para as crianças:
• Eu me sinto seguro(a) quando estou com
minha família?
• Eu gosto muito de visitar a vovó e o vovô?
• A minha família me dá muito amor?
• Eu gosto muito de brincar/estar com meus
irmãos?

Educador(a): Conte os votos e discuta sobre os
resultados. Ajude-os a expressar por que eles
concordam ou discordam de alguma coisa. Faça
anotações.
Lembre-se: o objetivo é sempre fortalecer os
laços de família, amizade, relacionamento com
Deus e comunhão!
Ore com sua classe.

• Meus primos e primas são meus amigos?
• Minha casa é um lugar onde me sinto bem,
em paz?

Saiba mais sobre a Metodologia da Escuta!
Acesse também outros recursos para a igreja
em www.bolanarede.org.br
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DINÂMICA DA ESCUTA SOBRE “PROTEÇÃO”
Realize essa atividade durante a Escola Bíblica Dominical, durante o
culto (espaço e tempo separado para eles) ou durante qualquer
reunião com crianças e adolescentes.
O que é proteção?

Perguntas para adolescentes:

O Salmo 46.1-3 diz que Deus é nosso refúgio e
fortaleza e nos faz pensar em um terremoto ou
tsunami. Você já pensou que diante de uma
montanha que desmorona ou uma onde de 30
metros de altura, todos nós somos pequeninos?

•

Pois é, Deus está nos ensinando isso e quer que
a gente confie nele, independente do tamanho
do mal que nos ameaça.

• Eu gosto muito de brincar/estar com meus
irmãos?

Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma
situação, talvez seja um lugar que te cause
medo, que faça você se sentir desprotegido.
Mas Deus está falando com você hoje: eu sou
seu refúgio e socorro sempre presente. Não
importa onde, não importa a hora, Deus está lá
e pode te proteger.

• Minha casa é um lugar onde me sinto bem,
em paz?

Vamos para nossa votação?

• Quando minha família me visita, eu sempre
paro o que estou fazendo para dar atenção?

Esse mês, nós vamos fazer uma dinâmica
diferente. Vamos fazer uma votação especial,
isso mesmo, nós queremos saber qual é o voto
de vocês para algumas coisas!

Escuta sobre PROTEÇÃO. Voto secreto.
Perguntas para crianças:
• Eu me sinto seguro(a) quando estou com
minha família?
• Eu gosto muito de visitar a vovó e o vovô?

Eu me sinto seguro(a) quando estou com
minha família?

• Eu gosto muito de visitar a vovó e o vovô?
• A minha família me dá muito amor?

• Meus primos e primas são meus amigos?

• Eu tenho um amigo(a) mais chegado do que
irmão?
• Eu sou um bom filho(a) para meus pais?
• Eu sou o melhor neto(a) que meu vô/vó
poderia querer?

Educador(a): Conte os votos e discuta sobre os
resultados. Seja sensível para o fato de algum
deles apontar que não se sente bem com
alguém da família e ajude no relacionamento.
Faça anotações.
Lembre-se: o objetivo é sempre fortalecer os
laços de família, amizade, relacionamento com
Deus e comunhão!
Ore com sua classe.

• A minha família me dá muito amor?
• Eu gosto muito de brincar/estar com meus
irmãos?
• Meus primos e primas são meus amigos?
• Minha casa é um lugar onde me sinto bem,
em paz?

Saiba mais sobre a Metodologia da Escuta!
Acesse também outros recursos para a igreja
em www.bolanarede.org.br
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O que é:

A Campanha Bola na Rede – Um gol pelos
direitos das crianças e adolescentes é uma
ação educativa, em rede, promovida pela Rede
Evangélica Nacional de Ação Social (RENAS),
que, desde 2011, se pronuncia contra a
exploração e o abuso sexual de crianças e
adolescentes, sensibilizando, educando e
promovendo um ambiente de denúncia (quebra
do silêncio) e de proteção.
Quando olhamos para as Olimpíadas 2016 e
para o futuro, nosso desejo é que cada
investida da Igreja abra um novo caminho para
que uma criança ou adolescente, antes
submetida a qualquer tipo de violência sexual,
seja em grandes eventos ou no dia a dia da
cidade, agora usufrua de um espaço seguro,
que a auxilie no seu desenvolvimento pleno e
saudável.
Para isso, dispomo-nos ao espírito de
colaboração, pois, em rede somos mais fortes
pelas nossas crianças. Contamos com igrejas,
organizações, divisões e secretarias do poder
público, parceiros e apoiadores, toda a
sociedade brasileira para que, juntos, possamos
acabar com a exploração sexual de crianças e
adolescentes no Brasil!
O 21º Mutirão
Mundial de
Oração por
Crianças e
Adolescentes
Socialmente
Vulneráveis é uma iniciativa da Viva, realizado
no Brasil pela Rede Mãos Dadas, uma rede
amiga da criança e uma das parceiras técnicas
da Campanha Bola na Rede (BNR). A cada ano,
eles trabalham um tema e publicam um Guia de
Oração com história, números e pedidos. Em
2016, o tema é: Pequenas, porém grandiosas!
(Isaías 60.22). Baixe o seu guia!

