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APREsENTAÇÃO

Querido líder do Ministério da Criança

Não estamos vivendo em outra época, senão, os momentos finais da história deste mundo.
Cientes de que devemos motivar e preparar nossas crianças para serem também proclamadores
da mensagem da salvação para este tempo, o projeto “Grande como davi”, foi elaborado
visando alcançar esse objetivo.
Com um material atrativo, adequado à idade, levando em conta a capacidade, os dons e
interesses da criança, a história do jovem Davi, usado por deus com grande poder para salvar
seu povo, é contextualizada para que novos “davis” do século XXi se levantem com humildade,
simpatia, fé singela e confiança em deus para produzirem frutos no devido tempo.
Nosso desejo é que esse projeto venha colaborar grandemente com o preparo e envolvimento
das crianças e juvenis, de sua igreja local, nesta missão.

Ministério da Criança
União Norte Brasileira da IASD

“No próximo futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo, e farão na
proclamação da verdade ao mundo uma obra que, naquela ocasião, não pode bem ser feita
pelos membros mais idosos das igrejas” (Ellen White).
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GRANDE COMO DAVI

Objetivos:
• envolver as crianças e juvenis na missão da igreja através de seus dons.
• motivar e capacitar as crianças entre 7 a 12 anos na liderança de Pequenos Grupos, duplas
missionárias, bem como Pregadores mirins e na oração intercessora.
Duração:
• a proposta do projeto é realizar o treinamento em um único dia e, de preferência, no início do
primeiro semestre.
• após o treinamento, as crianças deverão ser desafiadas e acompanhadas durante o ano, no
cumprimento dos requisitos do cartão.
•no final do segundo semestre realizar uma celebração para investir as crianças e juvenis que
cumpriram todos os requisitos do cartão, dentro da área escolhida: PG, dm, Pm, oi, juntamente
com o bóton da fase que eles se encontram Pastorzinho/Guerreiro/rei. Quando houver batismo
como resultado do trabalho, investir com uma estrela (Pin). esta celebração poderá ser feita
dentro de uma programação especial da igreja local ou associação/missão para que as crianças
se sintam valorizadas e a igreja conheça o trabalho realizado por elas.
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Organização:
• definir quando e onde acontecerá o treinamento.
• reunir a equipe para planejar e definir todos os detalhes do treinamento. Quem poderá ajudar
com a explanação das aulas, dinâmicas, materiais necessários, encenações para abertura,
inscrições, etc.
•definir o formato do treinamento que deseja realizar:
» Formato carrossel – depois da abertura do programa, as crianças e juvenis devem ser
divididas em quatro grupos e encaminhadas para as salas. neste formato todos os grupos terão
a oportunidade de conhecer as quatro áreas missionárias PG, dm, Pm, oi, em que poderão
trabalhar e somente no fechamento do carrossel escolher a area desejada.
» Formato worshop – depois da abertura do programa, as crianças e juvenis devem ser
encaminhados para as salas correspondentes às áreas missionárias que elas optaram no
momento da inscrição, podendo escolher até duas.
• separar os kits de materiais para serem colocados na bolsa do projeto que cada criança e
juvenil receberá ao final do treinamento. a bolsa deverá ser entregue de acordo com a área
missionária escolhida.
» Líder de Pequenos Grupos – uma apostila do professor e do aluno para PG infanto-juvenil.
» Duplas Missionárias – um guia de estudos Bíblicos para juvenis, um livro sem palavras e
folhetos evangelísticos.
» Pregador Mirim – Um sermonário.
» Oração Intercessora – uma régua oi ou qualquer outro incentivo para oração. este incentivo
para oração pode ser colocado em todas as bolsas.
Treinamento:
Convidar crianças entre 7 a 12 anos para participar do treinamento onde serão motivadas e
aprenderão como usar seus dons na obra de deus.
Propaganda:
Usar cartazes, o boletim ou telão da igreja e convites explicando o propósito do projeto aos pais
das crianças e juvenis.
Inscrições:
abra as inscrições, com pelo menos dois meses de antecedência, para todas as crianças e juvenis
que desejarem se envolver em uma das áreas missionárias sugeridas pelo Projeto Grande como
Davi. (líder de PG, Pregador mirim, duplas missionárias e oração intercessora). solicitar as fichas
de cadastro para a líder de seu campo.
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Cartões de Requisitos:
Cada cartão contém requisitos que desafiam as crianças e juvenis a desenvolverem seu trabalho
para deus. em cada nível, os requisitos são elevados de acordo com a experiência adquirida no
trabalho anterior. a coordenadora deverá enviar os cartões com antecedência, devidamente
assinados, para a associação/missão, para receber os botóns.
• nível 1 – Cartão Pastorzinho
• nível 2 – Cartão Guerreiro
•nível 3 – Cartão rei

Materiais:
Todos os materiais mencionados deverão ser solicitados na associação ou missão de seu campo.
Procure sua líder.
Programas:
Dentro do tema “Grande como Davi”, desenvolvemos três propostas de programas diferentes,
podendo ser realizados em três anos sem repetição. Cada programa destaca uma fase da vida
de Davi.
• Programa 1 – Derrubando Golias - Fase Pastorzinho
•Programa 2 – Armadura do Cristão - Fase Guerreiro
• Programa 3 – A Coroação - Fase Rei
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PROGRAMA 1
DERRUBANDO GOLIAS
Narração
(Esta parte deverá ser encenada e bem ensaiada de acordo com a Narração).
Ele era um rapaz comum, filho de uma grande família e que tinha a responsabilidade de cuidar
das ovelhas do seu pai. Ele as levava às montanhas com verdes pastos e procurava riachos de
água tranqüila para que saciassem a sede. Mas naquele dia, ele estava em outra montanha, em
frente de outro riacho agachado diante dele.
Agachado diante do riacho, ele não estava procurando o reflexo da sua imagem na água para
certificar-se de que era bonito. Tão pouco precisava de águas limpas e refrescantes, mas de
pedras arredondadas e deslizantes. Um tipo de pedra especial. na verdade cinco pedras que
pudessem ser encaixadas dentro do seu alforje e que se ajustassem devidamente na sua funda
de pastor. Um tipo de pedra achatada que pesa na mão e que, se lançada pela funda, tem a
força de um cometa lançado sobre a cabeça de um urso ou de um leão.
Lá na encosta da montanha naquele dia, ele vê algo maior que um urso e que um leão. era
Golias. ele estava à frente de um bando de soldados filisteus sedentos por uma guerra
sangrenta. Golias era o maior de todos. Com quase três metros de altura, usando uma armadura
de 55 Kg, audacioso, ele fazia elogios a si mesmo desafiando a todos.
- Quem lutará comigo? Que venha o melhor atirador que vocês têm.
Ninguém se apresentara, até aquele dia. Até Davi aparecer. Davi chegara apenas naquela
manhã, obedecendo ao pai que havia pedido que ele levasse alimento para seus irmãos. É ali
que ele ouve Golias desafiando deus, o seu querido deus e então ele toma uma decisão:
- Ninguém vai falar e desafiar assim o meu Deus.
Os soldados viam apenas o exército, mas Davi enxergava mais que um exército. Ele via os
aliados... pelotões de anjos. Ele sabia que deus podia fazê-los ruir assim como fez com as
muralhas de Jericó para Josué.
Davi viu os exércitos de deus e por isso saiu confiante não apenas porque sabia que os anjos
estariam ali, mas também porque tinha em sua mente todas as vezes que a proteção de deus
lhe foi concedida ao cuidar das ovelhas de seu pai.
Quando Golias jogou o capacete para trás e soltou uma ousada gargalhada, Davi percebeu o
alvo e aproveitou o momento. o som da funda esticando era a única coisa que se ouviu naquele
momento. a pedra seguiu seu vôo pelo ar e acertou a testa do gigante. ele caiu ao chão e Davi
o matou.
(Entra o Apresentador do programa imediatamente sem deixar espaços).
