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Apresentação

A igreja deve unir-se à obra dos pais na educação das crianças. Compreendendo a urgência da 
obra de Deus e a capacidade incrível que as crianças têm de aprender coisas novas, os Ministérios da 
Criança e da Mordomia Cristã se uniram para elaborar o projeto “Guardiões dos Tesouros”. Esse 
projeto tem como objetivo ensinar os principais conceitos da Mordomia Cristã para as crianças de 8 a 
12 anos. Com uma metodologia criativa e interativa, as crianças serão desafiadas a cuidar dos tesouros 
que Deus nos dá, através dos seguintes conceitos:

• Tudo que temos pertence a Deus.

• A importância da comunhão pessoal na primeira hora de cada dia.

• Dizimar e ofertar como forma de reconhecer Deus como Criador.

• O verdadeiro valor do Sábado como o Dia do Senhor.

• O corpo é o templo do Espírito Santo, e devemos cuidar de seu bem-estar.

• Adoração é um estilo de vida que engloba todos os aspectos da vida cristã.

Nos últimos dias da história da humanidade, precisamos preparar as nossas crianças e juvenis 
para serem ardorosos e constantes adoradores do Senhor. Seguindo a orientação profética, estaremos 
formando uma geração de cristãos que entendem o que é ser um mordomo do Senhor e que poderão 
contribuir muito mais com a obra de Deus. 

Nosso desejo é que você desfrute das bênçãos que este projeto trará às crianças e juvenis 
de sua igreja local e aproveite a oportunidade para ser um campeão espiritual, realizando tam-
bém a sua Jornada Espiritual de quarenta dias. Separe o primeiro momento do seu dia para se 
encontrar com Deus.

Agradecemos muito a sua dedicação!
Ministério da Criança e Ministério da Mordomia Cristã

Divisão Sul-Americana
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Metodologia
O projeto está dividido em duas etapas: 

1ª Etapa – Será uma programação de cinco horas e meia, com aulas de temas específicos na área 
da Mordomia Cristã. O programa também desafiará cada criança e juvenil a participar de uma Jornada 
Espiritual de 40 dias com Deus, que visa buscar o Criador na primeira hora de cada dia. Os temas for-
talecerão os conceitos estudados, e, em cada dia, haverá um desafio a ser cumprido. Para essa etapa da 
jornada, os pais terão uma participação muito importante, pois, depois de cumprida a leitura e o desafio 
da jornada para cada dia, a criança ou o juvenil deverá registrar suas experiências no Diário de Bordo 
e pedir a seus pais que assinem e colem o selo do dia. No final dos quarenta dias, todos os selos deverão 
estar no Diário de Bordo como símbolo da vitória. Esse diário deverá ser levado para o programa de 
celebração.

2ª Etapa – Haverá um programa de celebração de duas horas, no qual o projeto será finalizado 
com o último tema: “Adoração”.  Nessa ocasião, os participantes receberão um certificado e também 
serão desafiados a assumir o compromisso de continuarem como “Guardiões dos Tesouros” de Deus.

O projeto terá uma personagem chamada “Nelle” que irá interagir com os participantes, levan-
do-os a descobrir os tesouros que Deus nos deu para cuidar. Seu nome é uma referência e homenagem 
à Ellen White por ser um exemplo de mordomo fiel. (Nelle é seu nome ao contrário.)

A personagem Nelle fará a abertura de cada tema e, através de um vídeo bem atrativo, convidará 
cada participante para uma aventura como explorador. Nelle conduzirá os exploradores ao país de Israel 
com o objetivo de encontrar os tesouros de Deus. Ao entrar em uma caverna, ela se depara com seis baús 
fechados que somente serão abertos, se os exploradores desvendarem os enigmas do mapa dos tesouros. 

