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Jogo da Memória: 1 John 3:16

Treinador

PARTIDA 1

PARTIDA 2

Amor versus Egoísmo
Jesus morre na Cruz
(Mateus 27:27-56)

Jogue um jogo que seus amigos sugerirem, jogue quando eles quiserem (se você 
tiver permissão) e jogue por quanto tempo eles quiserem. Não mencione a eles o 
que você deseja jogar. Dessa vez, os seus desejos não importam, porque você está 
mostrando verdadeiro AMOR ao não pensar em si mesmo.

Não julgueis, para que não sejais 
julgados. Pois, com o critério com que julgardes, 
sereis julgados; e, com a medida com que tiverdes 
medido, vos medirão também.

No Ringue 

Jogo da Memória: Mateus 7:1-2

Amor versus Atitude Preconceituosa
Cisco e viga
 (Mateus 7:1-5)

Diga a alguém “Bom trabalho” e o elogie por algo bom que você vir. Carregue um 
pequeno espelho de bolso o dia todo. Quando você se sentir tentado 
a julgar alguém, pegue o espelho de bolso e olhe para si mesmo. Lembre-se de que 
você não precisa ajudar os outros a consertar as falhas deles.

No Ringue 

AMOR PARTIDAS

Nisto conhecemos o amor: que Cristo 
deu a sua vida por nós; e devemos dar 
nossa vida pelos irmãos.
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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!



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

2

Jogo da Memória: 
1 João 4:20

Jogo da Memória: Lucas 10:27

Jogo da Memória:
1 Corintios 13:4-7

PARTIDA 3

PARTIDA 4

PARTIDA 5

Amor versus Ódio

Amor versus Autojustificação

Amor versus Vaidade Espiritual

Judas trai Jesus
(Mateus 26:14-16)

Parábola do Bom Samaritano 
(Lucas 10:25-37)

Davi escolhido como rei 
(1 Samuel 16:1-13)

Faça algo bom para alguém que você não gosta. Fique quieto quando você vir 
alguém trapaceando ou prestes a errar. Não os dedure nem arranje problemas para 
eles.

Pare para ajudar alguém que precise de ajuda nesta semana, ignore todas as 
desculpas que você deva ter para não fazer isto. Faça algo especial para alguém que 
não está no mesmo nível social que o seu.

Pergunte a Deus se você deveria parar com alguma prática espiritual, 
enquanto você muda o seu foco para o AMOR. Faça mais ações esta semana 
para demonstrar o amor: não se gabe, faça o que é melhor para os outros e não 
para você mesmo e não responsabilize as pessoas pelo o que elas fazem de 
errado.

Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu 
irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a 
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, 
a quem não vê.

A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, 
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas 
as tuas forças e de todo o teu entendimento; e: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em 
ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz 
inconvenientemente, não procura os seus interesses, não 
se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a 
injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta.

No Ringue 

No Ringue 

No Ringue 
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Alunos


