
As únicas 
limitações que 
temos são as 
que colocamos 
sobre nós 
mesmos.

(Jesus disse) “Porque em 
verdade vos digo que, se 

tiverdes fé como um grão 
de mostarda, direis a este 
monte: Passa daqui para 

acolá, e há de passar; e 
nada vos será impossível.” 

Mateus 17:20

uNIDADE 3

Treinador
principal
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Queridos professores,

Oramos para que Deus abençoe cada um de vocês 
enquanto O servem e ministram para crianças 
ao redor do mundo. Estão fazendo a diferença e 
mudando vidas para toda a eternidade!
Temos uma surpresa para você. Pode estar 
se perguntando, "Por que me dar o título de 
TREINADOR quando aceitei ser professor da escola 
dominical?" Professor amado, comece agora! Seja 
um treinador ao invés de professor, e isso o ajudará 
a causar profundo impacto em cada aluno de sua classe e promover seu desenvolvimento espiritual 
enquanto se esforçam para se tornarem campeões.
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, precisam não só memorizar versículos e aprender histórias da Bíblia, 
mas também colocar o fruto do Espírito em ação em sua vida diária.
Usando o tema de boxe quando seus alunos estão em sua aula dominical, deixe-os imaginar que estão 
se exercitando. 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, na verdade estão “No ringue”! É aí que 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 manter as aparências e dar as respostas corretas. 
Por favor, não faça qualquer criança sentir que ganhou uma partida devido a memória inteligente ou 
aprendendo na igreja. Isso é a formação. A verdadeira luta é em suas vidas. Elas podem ganhar partidas 
colocando suas lições em prática durante a semana.
Seu objetivo como treinador é recompensá-las e incentivá-las quando forem bem-sucedidas. Prepare 
algumas recompensas para dar a elas. Dá-las um abraço ou um grito de incentivo, especialmente para 
cada golpe, ou mesmo nas perdas. O comportamento que recompensar será o comportamento que 
receberá quando seus alunos se esforçam para agradá-lo.
Esperamos que goste de se vestir de treinador e de decorar sua sala de aula como um centro de 
treinamento esportivo, e que se divirta em cerimônias de premiação. O sucesso em mostrar o fruto do 
espírito virá, como acontece nos esportes, para aqueles que estão dispostos a trabalhar mais.
Você pode inspirar seus alunos a trabalhar duro e se tornar campeões, somente por acreditar neles 
quando ninguém mais acredita e ver Deus fazer milagres em suas vidas!
Que o Senhor Deus possa inspirá-lo enquanto aceita o desafi o de treinar seus alunos sobre o fruto do 
Espírito. Oramos para que consiga quebrar todas as limitações metodológicas de cada professor da 
escola dominical, e tornar-se um verdadeiro treinador na vida de seus alunos.

Em Cristo, Irmã Kristina
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TREINADOR

Pode parecer um desafi o recrutar mais professores para que, no fi nal, você tenha os treinadores sufi cientes para grupos pequenos. 
No entanto, isso não seria difícil. Aqui estão algumas idéias para facilitar a busca por treinadores:
• Peça aos treinadores para servir por apenas um mês. Cada mês abrange um fruto do Espírito. Quando pedir que adultos participem, se  
pedir apenas um mês, muitos fi carão mais propensos a se inscrever. Após o primeiro mês, se você torná-lo fácil e divertido, irão querer 
participar novamente!
• Pedir que os treinadores frequentem a igreja normalmente, mas que cheguem  à igreja 10 minutos antes de se reunir com os 
seus alunos. Estes treinadores poderiam assistir à sua escola dominical apenas uma vez por mês, e ir à igreja com adultos 
normalmente durante as outras semanas.
• Enviar SMS para os alunos, em vez de se conectar. Ajudar os formadores a criar SMS automático para usá-lo durante 
todo o mês, para que possam interagir facilmente com os seus alunos. Não se esqueça que além da ligação 
tradicional, você também pode usar o Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.