Apresentador
A vitória de Davi, pode ser sua. o segredo de Davi também pode ser seu. Você pode ser um
vencedor contra os gigantes pessoais, contra os gigantes que o impedem de ser melhor como
pessoa e como cristão.
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Você precisa fazer deus aumentar e Golias diminuir em sua vida.
Se você e eu nos concentrarmos nos gigantes, tropeçaremos, mas se nos concentrarmos em
deus, os gigantes que cairão.
Além de estar concentrado em deus, vemos nessa história Davi pegando
cinco pedras. Por que não duas ou três? use seus dedos para se lembrar
das cinco pedras que você deve utilizar além de manter-se concentrado
em deus para ser vitorioso nessa batalha.
(sugerimos preparar um pequeno alforje ou um saquinho com cinco
pedras e um pequeno cartão com o resumo das cinco atitudes de Davi
para entregar a cada criança).

1. A Pedra da oração
Olhe para o seu dedo polegar. ele é o dedo da positividade, é o dedo que traz sua marca digital,
é o dedo que dá firmeza e apóia os demais na realização das atividades. ele representa a pedra
da oração usada por nosso herói.
Antes de Davi subir para lutar, ele desceu para se preparar.Desceu quando dobrou seus joelhos
diante de deus. Quando oramos colocamos nosso eu, nosso medo, nosso sentimento de
incapacidade aos pés de nosso amigo Jesus e assim como Davi, levantamos com o espírito mais
positivo, mais fortes e tranqüilos. ao buscarmos a deus em oração estamos confirmando nossa
marca digital de que somos dele e que podemos estar seguros que o senhor será por nós, que
ele irá a nossa frente e que teremos a companhia dos anjos e do espírito santo.
A oração, queridos, é tão importante quanto a sua respiração. Você não pode viver sem respirar,
também não pode ser uma criança e juvenil vencedor sem orar. Você não poderá ter a coragem,
o amor, a moderação e ser usado por deus se não orar.
Nós respiramos automaticamente, e assim deveria ser nossa comunhão, nossa conversa com
Jesus, de forma automática. Deveríamos conversar em pensamento com ele sobre tudo o que
fazemos como quem conversa com um amigo. assim como o dedo polegar serve de apoio para
conseguirmos pegar algo, a oração é o apoio para nossas realizações.
Que tal exercitarmos agora?
Depois de orarmos, temos nossa mente pronta para receber o espírito de deus, para sermos
usados por ele com poder.
2. A Pedra da Fé
Agora é a vez do dedo indicador. este dedo é o mais usado para o desempenho das atividades.
ele representará a fé sem a qual é praticamente impossível realizar o que desejamos e o que
deus deseja.
A fé é um dom de deus e lhe é concedida à medida que você passa a conhecer a Deus através
da Bíblia, das histórias que contam sobre a intervenção de deus, mas também através do livro
da natureza. estes três juntos indicam o caminho que devemos andar, indicam quem é deus.
(mostrar sempre o dedo indicador, principalmente quando usar a palavra: indica)
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Davi conhecia a deus exatamente assim. a sua fé em deus foi estabelecida e cresceu dia a dia ao
ler os registros dos livros de Moisés, ao ouvir sobre as histórias de livramento e poder que Deus
havia concedido ao seu povo e que eram contadas de pai para filho, mas também aprendeu a
conhecer a deus por experiência própria ao cuidar das ovelhas em meio a natureza.
3. A Pedra da prioridade
Agora é a vez do terceiro dedo. deixe que este dedo mais comprido o lembre de uma prioridade
muito importante: a reputação de Deus.
Davi cuidou da reputação de deus. ninguém falaria mal do seu Deus. desde o princípio, satanás
tem tentado difamar a deus e, à medida que o tempo passa e o mundo vai chegando ao seu fim,
mais rápidas serão suas difamações levando as pessoas a pensarem que Deus é o culpado de
tudo o que acontece aqui.
Há mais uma coisa que este dedo ou esta pedra da prioridade deve fazer por você. ela deve
lembrá-lo os gigantes que surgem na vida, como as lutas, os desafios, as incapacidades, os
problemas, as doenças e os medos pessoais, são oportunidades para deus mostrar o seu poder.
se o gigante for uma dor, uma tristeza, pode ser a chance de deus flexionar os músculos de cura
dele. o gigante do pecado ou da incapacidade é a oportunidade de deus mostrar sua graça. o
gigante da timidez ou medo é a chance de deus mostrar sua misericórdia que transforma.
Anuncie, defenda o nome de deus e veja o que ele é capaz de realizar.
4. A Pedra da coragem
Esta será representada pelo quarto dedo anelar. este é o mais dependente dos demais.
Igualmente a coragem. Ela dependente da oração, da fé e da prioridade para existir e ser forte.
É somente depois que você ora, que lê as histórias de vitória, que se enche de paixão por Jesus
que você consegue apoderar-se da coragem que o espírito de deus dá e seguir em frente para
cumprir o propósito de ser grande como Davi.
Davi não demonstrou espírito de covardia, medo ou timidez. ele venceu estes sentimentos com
as pedras anteriores, por isso agora, ele corre ... não para longe do gigante mas em sua direção.
Davi sabia que deus estava com ele por isso correu em direção ao gigante. Faça o mesmo. não
dê atenção à voz do inimigo vindo com a conversa que você é pequeno demais para entrar nesta
luta.
Não dê atenção às vozes dos gigantes que ele coloca nos seu caminho para tentar desanimá-lo.
Lembre-se de que deus está apostando em você para dizer ao mundo que satanás é derrotado.
5. A Pedra da persistência
Chegamos ao quinto dedo da mão, mas não o menos importante. Este dedo aparentemente
sem muita utilidade tem uma característica. ele não está ligado aos demais dedos. os outros
quatro dedos estão interligados por tendões, mas este não, ele é independente. Por isso irá
representar a persistência.
Persistência é a característica de quem é perseverante. de quem não desiste, de quem quer
continuar, prosseguir.
Davi aprendeu a ser persistente. Cuidar das ovelhas o ajudou nesta tarefa. na verdade sempre
que temos uma tarefa e a cumprimos até o fim estamos desenvolvendo a persistência.
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Imite-o. nunca desista. Talvez uma oração não seja suficiente. Talvez falar uma vez em público
ou distribuir folhetos uma vez, ou tentar dar estudos bíblicos uma vez não seja suficiente para
você vencer a timidez, o medo, adquirir confiança, segurança e conhecimento e levar alguém
para Jesus.
Vamos então usar estas cinco atitudes para trabalhar para Deus?
(encaminhar as crianças e juvenis, em grupos, para as salas conforme o formato escolhido;
workshop ou carrossel. explicar que todos deverão retornar ao salão principal após o término
do workshop ou carrossel, para o encerramento).

Sala 1 - Oração Intercessora
Davi era um pastorzinho que orava. ele sabia que sem oração jamais venceria os leões e ursos
que ameaçavam o aprisco. sem oração jamais venceremos o nosso inimigo, satanás, por isso,
vamos aprender como orar intercessoramente. orar em favor de outros é parte da oração,
quando oramos pelos outros permitimos que o espírito santo e os anjos estejam ajudando aos
nossos amigos e familiares.
Por Quem Podemos orar?
• Amigos da escola
• Vizinhos e parentes
• Pais e irmãos
• Qualquer pessoa que não conhece a Jesus.
COMO PODEMOS ORAR PELOS OUTROS?
DINÂMICA: Balões ao ar
MATERIAL NECESSÁRIO: Balões, pedaços de papel e caneta.
OBJETIVO: Motivar as crianças a orarem intercessoramente.
DESENVOLVIMENTO: O professor distribui os balões, papel e caneta para cada participante.
deve-se pedir para que escrevam nos papéis aquilo que gostariam que deus realizasse em sua
vida ou na vida de outras pessoas (saúde, escola, conversão, etc.). em seguida, pedir para
dobrarem o papel e colocarem dentro do balão. agora, devem encher os balões com cuidado
para não estourar. Quando todos terminarem, dizer que vão agora enviar esses pedidos aos
céus, as crianças devem soltar os balões e por alguns instantes brincar com eles no ar, pedir para
que cada um pegue um balão (que não seja o seu). devem sentar-se novamente e ao som de
uma música suave cada um estoura o balão e ora pelos pedidos.
