
Você e seus 
alunos são fi lhos de

Campeões 
Acredite nisto, 
mesmo quando 
ninguém mais 

acredita.

deus.

Ele está 

por eles e por
torcendo

você.

"Deixai vir os 
pequeninos 
a mim e não 
os impeçais, 
porque dos tais 
é o Reino de 
Deus." 
Marcos 10:14 

uNIdade 2
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Queridos professores,

Nós oramos para que Deus abençoe a cada um de 
vocês enquanto servem a Ele e ministram para 
crianças ao redor do mundo. Vocês estão fazendo a 
diferença e mudando vidas para toda a eternidade!

Temos uma surpresa para você. Talvez você pense 
que se inscreveu para ser um professor da escola 
dominical, 
mas a descrição de seu cargo agora mudou para 
TREINADOR! Isto mesmo, este ano nós estudaremos a 
Bíblia com um tema de boxe e esperamos nos divertir 
com os esportes. Amado professor, comece agora! Seja um treinador ao invés de professor, e isto lhe 
ajudará a se importar profundamente com cada aluno de sua classe e seus progressos enquanto eles se 
esforçam para se tornarem campeões.

Nós estudaremos o fruto do espírito. No entanto, não somente olhando para o fruto, mas também para 
os muitos pecados da carne que lutam contra o fruto do espírito. Seu objetivo é ajudar seus alunos a 
se tornarem campeões. Para isso, eles não precisam somente memorizar os versículos e aprender as 
histórias da Bíblia, mas também a colocar o fruto do espírito em ação em seu dia-a-dia. 

Usando o tema de boxe, enquanto seus alunos estão na sua aula dominical, deixe-os imaginar que estão 
se exercitando. Eles estão treinando e aprendendo mais sobre Deus e como lutar contra o pecado. Sua 
igreja, portanto, é o centro de treinamento.

Quando os seus alunos estão no mundo lá fora, eles na verdade estão “No ringue”! É aí onde eles 
irão de fato lutar contra seus desejos pecaminosos. Seus lares e escolas, portanto, são as verdadeiras 
competições e lutas de boxe. Isto é, porque na igreja somos todos bons em fi ngir e dar as respostas 
certas. Por favor, não deixe nenhuma criança pensar que ela ganhou uma partida devido à sua 
memorização ou aprendizado na igreja. Isto é o treinamento. A luta real é na vida delas. Elas podem 
ganhar partidas se elas colocarem suas lições em prática durante a semana.

Seu objetivo fi nal como treinador é recompensá-los e encorajá-los quando eles tiverem sucesso. 
Prepare algumas recompensas para dar a eles. Dê-lhes um abraço ou um grito de encorajamento 
especial por cada “golpe”, tempo ou partida vencidos. O comportamento que você recompensar será o 
comportamento que você irá receber quando seus alunos se esforçarem para agradá-lo, seu treinador.

Nós esperamos que você se divirta vestindo-se de treinador, decorando sua sala como um centro de 
treinamento de esportes e tendo divertidas cerimônias de premiação. O sucesso em viver o fruto do 
espírito virá, assim como ocorre nos esportes, para aqueles que estão dispostos a trabalhar mais duro 
que qualquer um. Você PODE inspirar seus alunos a trabalhar duro e tornarem-se campeões. Apenas 
acredite neles quando ninguém mais acreditar, e assista Deus fazer milagres nas vidas deles!

Que nosso Senhor Deus os inspire, enquanto aceitam o desafi o de treinar seus alunos no fruto do 
Espírito. Nós oramos para que você quebre todas as limitações impostas sobre professores de escola 
dominial, e se torne um verdadeiro treinador nas vidas de seus alunos.
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TREINADOR