Os temas abordados são:

Tema 1 – Amizade Que Vale Ouro – Comunhão
Tema 2 – Tempo Valioso –  Sábado
Tema 3 – Um Tesouro no Cofre – Fidelidade nos dízimos e ofertas
Tema 4 – Segredo Precioso – Saúde
Tema 5 – Tesouro Escondido – Serviço utilizando os dons
Tema 6 –  Tesouros em Ação – Adoração  (2ª etapa)
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Material de Apoio

1. ALUNO:

• Jornada Espiritual “Momentos com Deus” – 40 temas com desafios diários

• Diário de bordo

• DVD com vídeos da jornada 

2.   PROFESSOR:

          Para as aulas, tenha separados:

• Manual de Orientações

• DVD da Nelle com 8 vídeos animados

• Música - Cantos do Projeto

• Menina Nelle

• Apresentador/a para todas as aulas ( deverá ser o mesmo/a)

• Atividades para as crianças após apresentação de cada tema ( todas as atividades estão no 
anexo do manual)

• Certificados (para a Celebração)

• Envelope de dízimo (para o tema dos dízimos e ofertas)

• Baú para lembrança (entregar na Celebração, contendo uma Bíblia pequena, que tenha os 6 
temas abordados ou simplesmente cartões com o nome de cada tema) 

1a Etapa

PROGRAMA  DE ABERTURA

(Sugerimos um sábado, com duração de até cinco horas, incluindo o lanche.) 

1) Louvor
2) Oração
3) Vídeo 1 
4) Tema 1 – Amizade que Vale Ouro – Comunhão/culto familiar
5) Vídeo 2
6) Tema 2 – Tempo Valioso – Sábado 
7) Vídeo 3
8) Tema 3 – Um Tesouro no Cofre – Dízimos e ofertas 
9) Vídeo 4

10)Tema 4 – Segredo Precioso – Saúde 
11) Vídeo 5
12) Tema 5 – Tesouro Escondido – Serviço – Dons e Talentos
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13) Vídeo 6 – Desafio – Jornada Espiritual “Momentos com Deus”
14) Entrega da apostila aos participantes (orientações sobre funcionamento e data da celebração).
15) Oração de dedicação
16) Encerramento

2a Etapa

1) Louvor
2) Entrada dos 6 baús
3)  Narrador 
4) Vídeo 7 - (Fala do apresentador)
5) Introdução Nelle e apresentadora
6) Dramatização 
7) Tema
8) Vídeo 8 (completo) 
9) Compromisso

10) Juramento 
11) Entrega Certificados
12) Música tema
13) Oração

Observação do vídeo para descobrir o enigma:

O vídeo deverá ser reproduzido até o momento que aparecerá a seta - antes de aparecer a resposta 
do enigma. Neste momento entra um interlocutor que pode ser apresentador e fala: 

“Vamos ajudar a Nelle a encontrar a resposta do enigma?”

“Abra a sua Bíblia em (ler o enigma) e vamos ler juntos. Então, qual é o enigma? (espere as crian-
ças responderem). Vamos ver se estamos certos?”

- Apresente o final do vídeo.

“Muito bem! Acertamos, vamos continuar aprendendo sobre esse tesouro?”
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Tema 1
Amizade que Vale Ouro

• Enigma: “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me 
buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, 
diz o Senhor”. Jeremías 29:13

• Baú 1: Comunhão – pessoal e culto familiar

Materiais:
- Objetos dentro do baú – Bíblia/Lição de Escola Sa-
batina/Telefone
- Cenário da ilha de Patmos
- Baú grande
- Mapa
- Roupa dos tempos apostólicos para João
- Escada grande
- Cartazes: Oração, Estudo da Bíblia, Culto Familiar
- Coração
- Bíblia
- Tapete de oração/sofá/cadeira
- Lanterna

- Pessoa vestida de Jesus

Vídeo 1 

( Preste atenção em cada vídeo da Nelle para descobrir o enigma:  O vídeo deverá ser reproduzido 
até o momento em que aparecerá a citação ______________ antes de surgir a resposta do enig-
ma.  Neste momento entra um interlocutor que pode ser o apresentador/a e fala: “Vamos ajudar 
a Nelle a encontrar a resposta do enigma?  Abra a sua Bíblia em _________ (ler o enigma que é o 
versículo da Bíblia), vamos ler juntos.  Então, qual é o enigma? (Espere as crianças responderem). 
Vamos ver se estamos certos? – Apresente o final do vídeo. 