Orar é como conversar com um amigo. Devemos conversar com Jesus intercedendo por outras
pessoas também. Crie sua agenda de oração. Escolha 5 pessoas pelas quais você deseja orar
todos os dias e envie cartões de mensagens especiais para elas.
» Apresente a régua de oração/oi ou qualquer outro incentivo adotado pelo seu campo.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem na investidura o bóton.
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» Apelo: Quantos hoje, querem dizer ao senhor: “Pai eu quero orar todos os dias, por mim e
meus semelhantes?”
Vamos orar juntos (peça que repitam esta oração, é muito importante que respondam e
confirmem o apelo).
Senhor, eu quero ser um intercessor, entendo que a oração me faz ficar mais pertinho do
Senhor. Por favor, me ensine a orar todos os dias, por mim e por meus semelhantes. Amém!
Sala 2 - pequeno grupo
O pastorzinho Davi gostava de estar na companhia de suas ovelhas e mantinha-se preparado e
alerta contra qualquer coisa que ameaçasse seu rebanho. sabiam que nós também podemos
estar na companhia de amigos e nos preparar melhor para lutar contra o inimigo? sim, estamos
falando do Pequeno Grupo!
O que é um pequeno grupo? Como podemos usar nossos dons e dirigir um PG? Vamos aprender
aqui!
Pequeno grupo é uma reunião de um grupo de amigos que se encontram em períodos regulares,
com o propósito de desenvolver novas amizades, crescerem espiritualmente e levar outros a
aceitarem Jesus como senhor e salvador.
COMO FAZER?
• Reunião semanal
• Duração de 1 hora e 15 minutos
•Tamanho de 3 a 15 pessoas
• No mesmo local e horário todas as semanas
» Apresentar o material de pequenos grupos infanto-juvenil preparado pela DSA. Esse material
é gratuito, podendo ser adquirido, através do cadastro de seu PG, com a líder do campo.
» Testemunho: apresente um testemunho gravado ou leve uma criança que já lidera um
pequeno grupo pessoalmente para testemunhar.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem na investidura o bóton.
» Apelo: agora que aprendemos como podemos formar um pequeno grupo e ajudar outros a
conhecer a Jesus, queremos saber quantos aqui querem ser líderes de um pequeno grupo?
então, vamos fazer uma oração.
Senhor, que alegria podermos compartilhar do seu amor com os outros. Quero ser um líder,
por isso, por favor, me ensine a ser um líder que ama as pessoas assim como o Senhor. Em
nome de Jesus. Amém!
Sala 3 - dupla missionária
Davi era um pastorzinho bondoso. ele cuidava de suas ovelhas com muito carinho e fazia de
tudo para que elas se sentissem seguras. Nós também devemos ser bondosos com as pessoas,
principalmente com aquelas que ainda não conhecem a Jesus. Devemos cuidar delas e ensiná-
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las sobre o amor de Jesus para que possam ter esperança e se sentir seguras. Mas como
podemos fazer isso? Uma forma é através da dupla missionária.
Você escolhe um parceiro para trabalharem juntos para Deus. Quando se trabalha em dupla
tudo é mais fácil, animador e compensador. o que você tem mais dificuldade o outro talvez
não tenha e vice-versa. ou seja, um vai completar o outro.
O Que uma dupla missionária pode fazer?
• Visitar um amigo que não foi à igreja;
• Visitar um interessado;
• Entregar folhetos e livros missionários;
• Ministrar estudos bíblicos;
• Ajudar nos pequenos grupos.
ONDE CONSEGUIR INTERESSADOS PARA DAR ESTUDOS BÍBLICOS?
• Amigos, vizinhos e parentes;
• Com o Coordenador de interessados de sua igreja;
• Na escola;
• Com seu pastor ou ancião.
Muitas vezes o medo e a insegurança batem no coração fazendo com que você, se sinta incapaz
de realizar um estudo bíblico. No entanto, anjos ajudarão enquanto você conversa com aqueles
que estão buscando uma vida melhor. Ao falar e orar com eles, você alcançará o seu coração e
as levará a Jesus.
Querem ver uma boa maneira de convidar uma pessoa ou um amigo para estudar a Bíblia?
(Conte a história do livro sem palavras para eles e ao final faça o convite). o que acharam? uma
boa forma de levar seu amigo a tomar a decisão para aceitar o estudo bíblico, não é?
Ao dar um estudo bíblico o importante é ter em mente que seu amigo não se importa tanto com
o que você sabe, mas ele leva em consideração o quanto você se importa com ele.
» Testemunho: apresente um testemunho de alguma dupla missionária pessoalmente ou em
vídeo.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: Quantos desejam encontrar um amigo para formar uma dupla missionária? então,
vamos fazer uma oração.
Querido Deus, eu o amo, pois o Senhor me amou primeiro. Por favor, Senhor, quero amar meu
semelhante e falar do seu amor através de uma dupla missionária. Me ensine a ser um
missionário fiel, falando sempre do seu tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém!
Sala 4 - pregador mirim
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Davi o pastorzinho usava sua harpa para falar de deus através da música e para acalmar suas
ovelhas. nós também podemos falar de deus de várias maneiras e uma delas é como Pregador
mirim! É isso mesmo, você pode pregar como o pastor faz! Pode preparar um sermão para ser
apresentado em sua igreja! Quer aprender como fazer para isso?
Preparar um sermão requer preparo espiritual e algumas atitudes:
• Oração. (O Espírito que inspirou os profetas é o mesmo que o inspirará no preparo do
sermão).
•Tempo. (Preparo requer tempo mesmo que você não idealize o sermão e use um que já esteja
pronto).
•Atenha-se a Bíblia. (O foco deve ser a Bíblia, pregue a Palavra. Outras histórias são apenas
recursos).
• Seja relevante. (Significa que você deve ponderar as palavras, a fim de falar o que é importante.
Jamais tente imitar alguém. Seja você mesmo falando com o coração).
• Seja simples. (Use palavras de fácil compreensão e histórias para tornar a mensagem mais
clara. Fale com simplicidade, porém com autoridade).
COMO DESENVOLVER AS PARTES DO SERMÃO:
•Título do sermão (O título deve ser sugestivo).
• Referência Bíblica: (o lugar na Bíblia onde se encontra o tema a apresentar).
•Objetivo: (O que você deseja atingir com essa pregação e o que espera ver como resultado do
sermão).
• Introdução: (Esta é uma parte muito importante, pois é na introdução que se capta o interesse.
Ela pode ser uma história, uma ilustração, uma pergunta, algo para mostrar, um gesto, enfim,
qualquer recurso que capte a atenção e o interesse das pessoas). Não use mais do que 10% do
tempo na introdução. Exemplo: 30 minutos de sermão – 3 minutos de introdução.
• Corpo – desenvolvimento do tema (Atenda agora as expectativas geradas na introdução.
Desenvolva todo o tema central do sermão. As pessoas gostam de ouvir novidades, porém
tenha cuidado com a Internet e possíveis informações falsas).
•Conclusão: (É o resumo do tema que se apresentou enfatizando os pontos mais importantes
dele.)
• Apelo: (Esta parte do sermão é muito importante porque relaciona o tema do sermão com a
aplicação que se pode dar à vida diária. É importante lembrar que o sermão não é para
impressionar com o quanto você conhece da Bíblia, mas o mais importante é conseguir que as
pessoas tomem decisões e respondam positivamente ao chamado de Deus).
» Testemunho: apresente um testemunho em vídeo ou pessoalmente. o testemunho motiva e
demonstra que realmente é possível fazer na prática o que foi ensinado na teoria.
» Apresente o sermonário com os sermões que eles poderão usar para pregar.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
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» Apelo: Quantos desejam usar seus dons para pregar sobre o amor de Jesus? Vocês querem
se preparar para serem meninos e meninas consagrados para pregação? então, vamos fazer
uma oração.
