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Com Jesus sou mais que vencedor 





Agradecimentos 
• Ao pastor 

É  com  o  coração  cheio  de  gratidão  e  louvor  a Deus,  
que damos prosseguimento a EBF 2013  com um  tema 
norteador  para  o  trabalho  com  as  crianças. Com  a  
colaboração,  a  participação  o  empenho  de muitas 
pessoas chamadas por Deus que, com fé, esperamos que 
muitas crianças sejam abençoadas com mais este tema.   
Convidamos  a  todos  os  amados,  responsáveis  ou  não  
pelas  crianças  para  essa  honrosa missão de ensinar as 
crianças à palavra do Senhor Jesus Cristo.  



O Tema 

COM JESUS SOU MAIS QUE VENCEDOR. 

“NÃO CHORES; EIS AQUI O LEÃO DA 
TRIBO DE JUDÁ, A RAIZ DE DAVI, QUE 
VENCEU  

AP.5.5 
 



O tema foi trabalhado e escolhido a partir do 
livro de APOCALIPESE 5.5, onde se descreve 
sobre Jesus que é a leão da tribo de Judá como 
trataremos posteriormente sobre história de 
Davi que venceu um Leão e o Urso quando 
confiou em Deus. Através do versículo 
principal daremos vazão ao  tema evangelístico 
que é a confiança em Deus a  descendência de 
Jesus e a vitoria em Cristo Jesus. 

 



Palavras Chave 
 • Jesus é o Leão da Tribo de Judá 

A primeira comunidade cristã passou a considerar a Jesus 
como a imagem do Leão da tribo de Judá que venceu o 
inimigo, foi morto na cruz, mas ressuscitou, derrotando a 
morte.  
Jesus, o Leão de Judá, rugiu poderosamente diante do poder 
do mal, declarando a sua derrota. Na Sua ressurreição, Jesus 
mostrou ao inimigo que Ele é a autoridade, dele é o Governo 
na terra e que o poder do mal já está derrotado, ele não tem 
lugar no território de Deus. 



• A raiz de Davi = Significa que é da Descendência de Davi as 
profecias já diziam que viria o Messias para salvar o povo de Deus 
Davi era considerado já uma pessoa justa e que lutava por esse 
povo.  
(Is 11, 1-2); “Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento 
brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, 
Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e 
de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria 
se encontrará no temor ao Senhor”.  
QUE VENCEU: Jesus venceu o pecado o mundo e quando foi 
tentado também venceu vamos falar também de Davi que venceu 
uma batalha contra um leão e o urso para defender suas ovelhas. 



Com esse tema também podemos falar 
do sofrimento 
e como Deus olha por nós e cuida de 
nós mesmo em momentos difíceis  



DATA: 20 / julho / 2013 
HORÁRIO: 14h00 as17h30 
PÚBLICO: 1 a 14 anos 
LOCAL: Templo da Igreja Batista Nacional 
Igreja Batista Nacional – Santana de Parnaíba 
Rua: Estrela D’alva Nº130 Chácara do Solar III – Santana de 
Parnaíba – SP 
PASTOR DIRIGENTE: Ricardo Luiz Souza 
DIREÇÃO GERAL: Valquiria Borges 
APOIO: Membros Igreja Batista Nacional 



CRONOGRAMA GERAL 
 
14h00 – ABERTURA / QUEBRA GELO 
14h15 – SEPARAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 
 14h25 – DISTRIBUIÇÃO EM SALAS 
 14h30 – INICIO DO CIRCUITO 



HORÁRIO SALA  DE  

ATIVIDADES 

SALA DE  

BRINCADEIRAS 

SALA DE  

HISTÓRIA 

14h30 - 14h55 1 – 5 anos 

(AZUL)  

6 – 9 anos 

(AMARELO) 

10 – 14 anos 

(VERMELHO) 

15h00 - 15h25 10 – 14 anos 

(VERMELHO) 

1 – 5 anos 

(AZUL)  

6 – 9 anos 

(AMARELO) 

15h30 - 15h55 6 – 9 anos 

(AMARELO) 

10 – 14 anos 

(VERMELHO) 

1 – 5 anos 

(AZUL)  



 16h10 – SALÃO PRINCIPAL / ATIVIDADES ENTRE 
EQUIPES 
 16h30 – PREMIAÇÃO 
 16h50 – ENCERRAMENTO 
 17h00 – LANCHE  
 17h30 – DESPEDIDA GERAL / ARRUMAÇÃO E 
LIMPEZA 
  



Resumo   

EQUIPE ORGANIZACIONAL 
Na Equipe Organizacional deve conter um número 
necessário de pessoas para ficar sempre atento no 
desenrolar do evento, dando o apoio que for preciso para 
que tudo ocorra  conforme o planejamento. Precisa também 
de um fotógrafo para o arquivo da Igreja. 



• EQUIPE DE DECORAÇÃO 
 

• EQUIPE DE ANIMADORES 
A Equipe de Animadores compõe de pessoas 
alegres, ativas e animadas para tornar o evento 
atrativo para os participantes. Todos das demais 
equipes devem estar envolvidos nessa, seguidos 
da orientação de um responsável. A seção de 
abertura, atividades com todos. 