Pequenos grupos

Responsabilidades para 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 fazer 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. 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 
simplesmente disserem que fi zeram a tarefa. Se você for relaxado com este programa, treinará seus alunos para 
contarem mentiras. No entanto, apenas imagine comigo que se de fato treinar seus 
alunos, e acompanhar como vão suas tarefas, verá verdadeiras mudanças em suas vidas. 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 
livreto para seu treinador principal. Os folhetos dos treinadores são para cada mês e cada fruto do espírito. O 
treinador principal tem um livreto com as tarefas para a unidade completa de 3 meses.
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• Criar um espaço na igreja para treinadores compartilharem alguns objetos. 
Para parecerem profi ssionais, seus treinadores podem utilizar tampas de esportes ou ter 
apitos e garrafas de água. Em vez de ter que lembrar de trazer todos esses objetos cada semana, deixá-los 
na igreja. Assim, seus treinadores podem usar suas roupas regulares para igreja e só colocar alguns adereços 
"esportivos" para parecerem treinadores.
• Pesquisa mensal para treinadores mais motivados que possam querer continuar a
participar do programa ao longo do ano.
• Permitir grupos maiores, se necessário (com a ajuda de grupos de notifi cação no Facebook, não seria difícil alguém 
treinar 10 alunos).

Uma parte importante de ser um treinador é ajudar os alunos se sentirem como vencedores. Isto irá defi nir de forma 
signifi cativa o comportamento que você irá buscar e recompensar. Recomendamos que você recompense alunos 
quando realizarem adequadamente suas tarefas, colocando a lição em prática durante a semana.
Incentive seus alunos a treinar. É muito importante, se quiserem ganhar. No entanto, a competição da vida real é onde 
realmente irão vencer. Uma idéia é ter uma cerimônia de premiação no fi nal de cada mês, quando você terminar de 
estudar cada fruto do Espírito. Por exemplo, o fi delidade tem estudo de 7 semanas. Aqueles que realizaram a tarefa de 
pelo menos 3 semanas poderiam ganhar a medalha de bronze, a prata para 5 semanas e medalha de ouro para todas 
as 7 semanas. Você pode ajustar a forma como os alunos ganham medalhas após o primeiro mês, e alguns municípios 
ou distritos da cidade terão tarefas mais difíceis do que outros. Algumas áreas serão mais evangélicas, e você precisa 
atribuir tarefas mais fáceis para que possam permanecer motivados e continuarem em sua classe.
No fi nal do ano, pode haver um grande prêmio para aqueles que ganharam vários prêmios durante o ano. Isso pode 
ser um troféu ou uma medalha mais bonita. Faça as recompensas mais especiais para dar aos alunos em um palco na 
igreja, na frente de adultos!
Pequenas recompensas semanais:

• Abraços
• High Five
• Adesivos em suas camisas
• Selo na mão deles
• Um pouco de doces

Maiores recompensas no fi nal do mês:

• prêmio cerimônia de premiação com ouro, prata e bronze entregues às crianças. 
(Bronze por 3 semanas de completar tarefas, prateado para 4 semanas e ouro para 5 semanas. 
Alternativamente, você pode pegar o bronze para dois socos,
Prata para 3 socos e ouro 4 socos por semana.)
• Uma festa em sua casa
• Certifi cados
• Algo entregue durante o serviço na igreja, na frente de adultos
• Troféus

Cerimônias de Premiação

reuniões motivacionais:
A tarefa mais importante do treinador é manter os treinadores motivados. Uma forma importante de fazer 
isso é a realização de uma reunião motivacional mensal. Você pode fornecer uma refeição, orar juntos, rever as 
informações de esportes e ver como estas podem ser aplicadas em nossas vidas como cristãos. Você também pode 
pesquisar atletas olímpicos ou assistir a um fi lme de esporte motivacional juntos, com pipoca e outros alimentos 
saborosos. Discutir com seus treinadores a ideia de que assim como é importante para os atletas treinar tão 
arduamente, é ainda mais importante trabalharmos para o ganho espiritual e vida eterna.
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Cada treinador atende 6 crianças durante 7 semanas pelo fruto do Fidelidade. Registre tudo aqui.