Senhor, quero hoje pedir que me dê o dom de ser um pregador, quero usar minha voz para falar
do seu amor. Me ensine a falar de ti assim como Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
ENCERRAMENTO:
Cena
Aprisco de ovelhas – Davi com seu cajado assentado junto ao aprisco. (Preparar este cenário
enquanto as crianças e juvenis estiverem nas salas. Quando retornarem, colocar uma música de
fundo suave enquanto todos entram).
Davi o pastorzinho apanhou cinco pedras que hoje vimos representar cinco atitudes importantes
que devemos adotar nesta batalha contra Golias para sermos vencedores.
assim como Davi lutou em nome do senhor dos exércitos, Jesus também convida você a lutar
por ele. Você não irá sozinho, na verdade, ele irá por você. Jamais esqueça que quando este
Deus poderoso encontra uma criança ou juvenil disponível, milagres acontecessem na sua vida
a seu favor e a favor de outros.
COMPROMISSO
Quantos hoje desejam assumir esse compromisso de ser Grande como Davi? Levante sua mão!
Então, preencham seu compromisso e tragam até o aprisco para que recebam seu cartão de
requisitos Pastorzinho/Guerreiro/rei. (entregar o cartão referente a fase em que se encontram
e a bolsa com o material correspondente à área escolhida).
Deus nos chamou para sermos seus. o mundo precisa saber desta boa notícia. seus pais, seus
amigos, irmãos, colegas de escola precisam saber de Jesus e ele conta com você.
Que Deus abençoe o seu compromisso de ser Grande como Davi e de cumprir todos os requisitos
de seu cartão durante este ano.
Oração de consagração/Final

PROGRAMA 2
ARMADURA DO CRISTÃO
ABERTURA
Feche os olhos e imagine você em sua casa dormindo e de repente você acorda com bombas
explodindo ao seu redor, disparos de metralhadoras, pessoas feridas. Um verdadeiro campo de
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batalha ao seu redor (barulho de bombas, som de armas disparando, etc.). o que você faria?
Qual seria a sua primeira reação?
Davi viveu em um tempo assim (coloca uma música suave e o menino Davi entra, sem a
armadura), (entra o menino Davi, sem a armadura), era um tempo de guerra e deus fez um
chamado especial para ele, (entra uma pessoa vestida como o Rei Saul).
Davi precisa de uma roupa especial para guerrear por Deus. (o rei pode ir colocando as peças da
armadura em Davi enquanto o apresentador fala o significado de cada uma ou pode ser narrado
para parecer que vem do céu).
1. Couraça da justiça (efésios 6:13) – este instrumento significa honestidade, andar por um
caminho reto em direção ao Céu. recebendo diariamente a justiça de Cristo.
2. Sandália do evangelho da paz (efésios 6:15) – significa que todo cristão deve ter por calçado
militar a prontidão para caminhar anunciando as boas-novas da salvação “Quão formosos são
sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas
boas, que faz ouvir a salvação” (Isaías 52:7).
3. Capacete de salvação (efésios 6:17) – o capacete significa a pureza da nossa mente. significa
que devemos ser capazes de usar nossa capacidade de pensar para sermos salvos, também
capacita o cristão para levantar a cabeça e receber a salvação em Cristo Jesus.
4. Cinturão da verdade (efésios 6:14) – representa a quem você pertence. É a sua identidade.
Por este motivo o cinturão deve ser colocado por cima de toda armadura para sustentá-la. usar
o cinturão da verdade quer dizer que optamos em viver como Jesus viveu, em constante
oposição às mentiras desse mundo.
5. Escudo da fé (efésios 6:16) – representa a confiança e a firmeza que devemos ter nos braços
de Jesus. assim como o escudo deveria ser fincado ao chão para proteger o soldado, nossa fé
deve estar firme em Jesus.
6. Espada do Espírito (efésios 6: 17) – a peça final é a espada. É a arma de ataque escolhida por
Paulo dentre outras. representa a Bíblia que é a Palavra de deus. É a nossa arma de ataque, mas
também de defesa. um soldado atacava e se defendia com ela ao mesmo tempo. sem o
conhecimento da Palavra de deus não podemos sair para a batalha.
(Entra o Apresentador do programa imediatamente sem deixar espaços).
APRESENTADOR
Vimos Davi como Guerreiro vencendo o gigante Golias, mas ele não usou a armadura dos
homens. ele usou a armadura de Deus. É essa armadura que também precisamos usar para lutar
contra os gigantes desta vida. Convidamos a todos vocês, crianças e juvenis a se vestirem da
armadura do Cristão que deus deixou para cada um que aceitar. (recapitule as partes da
armadura do cristão com as crianças e juvenis enquanto montam juntos a cartela do soldado.
Agora que aceitamos nos vestir com a armadura do Cristão para lutarmos por Cristo, vamos
aprender como podemos trabalhar para ele?
(encaminhar as crianças e juvenis, em grupos, para as salas conforme o formato escolhido,
workshop ou carrossel. explicar que todos deverão retornar ao salão principal após o término
do workshop ou carrossel, para o encerramento).
SALA 1 - ORAÇÃO INTERCESSORA
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Oração significa pedir, suplicar, falar com Deus. Oração intercessora, portanto é, pedir, suplicar
a deus em favor de outro. Quando oramos, falamos com deus, quando intercedemos, vamos a
Deus em favor do outro.
O Guerreiro Davi sabia que por intermédio dele deus poderia salvar o seu povo. Nós também
podemos ser instrumentos usados por deus para salvar outras pessoas. A oração intercessora é
uma dessas formas.
QUANDO, COMO E ONDE ORAR?
• Em todo tempo. (Deus diz que você pode se aproximar dEle sempre que quiser).
• Audivelmente ou em pensamento. (Você pode orar em voz alta ou baixa ou mesmo em
pensamento).
•Em qualquer lugar. (Não importa o que estiver fazendo). Entretanto ter um lugar e um horário
específicos para isso tornará esse momento especial. Nada o desconcentrará e você poderá
ouvir a voz de Deus.
POR QUE ORAR SE DEUS JÁ SABE DE TODAS AS COISAS
• Deus quer que você converse com Ele.
• Deus quer que você esteja e ande com Ele.
• Deus quer que você dependa dEle e confie em Seu poder (Para atender todas as suas
necessidades e para converter pessoas a quem você ama).
• Deus depende de suas orações para derramar algumas bênçãos. (Nosso Pai fica limitado por
respeitar o livre arbítrio que temos em querer orar ou não).
• Deus deseja que a atuação do Espírito Santo seja maior (Quando você escolhe orar, novos
condutos são abertos para a atuação do Espírito Santo e Deus pode tornar o impossível em
possível).
DINÂMICA: Luvas de oração
MATERIAL NECESSÁRIO: Luvas de borracha tipo cirúrgico, suporte para balão e caneta de
projetor.
OBJETIVO: Motivar a oração intercessora
DESENVOLVIMENTO: Encher as luvas e amarrar como balão no suporte, colocar o nome de cinco
pessoas por quem eles desejam orar. Pensar em pelo menos uma pessoa que eles desejam que
conheçam a Jesus. dividir as crianças e juvenis em duplas e cada dupla conversará sobre as
pessoas que escolheram e orarão juntos.
» Régua de oração/oi: entregue para cada um e fale sobre a importância de cada dia se
ajoelharem e orarem cumprindo o propósito. deus os abençoará.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
»Apelo: Quantos hoje, querem dizer ao senhor: “Pai eu quero orar todos os dias, por mim e
por meus semelhantes?”
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Senhor, eu quero ser um intercessor, entendo que a oração me faz ficar mais pertinho do
Senhor. Por favor, me ensine a orar todos os dias, por mim e por meus semelhantes. Amém!
SALA 2 - DUPLA MISSIONÁRIA
O Guerreiro Davi não se intimidou diante do desafio de lutar contra o gigante Golias! ele confiou
em Deus e usou sua habilidade com a funda para vencer a luta. Nós também devemos confiar
em Deus e aceitar os desafios que ele coloca a nossa frente. Devemos usar nossas habilidades e
dons para ajudar outras pessoas a vencer a luta contra satanás.
