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Jogo da Memória:
1 Corintios 3:3

PARTIDA 6
Alegria versus Ciúme
Líderes religiosos são ciúmentos
(Atos 5:12-33)

Agradeça a Deus pelas dádivas espirituais, aparência física, bens materiais e a 
família que você tem. Peça a Deus para te dar alegria e contentamento pelo o que 
você tem. Escolha alguém que você pode ter invejado no passado e dê um pequeno 
presente a ele ou ela (Não diga a ele(a) sobre a sua inveja do passado).

Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim 
que sois carnais e andais segundo o homem?

No Ringue 

ALEGRIA PARTIDAS

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

semanalmente para relembrá-los de seus 
deveres. (Sugestão=Terça)
• Ligar/enviar mensagens de texto uma
segunda vez por semana para obter
um relatório sobre os deveres realizados.
(Sugestão=Sexta)
• Acompanhar os deveres realizados pelas
crianças em pequenos grupos e reportar ao
seu treinador principal de forma semanal.
Recompensas:
Uma parte muito importante de ser
treinador é a de ajudar os seus alunos
a se sentirem vencedores. Isto signifi ca
que você precisa defi nir qual o 
comportamento que está procurando e 
recompensar este comportamento quando 
encontrá-lo.
Pequenas Recompensas semanais:
• Abraços
• High Five
• Adesivos em suas camisas
• Carimbo em suas mãos
• Um pequeno doce
Recompensas maiores ao fi nal do mês:
• Cerimônia de atribuição de prêmios com
medalhas de ouro, prata e bronze entregues
às crianças. (Bronze para 3 semanas de
tarefas completas, prata para 4 semanas e
ouro para 5 semanas. Alternativamente,
você pode dar o bronze para dois socos,
prata para 3 socos e ouro para 4 socos por
semana.)
• Uma festa na sua casa
• Certifi cados
• Algo entregue durante o culto, na igreja, 
em frente
aos adultos
• Troféus
Que o nosso Senhor Deus o inspire de
maneira que você aceite este desafi o de
treinar os seus alunos no fruto do Espírito!
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Jogo da Memória: Lucas 12:15

Jogo da Memória:
2 Corintios 4:17-18

Jogo da Memória: 
Salmo 100:4

PARTIDA 7

PARTIDA 8

PARTIDA 9

Alegria versus Ganância

Alegria versus Auto-piedade

Alegria versus Ingratidão

O jovem rico 
(Mateus 19:16-30)

Jonas e a minhoca
(Jonas 4:1-10)

Jesus cura 10 Leprosos
(Lucas 17:11-19)

Dê parte de seu próprio dinheiro pessoal para Deus no prato da coleta da igreja, 
sem saber para quem ele irá. Use parte de seu dinheiro para servir alguém. Se você 
não tem dinheiro algum, pegue algum bem material seu e o doe.

Ajude em um abrigo para sem-tetos ou em um ministério que ajude os pobres. 
Alternativamente, visite os doentes em um hospital. Ore e peça para Deus 
abrir seus olhos para o quadro geral e se ajude a tirar seus olhos de si mesmo

Agradeça a seus pais (ou outro alguém) por algo que eles te dão todos os dias. 
Escolha algo para não ter por um tempo, como uma forma de se lembrar que nem 
sempre você poderá tê-lo.

Então, lhes recomendou: Tende cuidado e 
guardai-vos de toda e qualquer avareza; 
porque a vida de um homem não consiste na 
abundância dos bens que ele possui. 

Porque a nossa leve e momentânea tribulação 
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda 
comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, 
mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são 
temporais, e as que se não vêem são eternas.

Entrai por suas portas com ações de graças e 
nos seus átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe 
graças e bendizei-lhe o nome.

No Ringue 

No Ringue 

No Ringue 
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