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Apresentação
Prezados líderes,
Que Deus use cada um de vocês neste dia
especial, em que queremos valorizar e fazer
com que nossas crianças participem na
igreja, e assim as novas gerações sejam bem
cuidadas!
Agradecemos sua dedicação e por fazer deste
sábado um dia marcante para toda a sua
igreja!

Udolcy Zukowsky
Min. Aventureiros - DSA
Graciela de Hein
Min. da Criança e Min. do Aadolescente - DSA
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Atividades
Dicas
Ilustrações
1
Um mês antes do dia 20 de Maio é preciso visitar alguma comunidade carente ou Instituição que cuida de crianças perto da Igreja (Favela,
Creche, Escola Pública, famílias pobres, etc.) com o objetivo de descobrir
as necessidades das crianças, número de famílias, e agendar esse dia
especial com elas para a entrega de brinquedos.
Essa atividade pode ser feita de três maneiras diferentes:
• Convidar a Instituição ou as famílias para virem à Igreja Adventista e receberem os brinquedos;
• Reunir o grupo na Creche ou Escola e fazer a entrega, ou,
• Visitar as casas com os Aventureiros e Crianças para a entrega em
domicílio.

2

Duas semanas antes do dia 20 de Maio é preciso organizar a
Campanha “Faça uma Criança Feliz; Doe Brinquedos”, liderados pelo
Clube dos Aventureiros, Ministério da Criança, Escola Sabatina dos
Menores e Escola Adventista. Organize a melhor maneira de divulgar
aos pais e promover para as crianças o desafio de doarem brinquedos
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usados em bom estado de conservação. Podem ser arrecadados brinquedos novos também.
Podem ser colocadas caixas grandes à entrada da Escola ou Igreja ou
serem recolhidos os brinquedos no início das reuniões da Igreja. Buscar
a doação dos vizinhos e familiares é muito importante também.
As famílias que não possuem filhos, os solteiros, os idosos; todos
podem ajudar comprando ou fazendo brinquedos.
As pessoas são muito “esquecidas”. Quantas vezes elas chegam é
dizem à porta da Igreja: Esqueci de trazer! Por isso, lembre-se da lei das
7 vezes. Essa lei é usada pelos comerciantes para vender qualquer coisa.
Até para vender gelo para esquimó!
A lei consiste no seguinte: fazer com que a pessoa veja o comercial do
produto pelo menos 7 vezes, e, de preferencia, de 7 maneiras diferentes.
Ex. Na TV, no Outdoor, no Rádio, na Internet, em uma placa de rua, no
celular, no folder, etc.
É claro que você não terá todos esses recursos para divulgar a
Campanha “Faça Uma Criança Feliz”, mas você pode motivar e lembrar
as pessoas através: do WhatsApp; Facebook; telefone; e-mails; cartazes na Igreja e na Escola; bilhetes aos pais; anúncios na Igreja; faixa na
frente da Igreja; cartaz no espelho do banheiro; contato pessoal; e visita
às casas para recolher as doações.
É preciso muita perseverança para divulgar bem a Campanha e
motivar os doadores.

3
A decoração na plataforma da Igreja para o dia 20/05 pode ser feita
com brinquedos usados e brinquedos antigos. Eles podem ser: Pipa,
Carrinho de Rolimã, Bolinhas de Gude, Bicicleta, Telefone de Lata e Fio,
Carrinhos de Plástico, Bonecas de Pano, Ursos de Pelúcia, Bilboquê,
Pião, Pega-Varetas, Peteca, Perna-de-Pau, Aviãozinho de Papel, Bola,
Iô-Iô, Corda de Pular, etc.
Não coloque: Brinquedos nocivos (armas, revólver, espingarda); de
marcas famosas (Barbie, Turminha da Mônica, etc.); de programas de
televisão; Videogames e outros jogos eletrônicos; Celulares, Tablets, etc.
Valorize os brinquedos que são simples, feitos de madeira ou materiais recicláveis, que desenvolvem a parte física e mental.
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Disponha esses brinquedos no lado esquerdo da plataforma de
maneira aleatória, fixos na parede ou sobre algum móvel para que seja
visível à maioria dos membros da Igreja. Do lado direito da plataforma,
coloque os brinquedos que serão doados. Eles podem estar colocados
aleatoriamente também ou organizados por tamanho, ou para meninas
cobertos com tecido rosa e meninos com tecido azul.
Ao centro e na frente do púlpito ou na parede, coloque bem visível
o título:

A menina que perdeu o brinquedo
Ao final do sermão, duas crianças ou um adulto mesmo pode colocar
a palavra DOOU na frente da palavra PERDEU. Ficando então a frase:

A menina que doou o brinquedo
A ideia é justamente fazer com que cada criança tenha a alegria de
compartilhar.
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Selecione um grupo de três a cinco Crianças ou Aventureiros para
que participem do desenvolvimento da mensagem. Prepare o ambiente
perto do púlpito com um sofá ou algumas cadeiras como se fosse um
Programa de Entrevistas. Deixe o sofá ou as cadeiras vazios. Ao iniciar o
sermão, diga que tem algumas pessoas famosas e que quer convidá-las
para serem entrevistadas. Então, chame-as: - Gostaria de chamar para
estar aqui em nossa sala de entrevistas as seguintes autoridades em
brinquedos: Joaozinho, Mariazinha, Pedrinho, Joana, e Aninha.
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Oração Mundial pela
criança em risco