Uma forma de fazer isso é através da dupla missionária.
DINÂMICA: Venda nos olhos
MATERIAL NECESSÁRIO: Venda para os olhos, vários obstáculos,uma caixa, um prêmio para ser
colocado dentro da caixa.
OBJETIVO: Ver que o trabalho em equipe necessita de cooperação e confiança para se levar
pessoas a Cristo.
DESENVOLVIMENTO: Escolher duas crianças. Uma das crianças deverá ser vendada e orientada
a obedecer a ordem de comando da outra criança para desviar-se dos obstáculos e chegar até o
prêmio.
APLICAÇÃO: se você não tivesse alguém para orientá-lo, teria achado? Cada componente da
dupla precisa conhecer e confiar em seu companheiro. A criança vendada também simboliza as
pessoas que não conhecem a Jesus. Elas precisam ser guiadas por alguém de confiança para
chegar até o prêmio que é a salvação.
» Testemunho: apresente um testemunho em vídeo ou pessoalmente. O testemunho motiva e
demonstra que realmente é possível fazer na prática o que foi ensinado na teoria.
» Apresente o material de estudos Bíblicos para juvenis “ouvindo a voz de deus”.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: Quantos desejam encontrar um amigo para formar uma dupla missionária?
Querido Deus, eu o amo, pois o Senhor me amou primeiro. Por favor, Senhor, quero amar meu
semelhante e falar do seu amor. Me ensine a ser um missionário fiel. Em nome de Jesus. Amém!
SALA 3 - PEQUENO GRUPO
Davi, como guerreiro tinha sempre um grupo de homens valentes para liderar e preparar para
batalha, nós também podemos formar pequenos grupos para nos fortalecer e ajudar outros a
se preparar para lutar contra o inimigo.
O Pequeno Grupo é um encontro semanal de pessoas para momentos de:
•Testemunhos e confraternização
• Conhecer novos amigos e louvar a deus
• Comunhão e oração
• Estudo da Bíblia
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COMO ORGANIZAR AS ATIVIDADES DO PG?
Esse encontro semanal deve ser organizado com antecedência por uma equipe que pode ser:
• Líder
• Líder associado
• Recepcionista
• Secretário(a)
• Anfitrião do local em que irá acontecer os encontros
Cada encontro deverá seguir um programa organizado para que o tempo seja bem aproveitado
e as pessoas se sintam bem.
PROGRAMA SUGESTIVO
•Recepção - neste momento o(a) secretário(a) deve ter em mãos a ficha de cadastro para anotar
a presença e o nome de novas crianças. (5 minutos)
• Louvor – (5 minutos)
• Confraternização e Testemunho – apresentação dos novos amigos e testemunhos da semana.
Conversa informal - (10 minutos)
• Oração - agradecimentos e pedidos. (10 minutos)
• Estudo da Bíblia - Participação de todos no estudo. aplicação da mensagem estudada na vida
de cada um dos participantes.
Apelo para todos viverem o que foi aprendido. (apresentar o material de Pequenos Grupos
infanto-juvenil fornecido por seu campo). (35 minutos)
• Oração final
DINÂMICA: Cama humana
MATERIAL NECESSÁRIO: Cartazes ou faixas com as palavras: louvor, Confraternização, recepção,
testemunho, estudo da Bíblia, e PG.
OBJETIVO: mostrar que todas as partes do programa do PG são importantes para alcançar o
resultado.
DESENVOLVIMENTO: Para cada item do PG chamar um menino ou menina para representá-lo.
Colocar uma faixa ou crachá com o nome do item mencionado (louvor, confraternização,
recepção, testemunho, estudo da Bíblia e um para ser o PG). Após colocar todas as faixas ou
crachás, fazer uma cama unindo os braços dessas crianças e deitar nesta cama a criança que
representa o PG. Aos poucos ir falando sobre a importância de cada item, e explicar que quando
um falha o pequeno grupo enfraquece. a medida que for mencionando os itens que podem
falhar no programa de PG, as crianças que estão representando esse item vai saindo, até ficar
apenas um. Explicar a importância de seguir todos os passos sempre.
» Testemunho: apresente um testemunho em vídeo ou pessoalmente. o testemunho motiva e
demonstra que realmente é possível fazer na prática o que foi ensinado na teoria.
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» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: Quantos aqui hoje querem ser líderes de um pequeno grupo? Chamar à frente (se
possível). então vamos fazer uma oração.
Senhor, que alegria podermos compartilhar do seu amor com os outros. Quero ser um líder, por
isso, por favor, me ensine a ser um líder que ama as pessoas assim como o Senhor. Em nome de
Jesus. Amém!
SALA 4 - PREGADOR MIRIM
O guerreiro Davi reconheceu que dependia de deus para vencer o gigante. Nós também
precisamos reconhecer que dependemos de Deus para vencermos nossa timidez, medo e
vergonha ao aceitar o chamado para sermos Grandes como Davi na pregação!
Um pregador mirim precisa sentir-se chamado por deus e confiar que não estará sozinho.
Precisa reconhecer que necessita do Senhor, pois é ele quem faz as maravilhas e nós somos
apenas o seu instrumento. Creia que deus estará com você e lhe dará a capacitação que precisa.
a fórmula para isso é simples:
CD + DP = M
CRIANÇA DISPOSTA + DEUS PODEROSO = MILAGRE
Deus vai lhe ajudar a desenvolver as qualidades que um pregador necessita para conduzir
pessoas ao céu.
• Fé
• Amor
• Perseverança
•Tato
• Humildade
• Paciência
•Obediência
(Mostrar que estas qualidades estão ilustradas na amarelinha).
DINÂMICA: Pulando amarelinha
MATERIAL NECESSÁRIO: Uma pedrinha e o desenho de uma amarelinha no chão com as
seguintes palavras nas casas: Fé, amor, perseverança, tato, humildade, paciência, obediência e
na última casa colocar a palavra Céu.
OBJETIVO: Reforçar o aprendizado.
DESENVOLVIMENTO: Dividir o grupo em duas equipes e entregar a pedrinha para começar a
brincadeira.
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Quem for começar joga a pedrinha na primeira casa e começa a pular de casa em casa, partindo
da casa 2, até o céu. só pode pôr um pé em cada casa de cada vez. Quando há uma casa ao lado
da outra, pode colocar os dois pés no chão.
Quando chegar no céu, o jogador vira e volta pulando da mesma maneira, pegando a pedrinha
quando estiver na casa 2 (sem colocar o pé no chão). a mesma pessoa continua o jogo até perder
a vez.
Perde a vez quem:
Pisar nas linhas do jogo
Pisar na casa onde está a pedrinha
Não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair
Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha na volta
Ganha quem pular todas as casas primeiro.
segue um modelo da amarelinha:

» Testemunho: apresente um testemunho em vídeo ou pessoalmente. o testemunho motiva e
demonstra que realmente é possível fazer na prática o que foi apresentado na teoria.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: Quantos desejam usar seus dons para ser um pregador mirim? Vamos então orar:
Senhor, quero hoje pedir me dê o dom de ser um pregador, quero usar minha voz para falar do
seu amor. Me ensine a falar de ti assim como Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
ENCERRAMENTO:
CENA
Cruz – Colocar uma cruz grande no centro do palco com o manto vermelho sobre ela. ao pé da
cruz colocar uma Bíblia gigante. Ao som de uma música de marcha e trombetas quatro soldados
guerreiros devem se dirigir pelo corredor até a cruz se posicionando ao lado dela. (Preparar este
cenário enquanto as crianças e juvenis estiverem nas salas. Quando retornarem, colocar uma
música de fundo suave enquanto todos entram).
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O guerreiro Davi, como vimos hoje, recusou usar a armadura dos soldados porque ele tinha
outra armadura mais eficaz para lutar contra Golias! ele sabia que a luta não era dele, mas sim
de Deus.
Assim como Davi, Jesus também deseja que você se cubra da armadura de Cristo para essa
batalha contra o mal.