“Muito bom!” Acertamos, vamos continuar aprendendo sobre esse tesouro?

(Entra uma menina vestida de Nelle; abre o baú e pega a Bíblia, a Lição da Escola Sabatina e o 
telefone.)
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Menina: 

- Eu preciso de um mapa! Eu preciso de um mapa! Mas, qual desses aqui pode ser o 
mapa? Eu preciso do mapa que me leva a ter uma amizade verdadeira com Cristo e 
com os outros. Como vou saber? 

Apresentador:

(Entra, interrompendo a menina).

-Ei, menina! Não fique tão ansiosa! Calma! O enigma diz: “Buscar-me-eis, e me 
achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração”.  Então, preste atenção 
na história que eu vou lhe contar para que você possa compreender. (A menina fica 
sentada no canto ouvindo o tema.)

Narrador:

(Enquanto narra, a cena acontece no outro canto do palco, num cenário de ilha deserta.) 

Vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer João, o apóstolo de Cristo. João 
estava vivendo sozinho em uma ilha deserta; tudo isso porque ele amava a Cristo e 
gostava de falar do Seu amor. Ali, sozinho, ele não mais poderia falar de Cristo às 
pessoas. E agora? Então, João orava mais ainda. 

Um dia, enquanto orava, Deus falou com João e pediu para ele escrever toda a con-
versa. Ah, João podia se comunicar com as outras pessoas, através de suas cartas que, 
mais tarde, passaram a fazer parte dos livros da Bíblia. 

Enquanto esteve na Ilha de Patmos, João não ficou triste, mas estava alegre em poder 
se comunicar com Deus e com as pessoas.

Apresentador: 

( Começa falando à menina, depois dirige-se ao público.)

João é um exemplo de alguém que amava a Deus mais que qualquer coisa ou pessoa. Ele 
entregou completamente o coração a Deus (apresentar um coração bem grande, feito de 
cartolina ou de isopor). Quando a Bíblia diz para buscarmos a Deus de todo o coração, 
quer dizer que não podemos amar a Deus e ao mundo, mas que devemos amar a Deus 
acima de tudo. E para que isso aconteça, alguns degraus são necessários. Vejamos quais são.

(Entra a pessoa que vai desenvolver o tema com uma escada grande e a coloca no centro do palco/
púlpito. À medida que for apresentando os passos, um cartaz deve ser colocado em cada degrau.)

Tema:

1) Oração: A oração é como um celular (mostrar o celular) que usamos para falar com Deus. 
Mas, o que falamos com Deus? Alguns só oram a Oração do Pai Nosso; outros só fazem 
pedidos; outros só oram quando comem e outros nem oram. 

Não podemos entregar completamente o coração a Deus se não oramos. A oração 
é abrir o coração a Deus, pois Ele é o nosso amigo. Quando oramos, estamos con-
versando e falando a Ele das nossas alegrias, tristezas, algo que nos chateou ou que 
esperamos que aconteça e pedimos para que Ele abençoe nossa vida. Precisamos 
viver orando. Isso não quer dizer que devo viver ajoelhado, não! Mas sim que devo 
estar conversando com Deus o tempo todo e quando me levantar ou me deitar, 
devo me ajoelhar e orar de uma forma especial, para que Ele fale também comigo.
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• Momento da Oração: Deverá ser coordenado. Cada criança poderá se levantar e procurar 
seu tapete de oração de diferentes lugares do cenário. Depois passará um minuto conver-
sando o que ela quiser com Deus. Diga que depois será feita uma oração geral. Conduza 
o momento de tal forma que as crianças mantenham o silêncio e a reverência. Pode ser 
colocada uma música de fundo bem suave nesse momento.