A exploração sexual é uma forma ilegal de
comércio, na qual o sexo é fruto de uma
troca, seja ela financeira, de favores ou
presentes. A exploração sexual pode se relacionar
a redes criminosas mais complexas, podendo
envolver um aliciador que lucra intermediando a
relação da criança ou do adolescente com o
cliente.
O abuso sexual é qualquer ato de natureza ou
conotação sexual em que adultos submetem
crianças e adolescentes a situações de
estimulação ou satisfação sexual, imposto pela
força física, pela ameaça ou pela sedução. O
agressor costuma ser um membro da família ou
conhecido.
Saiba mais em:
• Cartilha Uma ação educativa contra exploração
e o abuso sexual de crianças e adolescentes;
• ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
8.69 de 13 de julho de 1990.
Por que orar?
Patrick Johnstone, em A Igreja é maior do que
você pensa (cap. 25: Desafio Espiritual), defende
que a Igreja perdeu a perspectiva de que o fato de
Jesus ter vencido a guerra na cruz não a impede
de participar de uma batalha espiritual que
acontece no seu dia a dia, com implicações aqui,
no mundo real.

A oração não é um meio de contar a Deus nossos
problemas domésticos, mas sim uma arma, mais
ainda, a principal arma dada por Deus para
vencermos essa batalha!
A oração precisa ser novamente encarada dessa
forma, nossas reuniões de oração precisam
ultrapassar a mera formalidade - pois “Onde já se
viu uma igreja sem reunião de oração?” -, uma vez
que, sem oração, não existe ação. Se você quer
realizar algo, comece orando!
7
Então, mãos à obra e boa OrAção!

Nossa proposta é que sua reflexão comece no
domingo, dia 8 de maio, passe pelo Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de Maio,
e acabe no domingo, dia 12 de junho, depois do
21º Mutirão de Oração.
As mobilizações durante o 18 de Maio e o
Mutirão de Oração integram o BNR. Saiba mais
em nosso site: www.bolanarede.org.br

Por que envolver a igreja?

Jesus Cristo ensinou que a criança
simboliza o que há de melhor na
humanidade, aquilo que gostaria de
ver reproduzido em todos nós, pois disse que “se
não vos converterdes e não vos tornardes como
crianças, de modo algum entrareis no reino dos
céus”. Jesus disse também que se identifica com
as crianças: “quem receber uma criança, tal como
está, em meu nome, a mim recebe”.
Devemos lembrar e reiterar sempre a palavra do
Senhor Jesus Cristo: “Assim, pois, não é da
vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só
destes pequeninos”. Lamentavelmente, levá-los a
perecer, em todos os sentidos, tem se tornado a
prática corrente em nossa sociedade. Nossa
sociedade, incluindo a Igreja, está sob risco
iminente. Portanto, é tempo de conversão e de
ação em prol dessa causa que é de Deus.
Pr. Ariovaldo Ramos

Foto: James Gilbert/Instituto Lado a Lado

O que você precisa saber:
1. As Dinâmicas para crianças e adolescentes
são uma atividade extra para ser realizada com
crianças e adolescentes em momentos
separados para eles. Este ano, vamos trabalhar
um pouquinho da Escuta, isto é, queremos
saber o que eles pensam sobre alguns temas
que destacamos este ano!
Saiba mais no quadro ao lado
2. Elas fazem parte dos recursos para igrejas
para realização do 21º Mutirão Mundial de
Oração por Crianças e Adolescentes
Socialmente Vulneráveis, que acontece de 3 a 5
de junho de 2016. Este material engloba seis
liturgias para cultos, abertura de escola
dominical, pequenos grupos e organização.
Você pode acessar essas liturgias aqui!

O que é a Escuta?
Escuta é uma proposta da Rede Mãos Dadas para
que Igrejas e organizações abram seus ouvidos
para a criança e o adolescente. Aqui, vamos fazer
uma pequena adaptação para trabalhar os temas
que serão desenvolvidos pelo Mutirão de Oração.
Escreva cada pergunta em um cartaz A4 e, ao lado
dele, cole duas caixinhas de fósforo (ou outra)
devidamente decoradas. Em uma delas, você vai
escrever SIM, na outra você vai escrever NÃO.
Separe feijões ou pedrinhas para usar como voto.
Convide as crianças e os adolescentes (grupos
separados) para votarem. Atenção, o VOTO É
SECRETO, então dê espaço para que cada um
possa escolher a resposta sem pressão.
Depois, conte os votos e discuta com as crianças e
adolescentes sobre os resultados. Por que mais
“SIM” para uma resposta e “NÃO” para outra? O
que podemos fazer para que mais votos sejam
“SIM”?
O objetivo é sempre fortalecer os laços de família,
amizade, relacionamento com Deus e comunhão!
Saiba mais sobre a Metodologia da Escuta!
Acesse também outros recursos para a igreja em
www.bolanarede.org.br