• EQUIPE DE MONITORES 
A Equipe de Monitores tem o dever de ajudar em 
tudo que for solicitado em especial de cuidar dos 
grupos dos participantes separados em equipes. 
Serão necessários 2 (dois) para cada equipe, 
dando um total de 6 pessoas. 





• EQUIPE DE MÚSICA 

• EQUIPE DO LANCHE 

• EQUIPE DE ARRUMAÇÃO / LIMPEZA 

• RECEPCIONISTA 



• O versículo tema deve ser Memorizado 
por todos.(vamos memorizar) 

Orientações importantes 

• As Musicas tema tem que ser conhecida 
pelos integrantes e tem que explicar a 
musica. 



MENSAGEM DA SALVAÇÃO 

Está imagem nos fala sobre DEUS. Sabe por quê O 
círculo não tem começo nem fim. 
Deus é o criador de todas as coisas ele criou este 
mundo lindo! Criou os oceanos, as árvores e todo 
tipo de animal, mas ninguém o criou. Ele é eterno.  
Ele sempre existiu. E criou tudo o que existe. 
Mas, sabe de uma coisa?  
A mais importante criação de Deus foi o homem. 
Ele criou você ! É por isso que ele te ama. 



A bíblia Diz em Jeremias 31:3 “ Eu amei você com 
amor eterno” 
Deus que que você viva com ele, para sempre no 
Céu. 
O céu é um lugar muito lindo! 
Lá no Céu só tem  alegria e completa felicidade. Não 
tem Sofrimentos nem choro. 
O céu é um lugar perfeito porque é onde ele mora. 
Ele é santo, isto quer dizer que ele sempre faz o que 
é certo, justo e bom. O céu é um lugar de verdade e 

Deus quer que você fique com ele lá pra sempre 
 



Está figura lembra o pecado. 
Você sabe o que é pecado? 
Pecado é tudo que fazemos, pensamos ou 
falamos, que não agrada a Deus. 
A bíblia diz em salmo 14:1 “Não há ninguém que 
faça o bem” 
Nem eu nem você. Todos já nascemos com a 
vontade de fazer o mal o que entristece a Deus. 
 



E como Deus é justo ele castiga o mal. Sabe 
qual é o castigo ? É a morte eterna, é ficar 
separado de Deus para sempre. Morte eterna 
quer dizer não poder ir para o Céu! 
Mas não fique triste Deus já resolveu o 
problema do pecado. 
 



Deus enviou do céu o Senhor Jesus, o perfeito 
filho de Deus. 
Jesus veio como um bebê cresceu e viveu 
entre nós, só que ele nunca pecou ,pensou, 
falou ou fez nada de errado. Ele é santo, Jesus 
andou por toda parte fazendo e falando de 
Deus. 
E ele morreu em nosso lugar para nos livrar do 
castigo da morte eterna. 
 



Ele sofreu por mim e por você pelos nossos 
pecados. 
Homens maus o pregaram na cruz. Ele 
derramou seu sangue. 
A bíblia diz em romanos. 4:25 “ Ele foi 
entregue a morte por nossos pecados e 
ressuscitou para que fossemos aceitos 
Hoje ele está vivo no Céu! Por isso você já 
pode ter seus pecados perdoados. E ir ao Céu. 



A bíblia diz em João 3:36 “ Quem crê no Filho tem a 
vida eterna”. 
Crer em Jesus quer dizer reconhecer que você tem 
pecado e que merece o castigo de Deus, a morte 
eterna. 
Também é reconhecer que cristo o amou tanto que 
recebeu o castigo em seu lugar. 
Se você acredita em Jesus dessa maneira, se crer 
nele e recebe-lo em seu coração, você terá a vida 
eterna ! 
 



Você quer receber a  Jesus agora mesmo? 
Então feche os olhos e fale assim: 
Senhor Jesus sei que sou pecador e mereço o 
castigo da morte eterna. Reconheço também 
que o senhor morreu em meu lugar. 
Obrigado porque o Senhor está vivo... E peço 
que perdoe os meus pecados e me de vida 
eterna...  
Como o Senhor prometeu em sua palavra. 
Amém. 
 



Você sabe o que você fez agora ? 
Com quem acabou de falar ? 
Você pediu que ele perdoasse os seus 
pecados e te desse vida eterna. 
Na Bíblia diz que ele nunca vai te 
abandonar. 
Em Hebreus 13:5 diz “ De maneira 
alguma nunca te deixarei. 



A Bíblia diz: ..” Vivam de maneira digna 
do Senhor.. Crescendo no caminho de 
Deus” Colossenses 1:10 
Assim como planta precisa de agua e 
luz pra crescer, você vai precisar de 
algumas coisas para crescer nessa nova 
vida. 
 . Ler a Bíblia. 
 . Orar. 
 . Confessar os pecados. 
 . Falar de Jesus para outras pessoas. 
 . Reunir- se na casa de Deus. 