2) Estudo da Bíblia: A Bíblia é a Palavra de Deus (ler 2 Timóteo 3:16). Foi o meio que Deus 
escolheu para conhecermos Sua vontade e como devemos agir, que escolhas fazer, que pa-
lavras dizer, como nos comportar. Na Bíblia, eu aprendo a ser melhor a cada dia e a amar 
mais a Deus e menos as coisas deste mundo. 

O nosso grande exemplo é Cristo. Ele estudava a Bíblia, sabia passagens decoradas e sempre 
as usava para o bem. Se quisermos ser como Cristo, precisamos fazer da Bíblia nosso livro 
preferido. Ela é como uma lâmpada, (mostrar uma lanterna) como a lanterna da Nelle que 
iluminou o caminho na caverna. “Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz 
para os meus caminhos.” (Vamos repetir?) Não podemos nos esquecer de que, para estar-
mos seguros do mundo mal, precisamos ler a nossa Bíblia todos os dias. 

Outro instrumento é sobre o guia de estudos da Bíblia: a Lição da Escola Sabatina, que nos 
ensina a estudar a Bíblia e a entendê-la.

3) Culto familiar: O culto em família é uma maneira de dizer a Deus que nossa família 
pertence a Ele e que estamos felizes em servi-Lo. Assim, pela manhã e à tardinha, nos reu-
nimos para juntos cantar e orar, agradecendo a Deus e pedindo Seu cuidado sobre aquele 
dia. Podemos cantar, ler a meditação, a Bíblia ou outro livro religioso que traga uma men-
sagem do amor de Deus; também, depois de orar, devemos nos abraçar e, assim começar 
as atividades do dia. Quando fazemos o culto familiar, anjos de Deus se juntam a nós e o 
nosso lar se torna um pedacinho do Céu (se desejar, nesse momento, podem entrar anjos 
para dar uma atmosfera mais celestial).

Menina: 

Agora entendi! Eu preciso dar o meu coração a Jesus para que não seja enganada 
pelo mundo e devo fazer isso todos os dias, orando e lendo a Bíblia. (Deve haver 
no canto do palco, uma sala. Basta um sofá/cadeira, um tapete e uma Bíblia.) Pois 
então, é isso que vou fazer agora mesmo. A menina pega a Bíblia e lê a passagem do 
enigma, se ajoelha e ora assim:

“Senhor, quero ser tua melhor amiga; quero conhecer mais de Ti na Bíblia e ouvir 
Tua voz, através da oração; por isso, entrego-Te meu coração (neste momento, ela 
pega um pequeno coração, que pode ser de borracha, cartolina, etc. e ainda, de 
olhos fechados, eleva o coração com as duas mãos. Então, alguém vestido de Jesus 
entra e pega o coração e permanece ali ao lado da menina. Ela não olha para Ele.) 
Assim oro, em nome de Jesus, amém”.

(A menina sai contente, e Jesus sai logo atrás dela, sorrindo com o coração da menina nas mãos.)

Apresentador:

Quantos desejam entregar o coração a Jesus e ser um estudante da Bíblia e pessoas 
de oração? Quantos desejam ser Guardiões da comunhão com Deus?

Oração: Querido Deus, aqui estão estas crianças, desejando conhecer mais de Ti e ser 
meninos e meninas de oração. Por favor, Pai, abençoa-os em nome de Jesus, amém.
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Tema 2
Tempo Valioso

• Enigma:  “Portanto, resta ainda um repouso para 
o povo de Deus”. Hebreus 4:09

• Baú 2: Sábado

         Materiais:
- Objetos dentro do baú - Igreja /Número 7

- Dois amigos com uma bola e um garoto vestido 
para ir à Igreja
- 7 copos de vidro e uma jarra

- Um pouco de suco de uva em pó ( colocar no 
7 vidro)

- Duas caixas. Uma com o número 7 e a outra 
1-6 (para colocar as folhas das atividades do sá-
bado e da semana)

- Folhas de árvore espalhadas no chão com escri-
tura de atividades que podemos o não fazer no 
dia de Sábado. (Preparar de cartolina o de outro 
material, as sugestões estão no manual)

Vídeo 2 

(Levar em conta a observação do vídeo da Nelle que está no tema 1, para descobrir o enigma.) 