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

F
ididd

e
d

e
d

a
d

l
id

e
l

eeeeee
ddd

eee
d

e
ddd

aaaa
d

d
d

ADOR:

dddi
lll

ddDO

eeeeee
ddd

eee
dddd

ADOR:

i
FFFFFFFFF

ADOR:

44

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



Fidelidade vs Deslealdade
História da Bíblia: Hananias, Misael e Azarias. 
Daniel 3:1-21

"Ensina-me, Senhor, o teu caminho,
e eu andarei na tua verdade; dispõe-me

o coração para só temer o teu nome. ”
Salmos 86:11

Fidelidade vs Indecisão
História da Bíblia: O Senhor chama Samuel
1 Samuel 3:1-21

“Ora, a fé é a certeza de coisas que
se esperam, a convicção de fatos

que se não vêem.” 
Hebreus 11:1

Fidelidade vs Desobediência
História da Bíblia: Espiões em Canaã
Números 13:1-3,17-33, 14:1-11 

"Porém Moisés respondeu: Por que
transgredis o mandado do SENHOR?

para isso, você não prosperará. "
Números 14:41

Fidelidade vs Sonegação
História da Bíblia: Abraão e Isaque
Gênesis 22:1-18 

“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se

aproxima de Deus creia que ele existe e que se
torna galardoador dos que o buscam. ”

Hebreus 11:6
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e Fidelidade vs Idolatria
História da Bíblia:  A Arca é capturada
1 Samuel 5:1-12, 6, 7:3

"Não farás para ti imagem de escultura, 
nem semelhança alguma do que há em 
cima nos céus, nem embaixo na terra, 

nem nas águas debaixo da terra."
Êxodo 20: 41

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

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 localizadas 
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 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). Fazendo trabalhos de casa uma vez por semana, obviamente, não vai "nocautear" que 
o pecado, da mesma forma que um único golpe não vai nocautear um adversário 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, usar estes quatro tipos de estratégia: direto, gancho, cruzado e jab.

CampeõesCampeõesCampeõesCampeões
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Escolha uma atividade da qual NÃO participar por levar à idolatria. Pode ser o 
hábito de tirar os sapatos, um desfi le do qual não participar, um jogo que você 
escolhe não assistir, ou não comprar fl ores quando outros o fazem.

Encontre um tempo esta semana para admitir abertamente na escola ou 
comunidade que você é um cristão, e crê  em Jesus Cristo. Depois disso, mostrar 
como você tem sido fi el a este pequeno grupo, apesar da pressão dos pares.

Escolha 2 tarefas divinas para fazer esta semana. O primeiro, algo que Deus disse "não 
é para você fazer isso!", e a outra algo que Deus disse para fazer. Obedeça a Deus até 
conseguir ganhar a luta contra a desobediência.

Existe alguma coisa da qual Deus está pedindo que você desista nesta semana? 
Pense por um momento sobre o que é, e então ore para que Deus o dê a
força para desistir temporariamente. Pode ser chá, Facebook, ou um alimento 
favorito. Para vencer essa luta, opte por desistir deste item durante toda a semana.

Peça a Deus para falar com você esta semana, e dar-lhe algo para fazer.
Praticar obediência imediata, sem hesitação. Se você esquecer,espere e peça a Deus 
por outra tarefa.

6

Tarefa de casa 

No Ringue 

No Ringue 

No Ringue 

No Ringue 

No Ringue 

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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Fidelidade vs Dúvida
História da Bíblia: Jesus aparece para Tomé. 
João 20:24-31

“Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e

creram. ” João 20:29

Gentileza vs Discórdia
História da Bíblia: Abraão e Ló se separam. 
Gênesis 13:1-18 

"com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos

uns aos outros em amor"
Efésios 4:2

Gentileza vs Tradições
História da Bíblia: Puro e impuro
Mateus 15:1-20

"Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus,
nem para gentios, nem tampouco para a igreja de
Deus, assim como também eu procuro, em tudo,

ser agradável a todos, não buscando o meu próprio
interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos."