Talvez soe como um desafi o recrutar mais líderes para que você tenha treinadores o sufi ciente para grupos pequenos. No 
entanto, isto não precisa ser difícil. Veja algumas ideias para tornar a busca por treinadores FÁCIL:
• Peça a treinadores para servir por apenas 1 mês. Cada mês cobre um fruto do espírito. Ao pedir a adultos para se 
comprometerem, se você pedir por apenas 1 mês, muitos serão mais propensos a se inscrever. Após o primeiro mês, se você 
torná-lo fácil e divertido, eles irão querer se inscrever novamente!
• Permita aos treinadores comparecer à igreja normalmente, mas chegue na igreja 10 minutos antes para se encontrar 
com os alunos deles. Seus treinadores poderiam comparecer à sua escola Dominical somente uma vez por mês, e 
comparecer à igreja 
com os adultos normalmente durante as outras semanas.
• Mande SMS para os alunos ao invés de ligar. Ajude os treinadores a criarem SMS 
automáticos para utilizarem durante todo o mês, para que assim eles possam entrar em 
contato facilmente com os alunos deles. Não se esqueça que ao invés da 
ligação tradicional, você também pode usar Facebook, Twitter, 
WhatsApp, etc.

Pequenos grupos

Responsabilidades dos treinadores
Treinador:
• Treine de 3 a 5 crianças.
• Encontre-se com alunos por 5 minutos antes e depois da 
aula toda semana para discutir a tarefa e encorajá-los a se 
tornarem campeões.
• Ligue/mande SMS para os alunos semanalmente para 
lembrá-los da tarefa. (Sugestão=Terça)
• Ligue/mande SMS para os alunos semanalmente para 
obter relatório de tarefas feitas. (Sugestão=Sexta)
• Acompanhe as tarefas feitas por crianças no pequeno 
grupo e relate ao treinador principal semanalmente

Treinador principal:
• Encontre-se com todos os treinadores por 5 minutos 
antes da aula toda semana para discutir a tarefa e 
encorajá-los a treinar seus alunos fi elmente.
• Ligue/mande SMS para os treinadores semanalmente 
para lembrá-los da tarefa. 
(Sugestão=Terça)
• Ligue/mande SMS para os treinadores semanalmente 
para obter relatório de tarefas feitas. (Sugestão=Sexta)
• Acompanhe as tarefas feitas por todas as crianças
• Faça encontros motivacionais mensais para os 
treinadores e suas famílias

Recrutamento

Divida sua sala em pequenos grupos para ajudar seus alunos a realmente fazerem as tarefas toda semana. A maioria dos 
programas da Escola Dominical são na igreja, e não requerem lição de casa durante a semana. No entanto, seus alunos não 
podem  nocautear” o pecado em suas vidas somente por aprender sobre eles. Eles precisam de fato entrar “No Ringue” e 
lutar contra o pecado de cada semana. Sinceramente, sem ninguém para checá-los, isso será quase impossível de se fazer. 
Por favor não “acredite em suas palavras” e não aceite quando os alunos somente disserem que fi zeram a tarefa. Se você for 
desleixado com este programa, você treinará seus alunos para te dizerem mentiras. No entanto, apenas imagine comigo que 
se você de fato treinar seus 
alunos e acompanhar como vão as tarefas deles, você verá verdadeiras mudanças nas  vidas deles. Em apenas um ano, você 
pode mudar completamente a vida deles! Seus alunos não irão apenas memorizar o fruto do Espírito, mas irão aprender a 
VIVER nele! Para facilitar esses pequenos grupos, criamos um folheto para seus treinadores e um pequeno livro para seu 
treinador principal. Os folhetos dos treinadores são para cada mês e cada fruto do espírito. O treinador principal tem um 
pequeno livro com as tarefas para a unidade completa de 3 meses.
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Uma parte importante de ser um treinador é ajudar os alunos a se sentirem vencedores. Isto signifi ca que você tem que defi nir 
qual o comportamento que você procura e recompensar este comportamento. Nós recomendamos recompensar os alunos 
quando eles fi zerem a tarefa de casa, onde eles colocam a lição em prática durante a semana. Presença e memorização são 
“treinamentos” e fazer a tarefa durante a semana na verdade seria a competição. Encoraje seus alunos de que treinar é muito 
importante se eles quiserem ganhar. No entanto, a competição da vida real será aonde eles irão realmente ganhar.
 Uma ideia é ter uma cerimônia de premiação ao fi nal de cada mês, quando você termina de estudar cada fruto do espírito. Por 
exemplo, AMOR tem 5 semanas de estudo. Aqueles que fi zeram a tarefa de pelo menos 3 semanas poderiam ganhar a medalha 
de bronze, prata para 4 semanas e medalha de ouro para todas as 5 semanas. Você pode ajustar como os alunos ganham as 
medalhas depois do primeiro mês, sendo que alguns municípios ou bairros da cidade irão precisar de tarefas mais desafi adoras 
que outros. Algumas áreas serão mais evangélicas, e você precisará de tarefas mais fáceis para que eles se mantenham 
encorajados e continuem com sua classe.
No fi nal do ano, tenha um grande prêmio para aqueles que ganharam várias recompensas durante o ano todo. Isto pode ser um 
troféu ou uma medalha mais bonita. Torne as recompensas mais especiais ao dá-las para os alunos em um palco na igreja, na 
frente dos adultos!