No Sábado da Criança e Dia do Aventureiro, acrescentemos a oração pelas crianças, no mundo inteiro, que estão em risco. Deveríamos
incluir isso em algum momento. Podemos fazê-lo tanto durante a Escola
Sabatina quanto no Culto Divino ou em qualquer outro programa organizado para esse dia.
Há muitas crianças, no mundo, que sofrem e todos temos conhecimento dessa realidade. Milhares de pessoas estão trabalhando arduamente para ajudá-las, mas os esforços são inatingíveis.
O Salmo 68:5, 6 diz: “Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em Sua
santa morada. Deus faz com que o solitário more em família; tira os cativos para a prosperidade; só os rebeldes habitam em terra estéril.”
O Senhor cuidará desse grupo de crianças por nosso intermédio e o
de nossas orações.
Como Ministério da Criança e Ministério dos Aventureiros, vamos
nos unir para incentivar a oração pelas crianças em situação de risco,
no mundo inteiro!
MOTIVOS ESPECÍFICOS DE ORAÇÃO
• Crianças em orfanatos.
• Instituições e igrejas que ajudam a encontrar famílias para adotar
as crianças órfãs;
• Que a sociedade responda às necessidades de crianças que necessitam de ajuda e um lar.
A menina que perdeu o brinquedo
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• Que as crianças com dificuldades possam vencer e ter um futuro
melhor.
• Pelas crianças que sofrem abuso verbal e físico por parte dos pais
e outros adultos.
• Preparo e ensino aos pais quanto ao uso correto da disciplina dos
filhos, sem violência.
• Para que as famílias dediquem tempo ao ensino; para orar e brincar com outras crianças fora de seu círculo familiar.
• Para que os governos apoiem o significado da família, além de protegê-la.
• Pelas crianças que não têm o que comer.
• Pelas crianças que não têm a oportunidade de frequentar a escola
devido à incapacidade física ou mental.
• Pelas crianças paupérrimas que não têm roupa adequada para ir à
escola e assim se sentem excluídas.
• Pelas crianças que precisam trabalhar para comer e que não podem frequentar a escola.
• Para que haja recursos para ajudar essas crianças necessitadas.
• Por maior amor e simpatia pelas crianças que vivem na pobreza.
• Pelas autoridades governamentais, para que façam uma melhor
distribuição de apoio e alimentos.
• Para que se encontrem novos projetos em favor das crianças, a
fim de lhes dar oportunidade de saírem da pobreza e se desenvolverem.
• Para que mais igrejas se abram e possam receber e atender às
crianças necessitadas.
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SERMÃO

