
Versículo: Colossenses1:11

Partida 1

partida 2

Paciência contra Impaciência 
O bezerro de ouro
(Êxodo 32)

Escreva na terra algo que Deus fez para você no passado, e marque o lugar com uma 
pedra. Faça isso em sua igreja, cada aluno marcando seu próprio lugar especial, 
e faça outro em casa durante a semana. Após marcar seu local com uma pedra, 
compartilhe com alguém o que Deus fez.

"Corroborados em toda a fortaleza, 
segundo a força da sua glória, em toda a 

paciência, e longanimidade com gozo." 

"Isto é a minha consolação na 
minha  angústia, porque a tua 
palavra  me  vivifi cou." 

no Ringue

Versículo: Salmos 119:50

Paciência contra Sofrimento
Jó sofre com paciência
(Jó 1-2)

Escreva um obrigado a Deus por algo que você tenha sofrido. Tente dizer o 
mesmo que Jó, “O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.” 
Compartilhe seu testemunho com os colegas de classe se puder.

no Ringue

Paciência partidas

TREINADOR
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Bem-vindo ao “Campeões pelo fruto do
Espírito!” O seu objetivo é o de ajudar
os seus alunos a se tornarem campeões.
Para fazer isso, você precisa colocar
o fruto do espírito em ação na vida 
cotidiana deles. A maior parte dos
programas escolares de domingo são
na igreja e não requerem qualquer tipo
de dever de casa para fazer durante
a semana. Contudo, os seus alunos não
podem “nocautear” o pecado nas
vidas deles somente aprendendo sobre 
isso. Eles têm, na realidade, que entrar 
“no ringue” e lutar contra o pecado 
que enfrentam durante a semana. 
Honestamente, sem ninguém para 
acompanhá-los, será praticamente
impossível fazer isto. Por favor, não “confi e
no mundo deles” e aceite quando os alunos
falarem que fi zeram um dever de casa. Se
você relaxar em relação a este trabalho,
você estará treinando os seus alunos para
mentir. No entanto, imagine comigo, que 
se você conseguir realmente treinar os 
seus alunos e se certifi car de que eles estão 
fazendo o dever de casa deles, você poderá 
ver mudanças reais nas vidas dos seus 
alunos. Em apenas 1 ano, você pode
mudar completamente as vidas dos seus 
alunos!  Eles não irão apenas memorizar 
o fruto do Espírito, eles irão na realidade 
aprender a
VIVENCIÁ-LO!
As suas responsabilidades:
• Ser o treinador do seu grupo de crianças
• Encontrar-se com os alunos durante
5 minutos antes e depois de cada aula,
todas as semanas, para discutir as tarefas e
encorajá-los a se tornarem campeões.
• Ligar/enviar mensagens de texto

semanalmente para relembrá-los de seus 
deveres. (Sugestão=Terça)
• Ligar/enviar mensagens de texto uma
segunda vez por semana para obter
um relatório sobre os deveres realizados.
(Sugestão=Sexta)
• Acompanhar os deveres realizados pelas
crianças em pequenos grupos e reportar ao
seu treinador principal de forma semanal.
Recompensas:
Uma parte muito importante de ser
treinador é a de ajudar os seus alunos
a se sentirem vencedores. Isto signifi ca
que você precisa defi nir qual o 
comportamento que está procurando e 
recompensar este comportamento quando 
encontrá-lo.
Pequenas Recompensas semanais:
• Abraços
• High Five
• Adesivos em suas camisas
• Carimbo em suas mãos
• Um pequeno doce
Recompensas maiores ao fi nal do mês:
• Cerimônia de atribuição de prêmios com
medalhas de ouro, prata e bronze entregues
às crianças. (Bronze para 3 semanas de
tarefas completas, prata para 4 semanas e
ouro para 5 semanas. Alternativamente,
você pode dar o bronze para dois socos,
prata para 3 socos e ouro para 4 socos por
semana.)
• Uma festa na sua casa
• Certifi cados
• Algo entregue durante o culto, na igreja, 
em frente
aos adultos
• Troféus
Que o nosso Senhor Deus o inspire de
maneira que você aceite este desafi o de
treinar os seus alunos no fruto do Espírito!
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Versículo: Eclesiastes 7:8

Versículo: Efésios 4:26

Versículo: 
Tiago  5:8-9

partida 3

partida 4

partida 5

Paciência contra Orgulho

Paciência contra Ira

Paciência contra Presunção

Rei Nabucodonosor
(Daniel 4)

Davi, Nabal e Abigail
(1 Samuel 25)

O maná e as 
codornizes
(Êxodo 16:1-18)

Faça algumas atividades para se tornar humilde. Você pode ceder a alguém 
seu lugar na fi la, evitar assistir uma novela ou seriado no qual os personagens 
sejam cheios de orgulho, dar o seu lugar no palco ou à frente dos outros, ou 
permitir aos outros estarem corretos. 

Compre alguns itens pequenos para dar de presente. Quando estiver zangado, 
dê um item à pessoa com a qual está zangado. Tente acabar com sua raiva 
dando pequenos presentes às pessoas, e veja sua paciência crescer.

Esta semana ninguém deve nada para você. Toda vez que for pedir algo para 
alguém, pare.  Cada vez que você não pedir comida, favores, tempo ou ajuda 
com sucesso, você será vitorioso contra este pecado.

"Melhor é o fi m duma coisa do que
 o princípio; melhor é o longânimo
 do que o altivo de coração." 

“Irai-vos, e não pequeis; não 
se  ponha o sol sobre a vossa ira." 

"Sede vós também pacientes; fortalecei o vosso coraçõ, 
porque já a vinda do Senhor está próxima.Irmãos, não 
vos queixeis, irmãos uns uns contra os outros, para que 
não sejais  condenados. Eis que o juiz está à porta."

no Ringue

no Ringue

no Ringue
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