• Crie um espaço na igreja para os treinadores compartilharem alguns 
objetos. Para parecerem profi ssionais seus treinadores podem usar bonés esportivos ou ter 
apitos e garrafas de água. Ao invés de precisar se lembrar de trazer esses objetos toda semana, permita a 
eles deixá-los na igreja. Deste modo, seus treinadores podem vestir suas roupas normais de igreja e somente 
colocar alguns adereços “esportivos” para parecerem treinadores.
• Torne o encontre mensal de treinadores mais motivacional ainda, para que eles possam querer continuar a 
participar do programa no decorrer do ano.
• Permita grupos maiores se necessário (Com a ajuda de notifi cação de grupos no Facebook, não será muito difícil 
alguém treinar 10 estudantes).

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

Cerimônias de Premiação

Encontros motivacionais
A tarefa mais importante do treinador principal é manter os treinadores motivados. Um importante meio de fazer isto é 
realizando um encontro motivacional mensal. Você pode fornecer uma refeição, orar juntos, olhar informações esportivas 
e ver como isso pode ser aplicado em nossas vidas de Cristãos. Vocês também podem pesquisar sobre atletas Olímpicos 
ou assistir um fi lme esportivo motivacional juntos, com pipoca ou outras comidas gostosas. Debata com seus treinadores a 
ideia de que, se para os atletas valeu à pena treinarem tão duro, então para nós vale ainda mais à pena trabalhar pelo ganho 
espiritual e eterno.
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Cada treinador atende 6 crianças durante 5 semanas pelo fruto do Paciência. Registre tudo aqui.
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1 Paciência contra Impaciência
História da Bíblia: O bezerro de ouro
Êxodo 32

Versículo
"Corroborados em toda a fortaleza, 

segundo a força da sua glória, em toda a 
paciência, e longanimidade com gozo." 

Colossenses1:11

Paciência contra Sofrimento
História da Bíblia: Jó sofre com paciência
Jó 1-2

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

vivifi cou."    Salmos 119:50

Versículo

Versículo
Paciência contra Orgulho
História da Bíblia: Rei Nabucodonosor 
Daniel 4

"Melhor é o fi m duma coisa do que 
o princípio; melhor é o longânimo 

do que o altivo de coração. 
Eclesiastes 7:8

Paciência contra Ira
História da Bíblia: Davi, Nabal e Abigail
1 Samuel 25

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

Efésios 4:26

Versículo

Paciência contra Presunção
História da Bíblia: O maná e as codornizes
Êxodo 16:1-18