A menina que perdeu
o brinquedo
Texto chave: II Reis 5:2,3

Estamos muito felizes no dia de hoje porque é um sábado especial. É
o Sábado da Criança e Dia do Aventureiro.
A Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia é
composta por 8 países participantes (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Equador, Paraguai, Peru e Uruguai). Em todos eles temos milhares de
crianças adventistas; destes temos 100 mil Aventureiros em 5.500
Clubes de Aventureiros. Todo este mini exército de meninos e meninas está em festa no dia de hoje; não apenas em nossa Igreja, mas nas
outras 28.350 Igrejas Adventistas e Grupos na América do Sul. (Caso
deseje usar os dados atualizados, entre no site encontreumclube.org.br
e adventistas.org).
Para começar a mensagem de hoje, gostaria de chamar para estar
conosco em nossa “sala de entrevistas”, as seguintes autoridades em
brinquedos: Joaozinho, Mariazinha, Pedrinho, Joana, e Aninha.
Enquanto eles vêm à frente, peço que abram a Bíblia em II Reis 5:2 e 3.
Agora vamos perguntar a essas autoridades em brinquedos:
- Quem de vocês gosta de brincar? Levantem as mãos.
- Muito bem.
A menina que perdeu o brinquedo
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Agora, a pergunta é para a Igreja:
- Quem de vocês gosta de brincar?
- Ok. Vejo que alguns ficaram envergonhados de levantar as mãos
porque são adultos. Mas os adultos são apenas crianças grandes e que
possuem brinquedos muito mais caros do que essas que estão aqui na
frente.
Vou perguntar agora a cada uma delas:
- Qual a sua brincadeira preferida? Ou qual o seu brinquedo que
mais gosta?
Depois de ouvir essas respostas, com certeza, cada pessoa aqui ficou
pensando no seu tempo de criança.
Vejam que aqui à frente temos alguns brinquedos da sua época... Se
eu perguntar a cada um para me dizer qual era seu brinquedo predileto
ou qual brincadeira era a mais divertida, com certeza ficaríamos o dia
todo aqui.
E agora, para vocês crianças que são autoridades em brinquedos,
mais uma pergunta:
- Quem de vocês já perdeu o seu brinquedo favorito?
MENSAGEM
Vamos ler II Reis 5:2,3,
Nesta manhã, quero falar pra vocês de uma menina que perdeu seu
brinquedo.
(Crie a cena de um soldado que entra em casa e leva a família e a menina)
Isso ocorreu em Israel, cerca de 800 anos A.C. Era uma família judia
com uma filhinha e seu brinquedo preferido. Ela estava brincando feliz,
perto dos pais. Mas, repentinamente, alguns soldados invadem sua casa!
Começa uma correria, gritos e desespero. As pessoas estão sendo aprisionadas; todos são levados, inclusive a menina. Vocês acham que deu
tempo de levar o brinquedo?
E mesmo conseguindo, será que teria tempo de brincar, agora sendo
escrava?
Na Síria, as coisas eram bem diferentes do que em Israel. A menina
passou por muitas dificuldades e tinha que trabalhar o dia todo. Vejam
quantos problemas:
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1. Foi separada do papai e da mamãe. Vou perguntar às crianças
aqui na frente: Alguém já se perdeu alguma vez do papai ou da
mamãe? Qual foi o sentimento? Qual a coisa mais triste de ficar
longe dos pais? Como você acha que a menina se sentiu longe dos
papais dela lá na Síria?
2. Estava longe da sua casa. O que tem de mais legal em sua casa que,
quando vocês estão longe, dá vontade de voltar rápido?
3. Estava longe dos seus brinquedos. Quando você sai de casa e leva
seus brinquedos? Qual brinquedo você mais gosta? Já deram brinquedos de presente para outras crianças?
4. Morava na casa de estranhos. Quem já ficou na casa de estranhos,
sem ninguém conhecido? Como foi?
5. Trabalhava como uma escrava. Como devem se sentir as crianças
que não podem brincar?
Esta menina era uma aventureira em terra estranha. Mas ela possuía
uma coisa muito mais valiosa que os seus brinquedos: Era a FÉ em Deus.
Ela perdeu os brinquedos, porém não perdeu a fé, quando estava no
meio das dificuldades, permaneceu fiel. Estava sem brinquedos, mas
cheia de fé.
Hoje nós vamos espalhar FÉ, através dos brinquedos que vamos doar!
Ela era uma criança, uma Aventureira treinada! Por isto tinha fé!
Sabe que treinamento ela recebeu?
• Em casa, no culto familiar.
• No estudo da lição, na Bíblia.
• Na oração, quando abria o coração a Deus como a um amigo.
• Quando ia às reuniões religiosas do seu povo.
E sabe qual foi o resultado do seu treinamento?
Quando o comandante da Síria estava com lepra, ela se lembrou do
Deus de seu povo e do seu poder! Observe que ela poderia ter ficado
calada, e dito:
“Bem feito pra ele! Quem mandou me prender aqui! Quem mandou
me deixar longe dos meus pais, da minha casa, dos meus brinquedos!
Bem feito! Bem feito! Bem feito!”

A menina que perdeu o brinquedo
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Mas foi isto que ela fez? Não! Ela era uma CRIANÇA DE VERDADE!
Quando estamos com Jesus é assim: Ele nos ajuda a ser puro, bondoso,
reverente e colaborador!
A menina escrava sem brinquedos ajudou a Naamã! Crianças e
Aventureiros de Jesus ajudam as pessoas! E mesmo em terra estranha,
sem família, sem seus brinquedos ela podia cantar: “Somos aventureiros
alegres que confiam no amigo Jesus, aprendemos que sempre devemos
ser pra todos um brilho da luz”
Nós também podemos treinar todos os dias, porque mesmo se não
tivermos brinquedos, teremos fé e alegria! Hoje podemos mais uma vez
colocar em prática o que está escrito em Atos 20:35: “Há maior felicidade
em dar do que em receber”.
Por isso podemos trocar o sentido da frase que está aqui à frente
colocando a palavra doou em lugar de perdeu: A menina que doou o
seu brinquedo.
Essa deve ser a experiência de cada menina e de cada menino também. Todos nós podemos pedir a Deus que nos dê a alegria de doar aos
outros um pouco do muito que recebemos de Deus.
APELO
Quantos querem neste momento pedir a Deus que lhes dê um coração que ama compartilhar? Vocês querem quebrar o egoísmo e viver
para ser bênção aos outros?
Jesus doou a Sua vida para nossa salvação. Agora, é nossa vez de
doarmos alegria, brinquedos e amor aos que estão necessitados ao nosso
redor.
Fiquem em pé aqueles que desejam ter mais compaixão e compartilhar aos outros as bênçãos de Deus.
Oremos agora por esse novo sentimento de compartilhar. Oremos
por cada criança que irá receber estes brinquedos hoje. Oremos pedindo
que um dia, crianças, jovens e adultos estejam no jardim de Deus no Céu,
por toda a eternidade! Amém!

14

Sábado da Criança e Dia do Aventureiro

MINISTÉRIO
DA CRIANÇA
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