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O Senhor ordenou que sua lei fosse transmitida à próxima geração e também orientou quanto à
maneira de se fazer isso, mencionando o modo formal e o modo informal de ensino. Seus mandamentos seriam inculcados no recesso do lar (assentado em tua casa) e ao longo da vida (andando pelo
caminho).
O modo formal, exemplificado pelo culto doméstico, incluirá todas as oportunidades que a igreja
puder criar com essas características: ter local, horário e conteúdo predeterminados. Além da Escola
Dominical e de diversas reuniões, o culto público é oportunidade para o cumprimento da determinação do Senhor. A sua lei é nesse momento ensinada ao povo de Deus reunido.
As crianças não podem ser excluídas e abandonadas apenas com um papel na mão para desenharem o que lhes passar pela cabeça durante o sermão preparado para adultos. Com seleção de conteúdo e escolha de linguagem e recursos adequados, o Conselho da igreja manterá o culto das crianças
como sugerido por Crianças adoram a Deus, da Cultura Cristã, que tem o objetivo de equipar a igreja
para o cumprimento dessa missão.
Neste caderno há quarenta programas de culto para as crianças, organizados em nove séries. Eles
são adaptações autorizadas de sermões pregados por nossos pastores em diferentes regiões do país.
Alguns desses sermões estão disponíveis na internet e podem ser acessados pelos links indicados nas
mensagens, o que muito ajudará na edificação e preparo dos dirigentes.
O conjunto de recursos aqui apresentados serve de apoio para as crianças compreenderem cada
parte do culto, desenvolverem sua atitude na adoração e serem alimentadas com a Palavra por meio
de uma mensagem que lhes é acessível.
Confiamos que Crianças adoram a Deus seja um instrumento para o enriquecimento espiritual dos
pequeninos do rebanho, e para todos os que os instruem no caminho do Senhor, para a maior glória
de Deus.
Cláudio Marra, Márcia Barbutti e Eduardo Assis
Editores
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O CULTO COM AS CRIANÇAS é, antes de tudo, um culto oferecido a Deus. Ele
não é uma nova atividade que se inicia quando elas saem do templo, e sim a continuação do culto iniciado mais cedo. Ele não é um cultinho, um entretenimento, não
é Escola Dominical e nem creche. O culto com as crianças é verdadeiramente um
culto, no qual todos os elementos são voltados para Deus e que leva as crianças a
adorá-lo e conhecê-lo.
A idade para participar do culto das crianças pode variar de acordo com a realidade de cada igreja. Nossa sugestão é que abranja crianças de 4 a 10 anos, facultativo às crianças de 3 anos, acompanhadas por um responsável. Para isso você encontra, neste manual, dois roteiros de mensagens: um para crianças não alfabetizadas
e outro para crianças alfabetizadas.
Recomendamos que uma vez por mês, no dia da celebração as Ceia, as crianças participem integralmente do culto em conjunto com os adultos. Essa recomendação é para estimular a família a orientar
seus filhos durante o culto; incentivar a criança a presenciar a celebração do sacramento para que o compreenda cada vez mais e deseje participar desse momento no futuro; e desenvolver o vínculo do pastor da
igreja com as crianças.
Dica: nos domingos nos quais as crianças permanecerão no templo durante todo o culto, sugerimos que
você entregue uma folha especialmente elaborada para que elas fiquem atentas ao programa e à mensagem.
Veja no CD, pasta Recursos.
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“O culto público consta ordinariamente de leitura da Palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas...”1 Embora a criança participe desses elementos no
começo do culto, ela terá oportunidade de cantar, orar, ler e ouvir a Palavra de Deus
também no momento do culto das crianças. Somente a parte das ofertas, sugerimos
que seja feita em conjunto com os adultos.
Ao preparar o programa do culto tenha em mente o tema e o objetivo da mensagem. Veja as nossas sugestões, no começo de cada programa.
As crianças podem e devem ser incentivadas a dirigir parte do programa.
Reúna-se com um pequeno grupo, mostre como é feito o programa e treine a
postura e voz para falarem em público. Se há no grupo crianças que tocam instrumentos, ensaie com elas os cânticos incluídos no programa.
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Selecione os cânticos conhecidos das crianças e o que você deseja ensinar
(veja no CD em anexo), dividindo-os por assunto (louvor, confissão, obediência, missões...). Projete as letras sempre que possível. Providencie as cifras
dessa seleção de cânticos com a equipe que lidera a parte musical no culto.
No CD em anexo você encontra 11 cânticos. Para cada série de mensagens você encontra uma música especialmente composta para ela. Além disso, temos outros quatro cânticos para você usar no programa de culto, são canções
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Princípios de liturgia, Capítulo III – Culto público, Art. 8º.
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que tratam da adoração, louvor e preparo para a mensagem. Planeje ensinar alguns desses cânticos para
toda a igreja.
Incentivamos o uso do hinário Novo Cântico para que as crianças sejam familiarizadas também com as
músicas do nosso hinário. Para as crianças menores, ensine somente uma das estrofes, porém, se houver
coro, enfatize-o. Combine com o pastor ou responsável para que os hinos escolhidos para as séries de mensagens sejam também cantados no programa de culto no templo.
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xLinguagem
Ao preparar cada mensagem, lembre-se de que se trata de um culto, não uma aula de Escola Dominical.
Use recursos de comunicação cada vez mais centrados no pregador, não nos participantes do culto e ouvintes da mensagem. Planeje com cuidado a linguagem a ser usada. Use para isso o conhecimento que você tem
da classe. Não inicie debates durante a mensagem, nem pergunte a opinião dos ouvintes. Vá treinando-os
para participar do culto dos adultos, segundo o modelo que adotamos.
xVisual
Para as crianças não alfabetizadas preparamos cartazes
que acompanham esse material.
Importante: os programas 12 e 35 não apresentam visuais para os menores. Serão usados outros recursos.