Menina: 

(A menina entra toda apressada novamente, abre o baú 2, tira o número 7 e a igreja.)

-  “7, 7, 7, 7, 7.  Por que este número? Por que ele é tão importante? O que ele tem 
a ver com a igreja?

Apresentador:

( Entra e se dirige à menina novamente.)

- Ei, menina! Calma! Veja o enigma: “Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus”. 
Ele está falando do sábado, o sétimo dia! Sente-se aí e preste atenção em mais esta história.

Cena – Dois amigos brincando de bola e outro bem vestido com uma Bíblia na 
mão. Os meninos que estão brincando olham para ele admirados e perguntam:

Amigo 1:

Olá, Carlos! Aonde você está indo?
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Carlos:

Vou à igreja. Hoje é sábado, dia do Senhor.

Amigo 2:

Mas, hoje não temos aula e eu gosto de jogar bola. Você não quer jogar bola conosco?

Carlos:

Não! Hoje é o dia do Senhor, e eu procuro fazer coisas que agradam a Ele.

Amigo 1:

Como assim? Jogar bola desagrada a Deus?

Amigo 2:

Isso mesmo. Deus não gosta de bola?

Carlos:

Não é isso. Que tal virem à igreja comigo e depois conversamos sobre o que podemos 
fazer no sábado?

Amigos:

Ótimo, então vamos! (Os três meninos saem.)

Apresentador:

(Fala, olhando para a menina e depois se dirige aos participantes.)

Deus criou o mundo em seis dias e em cada dia Ele criou coisas diferentes: luz, noite, dia, 
estrelas, sol, lua, animais, árvores e tudo que de bom há no mundo. Mas no 7° dia, Deus 
fez uma grande festa; isso mesmo, uma festa. E convidou Seus anjos, Adão e Eva para 
celebrarem juntos. A Bíblia diz que Deus separou, abençoou e santificou o dia de sábado. 
Isso significa que o sábado é diferente de todos os dias da semana. Observem este exemplo:

(A pessoa que for apresentar o tema precisará de 6 copos de vidro, uma jarra de água e 1 copo de 
vidro com suco de uva em pó – deve ser em pó – e uma mesa para colocar os copos). 

Tema: 
Observe que temos aqui 7 copos (colocar o copo com suco de uva em pó por último). Os copos 

simbolizam o dia da criação, e a água, aquilo que Deus criou. (Vá enchendo os copos e dizendo na or-
dem de cada dia o que Deus criou. (Cuidado para não cometer erros.)

1° Dia: Luz. No primeiro dia, Deus criou a luz. (Encher o copo d’água) 

2° Dia: Céus, 

3° Dia: Mares, plantas e árvores, 

4° Dia: Sol, Lua e estrelas, 

5° Dia: Peixes do mar e aves do céu, 

6° Dia: Animais da Terra, Adão e Eva.

Mas no 7°, Deus descansou. Por isso, o sábado é um dia diferente. Todos os outros são especiais, 
mas são dias iguais, e não há diferença entre eles. Porém, o 7° dia é para ser dia de festa, dia de adoração 
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(beba o suco), dia para nos alegrarmos no Senhor. Conseguem entender? Por isso, não fazemos qualquer 
coisa neste dia, mas sim coisas especiais para honrar a Deus.

Ler Isaías 58:13 e 14 (Procure a Versão na Linguagem de Hoje.)

Fazer uma dinâmica para entender melhor a guarda do sábado.

Preparar duas caixas.  Uma que tenha o número 7 bem destacado, e a outra que tenha os números 
de 1-6. Escrever diferentes atividades (ver no quadro abaixo) em folhas de arvore que estarão espalhadas, 
e que farão parte do cenário.  As crianças escolherão as folhas e colocarão na caixa correspondente.