COMPROMISSO
Quantos hoje desejam dizer a Jesus, “senhor, estou pronto para ser Grande como Davi e
enfrentar os gigantes como um guerreiro fiel”?
Então, preencham seu compromisso e tragam até a cruz para que recebam seu cartão de
requisitos Pastorzinho/Guerreiro/rei. (entregar o cartão referente a fase em que se encontram
e a bolsa com o material correspondente a área escolhida).
Hoje, deus os escolheu, vistam a armadura de deus e lutem nesta batalha contra mal.
Que deus abençoe o seu compromisso de ser Grande como Davi e de cumprir todos os requisitos
de seu cartão durante este ano.
Oração de consagração/Final

PROGRAMA 3
A COROAÇÃO
NARRAÇÃO
(esta parte deverá ser representada e bem ensaiada, de acordo com a narração. Você precisará
de:
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• Música de fundo (calma, suave)
• Menino Davi com harpa na mão e ovelha (uma para ele poder retirar do cenário)
• Guerreiro Golias
• Davi vestido de soldado (pode ser o mesmo garoto)
• Sala do trono – este cenário ficará até o final – Davi vestido de rei com capa e coroa, 2 soldados
de cada lado. após o término da fala todos saem ficando apenas o cenário.
• 4 crianças para entrar com as placas: Bondoso, Amigo, Verdadeiro e Amava a Deus.
Davi era um pastor de ovelhas que amava ao senhor, desde criança aprendeu que existe um
deus no Céu que é Criador e a ele devemos o nosso louvor, nossa vida. enquanto pastoreava
suas ovelhas, Davi cantava muitos salmos que ele mesmo escrevia: “louva, minha alma, ao
senhor!” ele sabia que deus ouvia sua oração e seus cânticos e isso o fazia muito feliz.
Mas seu povo estava em guerra, Davi era muito jovem e seus pais não o deixavam ir à guerra.
um dia, enquanto ele ia até o acampamento levar alimentos aos seus irmãos, viu a figura mais
estranha e horrível de sua vida, um gigante chamado Golias, que desafiava aos guerreiros e a
Deus. Davi não suportou ouvir aqueles xingamentos contra deus e sabe o que ele fez? isso
mesmo! ele orou e com 5 pedrinhas derrubou aquele gigante horrível. o povo ficou feliz, e Davi
tornou-se um soldado, um guerreiro do senhor, ele vencia todas as batalhas, qual era o segredo?
ele sempre orava e pedia para deus ser o grande guerreiro. Por isso deus amava muito a Davi. o
povo de Israel amava muito a Davi e um dia deus escolheu Davi para ser o rei de Israel.
Davi se tornou rei pois ele era: BONDOSO, AMIGO, VERDADEIRO e AMAVA A DEUS.
E nós também podemos ser como Davi Pastorzinho, Guerreiro e Rei.
(entra o apresentador do programa imediatamente sem deixar espaços).
APRESENTADOR
Quando amamos a deus, ele nos faz BONDOSOS, AMIGOS e VERDADEIROS. Quando amamos a
Deus podemos ser Grandes como Davi. Quando amamos a deus amamos as pessoas assim
como Davi amava. Hoje, vamos entrar em uma aventura incrível. a aventura de aprender amar
a deus e as pessoas, a aventura de ser Grande como Davi.
(Encaminhar as crianças e juvenis, em grupos, para as salas conforme o formato escolhido;
workshop ou carrossel. Explicar que todos deverão retornar ao salão principal após o término
do workshop ou carrossel, para o encerramento).
SALA 1 - ORAÇÃO INTERCESSORA
Davi era um rei que orava. ele era grande na oração. ele sabia que sem oração jamais venceria
as batalhas. sem oração jamais vencemos o nosso inimigo, satanás, por isso, vamos aprender
como orar intercessoramente.
A oração deve fazer parte da vida de todos aqueles que amam a Jesus. É através da oração que
conhecemos melhor a deus e descobrimos a sua vontade, quando oramos temos a certeza que
Deus nos ouve e deseja atender nossas orações.
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Orar em favor de outros é parte da oração, quando oramos pelos outros permitimos que o
espírito santo e os anjos estejam ajudando aos nossos amigos e familiares. Como podemos orar
pelos outros? É o que vamos aprender agora:
DINÂMICA: Caixa do amor
MATERIAL NECESSÁRIO: uma caixa em formato de coração ou pode ser um tapete com vários
bolsos de coração, etc., coraçõezinhos de papel para cada um, caneta.
OBJETIVO: motivar as crianças a orarem intercessoramente.
DESENVOLVIMENTO: Falar que quando oramos pelos outros estamos demonstrando nosso
amor pelo próximo. ensinar que:
a) Cristo orava pelos outros (João 17),
b) ele sempre buscava orar em um lugar tranquilo (monte das oliveiras),
c) ele orava em um horário específico (mateus 5, nas madrugadas).
Esses pontos devem ser ressaltados, elas devem memorizar, por isso repita com elas.
Peça para definirem por quem estarão orando (5 pessoas), onde e quando. Elas vão escrever
suas metas no coração, e depois ao som de uma música suave orar silenciosamente sobre o
propósito que acabaram de firmar. ao final cada criança traz o seu pedido e coloca na caixa.
(Você poderá abrir um vidro de perfume e derramar sobre os pedidos, mostrando que nossas
orações sobem ao céu como um cheiro suave de um bom perfume).
» Régua de oração/oi: entregue para cada um e fale sobre a importância de cada dia se
ajoelharem e orarem cumprindo o propósito. deus as abençoará.
» Música: o amor do nosso deus (Crianças diante do trono).
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: Quantos hoje, querem dizer ao senhor: “Pai eu quero orar todos os dias, por mim e
meus semelhantes?” Vamos orar juntos (peça que repitam esta oração, é muito
importante que respondam e confirmem o apelo).
Senhor, eu quero ser um intercessor, entendo que a oração me faz ficar mais pertinho do
Senhor. Por favor, me ensine a orar todos os dias, por mim e por meus semelhantes. Amém!
SALA 2 - PEQUENO GRUPO
Davi era um rei que amava as pessoas. ele era grande no amor. Ele gostava de estar com seus
amigos e sempre falava do amor de Jesus para eles. Podemos falar do amor de Jesus para as
pessoas que não o conhecem de várias formas, uma delas é o pequeno grupo.
Para formarmos um pequeno grupo primeiro devemos gostar das pessoas, conhecê-las, sermos
hospitaleiros e querermos dividir o que recebemos do amigo Jesus.
DINÂMICA: Um Trabalho em Equipe
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MATERIAL NECESSÁRIO: tirar uma cópia da figura de Davi, colar em um papel mais duro como:
cartolina, papel cartão, papelão ou outro. depois cortar a gravura em tamanhos diferentes
montando um quebra-cabeça.
OBJETIVO: desenvolver o trabalho de grupo.
DESENVOLVIMENTO: Formar grupos de cinco crianças e entregar para elas o quebra cabeça para
montar. dar um tempo determinado. Após o tempo e serem montados os quebra cabeças,
reunir o grupo e cada grupo deve dizer o que foi mais difícil para fazer e como
fizeram.
COMPARTILHAR: se unidos compartilharmos o amor de deus para outros, logo veremos a Jesus.
Explique o que é um Pequeno Grupo (uma reunião para confraternizar-se e conhecer melhor a
Jesus através da Bíblia). ensine a criança que não é difícil formar um PG, é necessário:
a) Um lugar,
b) Dia,
c) Horário,
d) Amigos,
e) material (explique esses itens e apresente o material que a associação/missão disponibiliza),
f) líder (explique o que um líder faz).
» Vídeo: testemunho Milena.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: o que é um pequeno grupo? Vamos recapitular? (dizer as partes). Que bom podermos
falar do amor de Jesus para os nossos amiguinhos, não é mesmo? Quantos aqui hoje querem
ser líderes de um pequeno grupo? Chamar à frente (se possível). então vamos fazer uma oração.
