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Jogo da Memória: 
Mateus 6:33

PAZ PARTIDAS

PARTIDA 10
Paz versus preocupação
Elias alimentado por corvos
(1 Reis 17:1-6)

Compartilhe algo que você tem com alguém, mesmo que isto signifi que que 
você terá de fi car sem esse algo. Pode ser comida, roupas, passe do ônibus 
ou alguma outra coisa que tenha te custado dinheiro. Peça a Deus para 
atender às suas necessidades.

No Ringue 

TREINADOR

"Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas."
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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:
Mateus 17:20-21

Jogo da Memória: Romanos 12:18

Jogo da Memória: 2 Corintios 12:9 

PARTIDA 11

PARTIDA 12

PARTIDA 13

Paz versus medo

Paz versus discórdia

Paz versus autoconfiança

Pedro anda sobre as águas 
(Mateus 14:22-33)

Ofereça o outro lado da face 
(Mateus 5:38-42)

Jesus alimenta os 5000
(Lucas 9:10-17)

Escolha algo que pareça impossível de se realizar e coloque seu medo de lado. 
Peça ao Senhor Jesus para te ajudar a fazer essa coisa. Depois comece a agir 
para atingir esse objetivo. (É um sucesso para você começar, mesmo se você 
afundar como aconteceu com Pedro. A tarefa é escolher algo que pareça 
impossível e tentar).

Permita-se ser injustiçado uma vez essa semana (Isso provavelmente acontecerá 
inevitavelmente).  Sua tarefa é não fazer nada.

Peça a Deus uma oportunidade para servi-lO em uma área na qual você é fraco. 
Inscreva-se em sua igreja para servir naquela área. Se você é quieto, fale mais esta 
semana. Se você é barulhento, fi que mais quieto esta semana.

E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois 
em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de 
mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele 
passará. Nada vos será impossível.

Se possível, quanto depender de vós, 
tende paz com todos os homens...

Então, ele me disse: A minha graça te basta, 
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas 
fraquezas, para que sobre mim repouse o 
poder de Cristo. 

No Ringue 

No Ringue 

No Ringue 
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