Vejamos o que é possível fazer neste dia (observem se todos podem ver o quadro)

O que devo fazer no sábado O que não devo fazer no sábado
Ir à igreja Jogar vídeo game
Visitar um parente, amigo ou um doente Assistir TV
Falar coisas boas Participar de campeonatos
Ajudar quem precisa Ir à escola
Ler minha Bíblia ou outro livro religioso Ir a festas
Visitar um lar para idosos ou orfanato Dormir até tarde
Fazer o bem Ler revistas e jornais
Distribuir folhetos Ficar por horas na internet
Observar a natureza Estudar as matérias da escola
Jogar jogos bíblicos Jogar bola
Ir ao culto jovem Limpar a casa
Conversar com Deus Fazer compras
Ir ao zoológico Noticiário

Viram quantas coisas boas podemos fazer no sábado? O sábado é um dia para se adorar a Deus 
e não podemos esquecer isso. Vamos ler o que Deus diz em Êxodo 20:8-11.

Menina: 

-Agora sei por que o número 7 é tão importante! Ele é o nú-
mero da perfeição; indica que Deus é o Criador e que eu devo 
adorá-Lo todos os dias, mantendo comunhão com Ele, através 
da Bíblia e da oração, mas no 7° dia, que é o sábado, eu adoro 
a Deus através do meu louvor e do meu serviço ao próximo. 
(Menina sai ainda falando): -Como amo o sábado! Para mim, é 
o melhor dia da semana! 

Apresentador:

Quantos desejam guardar o sábado como Deus espera de nós? 
Quantos desejam ser Guardiões do Sábado? Então, vamos orar:

Oração: Querido Deus, muito obrigado, pelo sábado dia es-
pecial em que comemoramos a Criação. Quero aprender a 
guardar este dia e fazer apenas a Tua vontade. Ensina-me a 
ser fiel a Ti e a me tornar um guardião do sábado. Em nome 
de Jesus, amém.
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Tema 3
Um Tesouro no Cofre

• Enigma: “Deus ama a quem dá com alegria”. 2 Co-
ríntios 9:7

• Baú 3: Fidelidade – Dízimos e ofertas

         Materiais:
- Objetos dentro do baú: Envelope de dízimo/
cofre do projeto
- Envelope com dinheiro para cada criança
- Cena: um jovem e um homem rico com um manto 
cor púrpura/caixinha transparente com uma pérola
- Um quadro explicativo de como são utilizados 
os dízimos e ofertas (seguir o modelo no manual)

Vídeo 3 

(Levar em conta a observação do vídeo da Nelle que esta no tema 1, para descobrir o enigma.)

Menina: 

(A menina entra, vai até o baú e pega o envelope de dízimo e o cofre. Em seguida, senta-se no 
centro do palco.)

- Não consigo entender. O que é o dízimo e como as minhas ofertas são usadas?

Apresentador:

(Entra sorrindo para a menina.)

- Ei, menina! Aí está você novamente se questionando! Parece coisa difícil, mas não 
é! Vou contar outra história para você! Sente-se aqui para ouvir.

(A história deve ser interpretada, enquanto o narrador descreve a cena e as ações.)

Narrador 1: 

Certa vez, Jesus contou duas histórias. Ele estava pregando às multidões e um jovem rico 
(jovem bem trajado) se aproximou e perguntou o que poderia fazer para herdar a vida 
eterna. Jesus falou da importância de guardar os mandamentos. O jovem ficou feliz, pois 
ele havia aprendido isso desde pequenino. Então, Jesus lhe disse para vender tudo, dar 
aos pobres e segui-Lo. O jovem ficou triste, muito triste e, sem nada dizer, foi embora.

Narrador  2: 

Aqueles que amam o dinheiro certamente vão encontrar problemas para servir a Deus, 
pois o coração dessas pessoas não pensa em outra coisa, a não ser em ter mais dinheiro. 
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Narrador 1: 

Porém, Cristo contou outra parábola. Ele falou de um homem que tinha muitas riquezas. 
(Um homem bem trajado, com um manto de cor dourada, entra feliz como se estivesse ob-
servando seu reino.) Um dia, esse homem encontrou uma pérola de muito valor (o homem 
mostra uma caixinha transparente com uma pérola) e vendeu tudo o que tinha para poder 
ficar com a pérola (o homem retira esse manto e sai muito feliz, dando pulos de felicidade).