"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."  Tiago  5:8-9

Versículo

CampeõesCampeões

Dever de casa (no ringue)
Explique o dever de casa da semana passada e dê aos seus alunos o dever de casa da semana que vem. Eles estão 
localizados nos livros do aluno e nas cartilhas de partida. Lembre seus alunos de que somente aqueles que fazem o dever 
podem se tornar campeões. Nenhum de nós irá se tornar um campeão por ir à igreja ou memorizar 
a Bíblia, mas sim VIVENDO a Bíblia! Recomendamos que você crie pequenos grupos com treinadores para ajudar os 
alunos a manterem seus deveres em dia (Veja mais na seção de pequenos grupos).
Fazer o dever de casa uma vez por semana obviamente não vai “nocautear” aquele pecado, assim como um golpe não irá 
nocautear um oponente no boxe. Usar esta analogia pode ajudar a mostrar aos alunos que se eles realmente querem se 
tornar campeões, eles precisam “dar mais golpes” durante a semana. Peça aos seus treinadores para anotarem quantos 
“golpes” os alunos conseguem durante a semana. Para tornar os golpes mais divertidos, use estes quatro tipos de golpes: 

direto, gancho, cruzado e jab.
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Tarefa de casa 

1: no Ringue

2: no Ringue

3: no Ringue

4: no Ringue

5: no Ringue

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.

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.

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.

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. 

6

Cartilha de recompensa de presença
Distribua a recompensa de presença, uma cartilha com a 
partida da semana. Encoraje os alunos a comparecerem 
o ano todo e colecionar todas as cartilhas! Estas cartilhas 
estão disponíveis para serem baixadas e impressas de 
modo econômico. Você também pode usar as cartilhas 
para jogar um jogo da memória, combinando as tarefas 
com cada pecado.
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Bondade contra Maldade

Bondade contra Comparações
História da Bíblia: Rei Saul e Davi
1 Samuel 18:5-16

"Mas prove cada um a sua 
própria obra e terá glória só em 

si mesmo e não noutro."  
 Gálatas 6:4

Versículo

Bondade contra Falsidade
História da Bíblia: Pedro nega Cristo
Mateus 26:31-35, 69-75

"Não me tenho assentado com 
homens vãos, nem converso com os 

homens dissimulados." 
Salmos 26:4

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Bondade contra Indiferença
História da Bíblia: Rute e Noemi
Rute 1:8-22

"Não detenhas dos seus donos o bem, 
estando na tua mão poder fazê-lo." 

Provérbios 3:27

História da Bíblia: Ester 
salva seu povo
Ester 3-5

"Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito 
de vós, que vós mesmos estais cheios de bondade, 

cheios de todo o conhecimento, podendo 
admoestar-vos uns aos outros."  Romanos 15:14

Benevolência contra Apatia
História da Bíblia: Sodoma e Gomorra
Gênesis 18:16-33

"Ao que está afl ito devia o amigo 
mostrar compaixão, ainda 

ao que deixasse o temor do 
Todo-Poderoso."  Jó 6:14

Benevolência contra o Mal
História da Bíblia: Herodes e João Batista
Lucas 3:18-20, Mateus 14:1-12

"Aparta-te do mal, e faze 
o bem; procura a paz, e 
segue-a."  Salmos 34:14

Benevolência contra Ambição Egoísta
História da Bíblia: Torre de Babel
Gênesis 11:1-9

Nada façais por contenda 
ou por vanglória, mas por 

humildade; cada um considere 
os outros superiores a si mesmo." 

Filipeneses 2:3

Benevolência contra Impureza
História da Bíblia: José e Potífar
Gênesis 39:1-21

"Pelo que também rogamos sempre por vós, para 
que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e 
cumpra com poder todo desejo de bondade e toda  

obra de fé."   2 Tessalonicenses 1:11
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11: no Ringue

9: no Ringue

12: no Ringue

10: no Ringue

13: no Ringue

Dê a si mesmo 20 bolinhas no início da semana. Cada vez que se comparar aos outros, tire 
uma das bolinhas. Isso inclui Facebook ou outros aplicativos online onde frequentemente nos 
comparamos aos outros. Se precisar, não entre no Facebook por toda a semana.

Esta semana, vá até alguém para quem tenha mentido, e diga a verdade. Peça desculpas pela 
mentira, e peça que eles o perdoem. Cada vez que você voltar atrás e contar a verdade, será 
mais uma grande vitória contra esse pecado.

Esta semana, proteja alguém de outra pessoa que esteja sendo maldosa com ele sem razão. Quando 
protegemos alguém, também combatemos esse pecado em nossos próprios corações. Arrisque sua 
própria reputação para proteger outra pessoa.