(sempre peça para que eles repitam, não é infantilizar, mas tornar o apelo real na vida deles)
Senhor, que alegria podermos compartilhar do seu amor com os outros. Quero ser um líder, por
isso, por favor, me ensine a ser um líder que ama as pessoas assim como o Senhor. Em nome de
Jesus. Amém!
SALA 3 - DUPLA MISSIONÁRIA
Davi era um rei bondoso. ele era grande na bondade. Por isso, sempre ajudava as pessoas.
Podemos ajudar as pessoas a conhecerem o caminho que leva ao Céu. Quantos desejam ir para
o Céu? ah! mas ninguém vai para o Céu sozinho, vamos com outras pessoas, precisamos levar
nossos amiguinhos. A Bíblia fala que no Céu teremos uma coroa com estrelas que significam as
pessoas que levamos. (mostrar coroa com estrelas). Mas como podemos fazer
isso? uma forma é através da dupla missionária.
DINÂMICA: Eu amo o meu semelhante
MATERIAL NECESSÁRIO: Cada um deverá receber uma tabela com os seguintes itens: (nome,
idade, cor preferida, lugar que mais gosta, o que mais gosta de fazer, um desejo/ sonho).
OBJETIVO: ensinar as crianças sobre a importância do próximo.
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DESENVOLVIMENTO: Dividir as crianças em duplas, cada uma deverá preencher a tabela, mas
com as informações de sua dupla. Chamar as duplas à frente para apresentar-se, o detalhe é
que cada um apresente o outro como se fosse ele. “eu sou X, tenho 10 anos, gosto de roller, o
lugar que mais gosto é o parque perto à minha casa, etc.”. ao final, perguntar as crianças: “É fácil
se colocar no lugar do outro?”, “Como vocês se sentiram?”, pergunte a uma dupla específica:
“Como você se sentiu ao assumir a posição de outra pessoa?”.
COMPARTILHANDO: Fale às crianças que não é fácil nos colocarmos no lugar dos outros, mas
que somente assim que podemos entender quão importante é saber como aqueles que não
conhecem a Jesus se sentem. Peça agora que imaginem-se num grande barco, os que ali estão
têm alimento, uma cama para dormir, amigos e uma boa refeição, mas os que estão fora, estão
em uma grande tempestade (se possível colocar som de chuva e trovão), eles estão
com frio, tristes (colocar som de choro). de repente, você passa com o barco e vê que eles estão
morrendo afogados, qual será sua reação? Virar o rosto? achar que não merecem estar no
barco?
As pessoas que não conhecem a Jesus estão vivendo assim, e nós podemos fazer algo por elas,
podemos orar, falar do amor de Jesus através do livro sem palavras (se as crianças e juvenis
ainda não conhecem esse livro, é bom apresenta-lo), levá-las à igreja, entregar um livro ou
folheto e assim, elas serão muito felizes.
» Vídeo: testemunho Mateus soares.
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: Quantos entenderam como formar uma dupla missionária? Quantos desejam
encontrar um amigo para formar uma dupla missionária? então, vamos orar:
Querido Deus, eu o amo, pois o Senhor me amou primeiro. Por favor, Senhor, quero amar meu
semelhante e falar do seu amor. Me ensine a ser um missionário fiel, falando sempre do seu tão
grande amor. Em nome de Jesus. Amém!
SALA 4 - PREGADOR MIRIM
Davi era um rei que falava do amor de Deus. ele era grande na pregação. Podemos ser grandes
pregadores também! Podemos usar nossa voz para falar do amor de deus através da pregação.
Vamos aprender?
“Em um futuro próximo, muitas crianças dotadas do Espírito de Deus efetuarão a obra de
proclamar a Verdade ao mundo... Levarão a cabo uma tarefa que nem as potestades do mal
poderão neutrali-zar”. (Pud, p. 35).
Não sei o que você está pensando depois dessa declaração, mas não resta a menor dúvida de
que vocês, crianças e juvenis, têm um lugar muito especial designado pelo senhor e pelo espírito
santo na proclamação do evangelho do reino para o tempo do fim. um bom pregador mirim tem
que ter algumas características:
1. SER CHAMADO
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Talvez para muitas pessoas seria difícil imaginar que uma criança ou juvenil como vocês possam
sentir o chamado para ser um pregador. Quando deus chamou o pequeno Samuel, o menino
não pôde reconhecer de imediato a voz de Deus. Depois que Eli lhe deu as instruções, ele ouviu
o que deus tinha a lhe dizer. Limitar a forma como deus pode se manifestar a uma criança para
que esta se sinta chamada a apresentar sua palavra, seria impossível. Deus tem infinidades de
meios para revelar-se e ele sabe qual é a mais conveniente. Vocês crianças e juvenis são sensíveis
à voz de deus quando ele fala a seu coração.
2. O ESTUDO DA BÍBLIA
Sendo que é a mensagem da Bíblia que será apresentada, o pregador mirim deve conhecer sua
Bíblia. Não quero dizer com isso que será um teólogo capaz de explicar as profecias e tudo o
que esse livro sagrado contém. Lembrem que também os adultos quando estudam a Bíblia
diariamente recebem impressões diretas do espírito santo que vão nutrindo a vida espiritual. O
mesmo irá acontecer com vocês crianças e juvenis. À medida que estudarem e se aprofundarem
no estudo da Bíblia, de acordo com a sua idade e capacidade, a revelação divina irá lhe
acrescentando o que é conveniente e necessário. Saiba como a Bíblia está formada (at e nt), a
ordem dos livros e a fonte da inspiração que guiou os homens ao escrevê-la.
3. SUA DEPENDÊNCIA DA ORAÇÃO
A Bíblia se estuda e se prega com oração. Isto infundirá na criança reverência e respeito pelas
sagradas escrituras e um sentimento de necessidade de buscar a deus em oração para lhe ajudar
através do espírito santo a lembrar da mensagem. Esta atitude de oração também protegerá a
criança de acreditar que por sua própria habilidade e inteligência fará chegar a mensagem ao
coração dos que o escutam.
DINÂMICA: Agilidade na Bíblia
MATERIAL NECESSÁRIO: Cada criança com uma Bíblia na mão
OBJETIVO: Para estarem preparados e dispostos para falar de Jesus, crianças e juvenis devem
estar sempre atentos e ligados na leitura da Bíblia.
DESENVOLVIMENTO: Faça exercícios com as crianças para buscar na Bíblia com agilidade e isto
os encantará enquanto jogam e vão aprendendo. Quem encontrar primeiro os textos que serão
colocados pelo instrutor.
COMPARTILHANDO: A leitura da Bíblia e de bons livros cristãos são a base para podermos saber
falar melhor sobre deus e sermos muito mais inteligentes.
» Vídeo: Fala senhor (Crianças diante do trono)
» Apresente os itens do cartão de requisitos e explique cada item, para que entendam o que
devem fazer para receberem o bóton na investidura.
» Apelo: Quantos desejam usar seus dons para pregar na igreja? Vamos recapitular como ser
um pregador?
Senhor, quero hoje pedir me dê o dom de ser um pregador, quero usar minha voz para falar do
seu amor. Me ensine a falar de ti assim como Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
27

ENCERRAMENTO
CENA
Sala do trono – Davi coroado, assentado no trono e ao lado seus soldados, 2 de cada lado,
vestidos como soldados e com espadas. (Preparar este cenário enquanto as crianças e juvenis
estiverem nas salas. Quando retornarem, colocar uma música de fundo vibrante enquanto todos
entram).
COMPROMISSO
Hoje aprendemos a ser grandes na oração e na Palavra de Deus. Assim como Davi. Di- diferentes
formas, Jesus hoje nos convida para sermos Grandes como Davi, quantos aqui, desejam
participar mais intensamente dessa aventura? levante sua mão! Que alegria saber que vocês
querem se comprometer a ser Grandes como Davi! agora, preencham seu compromisso e
tragam até o trono do Rei Davi para que recebam seu cartão de requisitos
Pastorzinho/Guerreiro/Rei. (entregar o cartão referente à fase em que se encontram e a bolsa
com o material correspondente a área escolhida).