Para os alfabetizados, você encontrará nos arquivos do CD anexo, divisões dos sermões com
algum tipo de ilustração e também alguns PowerPoints. Recomendamos o uso de um caderno de
notas. Você verá em algumas mensagens observações sobre o uso desse caderno. Tenha sempre lápis
apontados à disposição delas na sala do culto das
crianças. Isso estimulará as anotações durante os
sermões.
xMomento de fixação
Após o encerramento, sugerimos que você reforce a mensagem. Veja as ideias ao final de cada roteiro.
Eventualmente, recomendamos a entrega de cartões ou algo semelhante para que a criança compartilhe
com sua família o que foi exposto no sermão.
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Formar e treinar uma equipe para esse ministério talvez seja um dos aspectos que demande mais tempo
e que apresente certas dificuldades. Contudo, é necessário crer que a obra não é nossa, mas do próprio Deus
e que ele mesmo levantará pessoas para esse trabalho.
Cada membro da equipe deve ter envolvimento e compromisso com a obra do Senhor, junto aos pequeninos, ter a compreensão clara dos propósitos do culto com as crianças, conhecer suas necessidades básicas,
saber as características próprias das idades com as quais irá trabalhar, esmerar-se no preparo do culto e na
ministração do sermão.
Ter um vínculo com as crianças é de vital importância, logo, a equipe deve ser escalada para um período
de tempo e não para um domingo por mês, ou a cada dois ou três meses. Sugerimos que cada equipe fique
responsável por uma série de mensagens. Veja uma sugestão de escala na página 176.

SURJUDPDVGHFXOWR



&ULDQ¥DVDGRUDPD'HXV

Veja no CD um arquivo com dicas para a formação da equipe. Veja também o arquivo com o roteiro para
os menores. Imprima-o e entregue aos responsáveis. Dessa forma, não haverá qualquer necessidade de
tirar cópia deste manual que, por ser protegido por direito autoral, não deve ser copiado.
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As crianças aprendem com seus pais como deve ser
a adoração a Deus e a postura durante o culto, por
isso, oriente os pais para que seus filhos sentem-se
junto a eles e os auxiliem durante o culto (ajudar os
filhos a encontrarem o texto bíblico, estimulá-los a
ficarem em pé quando for solicitado...). Veja no CD
o arquivo com uma cartilha que foi preparada para ser
distribuída aos pais. Adapte a cartilha de acordo com a
realidade da sua igreja.
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