Não faça coisa alguma esta semana para aumentar sua fama ou popularidade. Cada vez que uma 
oportunidade surgir, recuse. Conforme você faz isso, estará acabando com esse pecado sorrateiro.

Ore e peça a Deus que aumente a compaixão em seu coração esta semana. Procure algo que 
você possa fazer pelos outros para aumentar a sua compaixão por eles. Visite um ministério 
e aprenda sobre o que eles estão fazendo, ajude um abrigo que alimente os outros, ou assista 
vídeos sobre as necessidades no mundo. Participe onde puder. 

Cuide de seu coração esta semana. Se algo foi feito contra você, lembre-se de que eles é que pecaram, 
não você. Diga em oração todo dia, “Sou puro perante o Senhor, Deus.” Se você fez algo contra outra 
pessoa, peça perdão à pessoa e a Deus. Então também poderá orar, “Sou puro perante o Senhor, 
Deus.”

Encontre alguém para ajudar, especialmente se ele não for “problema seu.” Dê algo útil a um 
sem-teto na rua, ou talvez a uma criança em sua escola que precise de um novo lápis ou
 borracha. Certifi que-se de que eles não sejam relacionados a você, e de que você não tenha a 
responsabilidade ou necessidade de ajudá-los.

Procure a sua volta pela presença do mal, onde alguém está machucando outra pessoa sem razão 
aparente. Encontre uma forma de intervir esta semana para proteger a pessoa inocente. Talvez 
ajudá-la a voltar para casa da escola por outro caminho, dar a ela um almoço, ou fazer com que um 
grupo de 4 se junte a você para andar com ela.
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Cada treinador atende 6 crianças durante 4 semanas pelo fruto da Bondade. Registre tudo aqui.

www.CriancasSaoImportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos da Escola Dominical e da Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores. Portuguese
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Cada treinador atende 6 crianças durante 4 semanas pelo fruto da Benevolência. Registre tudo aqui.

www.CriancasSaoImportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos da Escola Dominical e da Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores. Portuguese



Head Coach Champions 
Portugese

Uma em cada cinco crianças do mundo estão na Índia. 

Veja o pacote de 
missões da EBD 
“Destino sem limites”

Imagine ter passado a vida inteira sem ter conhecido um cristão ou ter 
escutado o nome de Jesus Cristo. Assim é a vida de milhões de crianças na 
Índia. Lá há muitas carências por causa do analfabetismo e sistema opressivo 
de “castas”. A exploração infantil nos dá uma ideia do que estas crianças 
enfrentam.

Como podemos fazer a diferença?

Apresentando uma criança ao nosso salvador Jesus Cristo por intermédio de uma EBF como a sua igreja está fazendo.
Igrejas estão sendo abertas por toda a Índia, mas falta recursos e capacitação.

Juntos, nós podemos fazer uma EBF chegar para evangelizar uma comunidade na Índia. O ministério “As crianças são 
importantes” já está fazendo um programa de traduzir os materiais da EBD e EBF para 8 idiomas diferentes da Índia. 
Agora as crianças da Índia podem ouvir a mensagem da salvação e se divertirem com uma Escola Bíblica de Férias.

Quando participam no programa “EBF sem fronteiras”, as crianças da sua igreja podem aprender mais sobre as crianças 
da Índia. E suas doações, junto as doações de outros, fazem a EBF chegar a milhares de crianças por toda a Índia.
E assim, juntos estamos mudando o mundo!

Porque...

“as crianças são 
importantes” em Hindi

"obrigado" na 
Malayalam

"Muito bem" na 
Tamil

"Olá" na 
Hindi

“as cria

EBV

Churachandpur, Manipur

Trivandrum, Kerala

Chennai, Tamil Nadu

Malaayyalamm

HHHHiHiHiHiHHHHHindnndndndndddndndnddnddddiiiiiiiiiiiiii

"Muito bem" na
TaTamim l

www.CriancassaoImportantes.com
contato@criancassaoimportantes.com
Estamos no México