Deus nos chamou para sermos seus. Deus deseja que sejamos todos Grandes como Davi, a cada
dia. Que Deus abençoe o seu compromisso de cumprir todos os requisitos de seu cartão durante
este ano.
Oração de consagração/Final.

SUGESTÃO 1
PROGRAMA DE INVESTIDURA
1. ABERTURA/LOUVOR
Coragem pra vencer
Música Grande como Davi.
2. ORAÇÃO
3. MENSAGEM
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Use esse momento para que a líder do ministério da criança da associação/missão ou o pastor
de sua igreja local deixe uma mensagem curta sobre a importância de dedicarmos nossos dons
a Deus.
4. ENCENAÇÃO
Uma música apropriada começa ser tocada (impactante). entram pelo corredor da igreja dois
saldados, com espada nas mãos e se posicionam um de cada lado do trono. em seguida tocam
as trombetas e o rei davi entra e se dirige até o trono. as trombetas cessam e o rei senta no
trono com seu cetro na mão.
(logo após a encenação alguém entra bem animado e em 10 minutos, fala sobre o compromisso
que cada criança e juvenil fez de ser Grande como Davi no século XXi. Fala sobre os desafios que
tiveram para cumprirem os requisitos do cartão).
5. TESTEMUNHOS
Usar esse momento para relatar um testemunho sobre o trabalho de alguma criança ou juvenil
durante o ano.
6. INVESTIDURA
Convidar as crianças e juvenis para serem investidos com o bóton por área:
• Grandes na oração (oração intercessora)
• Grandes no amor (Pequeno Grupo)
• Grandes na bondade (duplas missionárias)
• Grandes na Palavra (Pregador mirim)
»Investir também com o bóton GCd referente a fase que se encontram Pastorzinho/Guerreiro
ou Rei. A líder do Campo deverá ter estas informações previamente.
7. ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
8. ENCERRAMENTO
Agora que vocês já foram investidos, querem se comprometer a continuar sendo Grandes como
Davi? então, todos devem se prepara a próxima fase dessa aventura! Davi foi um Pastorzinho,
foi um Guerreiro, mas também foi um Rei!
(logo após a palavra rei ser mencionada, a mesma música da abertura da encenação deve ser
tocada para que o Rei Davi se levante e saia com seus soldados).
SUGESTÃO 2
PROGRAMA DE INVESTIDURA
1. ABERTURA/LOUVOR
2. ORAÇÃO
3. APRESENTAÇÃO
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(O programa a seguir poderá ser apresentado por dois narradores, juvenis ou primários que
leiam fluentemente).
Narrador 1 - oh! Como estou feliz em ser juvenil e fazer parte de uma igreja que cresce no
mundo inteiro. uma igreja em que todos participam na pregação do evangelho. Foi nos
apresentado um lindo projeto “ Grande como davi” que nos ajudará a conquistar o grande alvo
de falar a cada PESSOA ATÉ A ÚLLTIMA PESSOA, QUE A ESPERANÇA É JESUS. Que maravilha, nós
crianças e juvenis ocupando nossas mãos, nossas vozes na missão de anunciar a volta de Jesus.
Narrador 2 — existem muitos meninos e meninas que nunca ouviram falar de Jesus e aguardam
nossa mensagem de paz e salvação.
Narrador 1 – eis a mensagem santa que cada criança e juvenil dirá.
Narrador 1 e 2 – nós crianças e juvenis queremos a ordem do Mestre cumprir. oh! ide, ide por
todo mundo! “Cada um salvando um” é o nosso ideal, até a última pessoa alcançar!
Narrador 1 — Você e eu tivemos muitas maneiras e oportunidades durante o ano de
testemunhar de Jesus.
Narrador 2 – distribuindo folhetos, convidando nossos amigos para virem à igreja.
Narrador 1 – realizando pequenos grupos, dando uma mensagem de fé e esperança através da
distribuição do livro missionário ou estudando a Bíblia com alguém.
Narrador 2 – orando, pregando à jovens ou adultos, enfim, falando de Jesus e testemunhando
pela nossa maneira de viver. Veja o exemplo de Júlio.
4. ENCENAÇÃO
(João com roupas próprias de ir à igreja, com Bíblia e lição e Letícia com abrigo).
Narrador - João, como de costume, cada sábado vai à igreja. mas, neste sábado ele encontra
Letícia sua amiga.
Letícia - Oi! João, onde vai tão arrumado? Já sei, a uma festa de aniversário!
João - Vou à igreja e por isso devo estar bem arrumado.
Letícia - Meu amigo, você está enganado, hoje é sábado e não domingo. De mais a mais, num
dia de sol radiante é próprio para irmos ao parque! Vamos lá?
João - Você sabe, Letícia, a Bíblia é a palavra de Deus, a carta escrita pela inspiração divina. e eu
creio no que nela está escrito e você?
- (Mostra a Bíblia)
Letícia - Sim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus.
João — Sabe Letícia, a Bíblia diz que devemos ir adorar ao Criador no sétimo dia que é o sábado.
no livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo, ele separou o sábado como um dia especial
para o homem adorá-lo. em Êxodo 20, no quarto mandamentos, ele diz: ‘‘lembra-te do dia do
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sábado para o santificar”. tanto no Velho testamento como no novo, você encontrará o sétimo
dia, o sábado, o dia do Senhor.
Letícia – acho muito bonito você falar com tanta certeza das coisas de sua religião. Parece que
você conhece muito a Bíblia. Como você aprendeu tantas coisas da Bíblia?
João— Bem, em casa com meus pais, na escola adventista e na igreja, temos ótimos professores
muito dedicados que nos dão instruções de como estudar a Bíblia. a Bíblia tem lindas histórias.
as que eu mais gosto são as histórias de Jesus. Jesus veio a este mundo para nos trazer a
salvação. ele sempre demonstrou muito amor pelas crianças. Certa vez ele disse aos discípulos:
deixem as crianças chegarem a mim.
Letícia - o que mais ele fez?
João — ele sempre foi cortês, gentil e amável.
Letícia — João, diga-me uma coisa: Jesus ama somente as crianças que vão a igreja desde
pequeninas?
João — oh, não! Jesus tem no mundo inteiro crianças que nunca ouviram falar do seu amor, e
ele as ama e quer que um dia todas venham estar perto dele.
Letícia- sabe, estas palavras me deixaram feliz, pois agora sei que Jesus me ama. o que devo
fazer para agradá-lo?
João — Você deve entregar seu coração, a sua vida inteira a Jesus. Pois muito breve irá voltar
para nos buscar.
Letícia – Que bom tê-lo encontrado hoje. Como posso preparar-me para o encontro com Jesus?
João – (Coloca a mão no ombro de Letícia e convida) Vamos à igreja comigo hoje?
Letícia – e eu posso?
João – Claro que sim! e se você quiser posso levá-lo sempre. (João e Letícia saem abraçados)
5. INVESTIDURA
(a investidura deve ser coordenada pelo líder do ministério da Criança local ou
associação/missão).
Como João, nossas crianças e juvenis também decidiram usar seus dons para o trabalho de Deus.
Elas participaram do treinamento do Projeto “Grande como Davi” e durante este ano foram
desafiadas a usarem seus dons na missão.
(Convidar as crianças e juvenis para serem investidas com o bóton por área):
• Grandes como Davi na oração - oração intercessora
• Grandes como Davi nos Pequeno Grupo
• Grandes como Davi nas duplas missionárias
• Grandes como Davi na Pregação - Pregador mirim
31

» Investir também com o bóton GCd referente à fase em que se encontram,
Pastorzinho/Guerreiro ou Rei. A líder do Campo deverá ter estas informações previamente.
6. ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
7. ENCERRAMENTO
Narrador 1 - Agora que vocês já foram investidos, querem se comprometer a continuar sendo
Grandes como Davi?
Narrador 2 - Então, todos devem se preparar para a próxima fase dessa aventura! Davi foi um
Pastorzinho, foi um Guerreiro, mas também foi um Rei!
Narrador 1 e 2 - Queremos externar nossos sinceros agradecimentos pela sua presença. e que
saiamos decididos a participar também dessa missão.
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