1 Coríntios 10:32-33

Gentileza vs Amargura
História da Bíblia: Caim e Abel
Gênesis 4:1-16

"Longe de vós, toda amargura, e 
cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e 

bem assim toda malícia."
Efésios 4:31

Autocontrole vs Tentações
História da Bíblia: Jesus é tentado
Mateus 4:1-11

"Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas 
Deus é fi el e não permitirá que sejais tentados além das 

vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, 
vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar."

1 Coríntios 10:13

Autocontrole vs Mentira
História da Bíblia: Jacó rouba a bênção de 
Esaú. Gênesis 27:1-36

"A língua falsa aborrece a quem 
feriu, e a boca lisonjeira é causa de 

ruína."
Provérbios 26:28

Autocontrole vs Preguiça
História da Bíblia: O construtor sábio e o 
insensato. Mateus 7:24-27

"Portanto, aquele que sabe que deve 
fazer o bem e não o faz nisso está 

pecando."
Tiago 4:17

Fidelidade vs Inconfiabilidade
História da Bíblia: Noé e a Arca
Gênesis 5:32, 6:1-22, 7:1-12

"Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho 
obras; mostra-me essa tua fé sem as 

obras, e eu, com as obras, te mostrarei a 
minha fé." 
Tiago 2:18 

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo
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Escolha uma área de sua vida para ser fi el a Deus. Escolha algo para fazer para Deus 
esta semana, e tente ser fi el nisso. Depois disso, faça outra promessa a Deus por um 
dia, e decida qual dia cumpri-la. Certifi que-se de cumprir essa promessa.

Escolha acreditar em Deus esta semana sobre algo que Ele prometeu que parece impossível. 
Diga a Deus que você está disposto a esperar até que ele cumpra sua promessa. Demonstre 
sua vontade de esperar; por favor, escreva quantos minutos você esperou aqui para que possa 
relatar isso para seu treinador.

Mostrar bondade a alguém em vez de tradições. Certifi que-se de que não irá magoar 
alguém, ou chamar a atenção para si mesmo com esta tarefa.

Todos mentem,, mesmo que seja só um pouco. Tente lembrar-se de uma mentira que 
contou este ano. Vá até a pessoa para quem mentiu, fale a verdade, e se desculpe por 
ter mentido.

Escolha alguém com quem está zangado, e o perdoe. Ao orar, faça uma pausa para 
dizer em voz alta, "Eu te perdôo".

Lute contra a ociosidade esta semana. Opte por fazer algo que você não quer. 
Certifi que-se de completar este trabalho, e partilhar o seu testemunho com
um amigo.

Deixe alguém sair ganhando quando discordarem sobre alguma coisa. Você pode 
optar por não concordar, mas deve parar de brigar por isso. Deixe que ela tenha sua 
própria opinião.

Resista à tentação, e se puder, use a escritura como Jesus fez. Mantenha o controle 
sobre seus desejos, e não se deixe cair em tentação.
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No Ringue 

No Ringue 
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No Ringue 
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Cada treinador atende 6 crianças durante 3 semanas pelo fruto da Gentileza. Registre tudo aqui.

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

TREINADOR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

G
l
e
z

t
il

e
n

t
G

e
zz

eeee
llli

tttt
nnnnn

eeee
GGGG

z
aaaaaa

zz

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



1010

Cada treinador atende 6 crianças durante 3 semanas pelo fruto da Autocontrole. Registre tudo aqui.
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Head Coach 3 Champions 
Portuguese www.criancassaoimportantes.com

contato@criancassaoimportantes.com
Estamos no México

Você conhece algum...

VBS e domingo currículo escolar disponível em 
20 idiomas, livre para fazer o download!

Espanhol

Português

Francês Tâmil

Hindi

Telugu
KannadaKannada

MarataMarata
BengaliBengali

Malayalam

Nepali

Swahili

Inglês

MISSIONÁRIO?MISSIONÁRIO?

Russo

Chinês TradicionalChinês Tradicional
Chinês Simplifi cadoChinês Simplifi cado

FilipinoFilipinoLuganda

IndonésioIndonésio

ÁrabeÁrabe