Narrador  2: 

Essa pérola de grande valor, certamente, é o Evangelho de Cristo, a boa-nova sobre a 
salvação, que encontramos na Bíblia. Ali aprendemos como usar corretamente os nossos 
bens para louvar e adorar. É sobre essas duas palavras que vamos aprender agora.

Apresentador: 

“Deus ama a quem dá com alegria.” Neste verso, Deus está falando que devemos 
devolver-Lhe nossos dízimos e entregar nossas ofertas com alegria, como forma de 
reconhecimento por tudo o que Ele nos dá. Adoramos a Deus devolvendo nossos 
dízimos e louvamos o Seu nome com as nossas ofertas.

Tema:
(Outra pessoa pode apresentar.)

Dízimo é a décima parte de tudo o que recebemos. Por exemplo: Anne recebeu do pai R$10,00 
(mostrar a nota), e o seu coração se alegra em poder adorar a Deus devolvendo R$1,00 (apresentar a 
moeda) para entregar no sábado, na igreja. Anne estava tão feliz que resolveu louvar a Deus com sua 
oferta. Então, ela separou R$1,00 para ofertar. O dízimo deve ser devolvido, pois é um reconhecimento 
de que tudo o que temos vem de Deus, o Grande Criador, e a oferta deve ser dada como um gesto de 
gratidão por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas, principalmente pela salvação. Agora, como os 
dízimos e as ofertas são usados? Vamos aprender de forma bem simples:

Devemos separar o nosso dízimo e levá-lo à igreja, devolvendo assim o que pertence a Deus. 

Lembremos que o dízimo é sagrado e deve ser usado para a pregação do evangelho em cada cidade, 
país e no mundo inteiro.

Separamos a oferta e devemos devolvê-la na igreja, que separa 60% para pagar as despesas e 
atividades da igreja. 20% vão para a Associação usar em projetos missionários, e os 20% restantes são 
usados para ajudar na pregação do evangelho no mundo. 
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Quando fazemos a escolha certa, nós nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus, devolvemos 
corretamente nossos dízimos em adoração e damos nossas ofertas em louvor por tudo o que Deus é e faz 
por nós. Se formos como o homem rico, certamente não abandonaremos a Cristo, mas serviremos com 
tudo o que somos e temos ao nosso Deus Criador, sendo Seus mordomos fiéis, verdadeiros guardiões dos 
tesouros. 

(A menina vai até o centro do palco novamente, com o envelope de dízimo e o cofre na mão.) 

Menina:

Agora entendi completamente porque devo entregar meu dízimo e minha oferta na igre-
ja. Vou separar meu dízimo de agora em diante de todo dinheiro que eu receber e vou 
guardar minhas moedas neste cofre para poder ofertar a Deus a cada sábado.

Apresentador:

Quantos de vocês desejam entregar corretamente, na igreja, os dízimos e as ofertas? 
Quantos desejam ser guardiões dos dízimos e das ofertas? Então, fiquem em pé e 
vamos orar:

Oração: Querido Deus, aprendemos sobre o que é dízimo e oferta. Queremos ser 
sábios e devolver em adoração tudo o que nos deste, mas queremos também ser gra-
tos a Ti. Através de nossas ofertas, queremos expressar-Te a nossa gratidão por tudo 
o que o Senhor é e faz por nós. Que sejamos sempre verdadeiros guardiões dos Seus 
tesouros. Amém!

• Entregar o envelope de dízimo a cada criança.

Agora que cada um de vocês aceitou o desafio de ser um guardião dos dízimos e 
das ofertas, receberá um envelope especial. Esse envelope poderá ser utilizado para 
entregar seus dízimos e ofertas na igreja. Observem que nele está o símbolo dos guar-
diões! De hoje em diante, vocês podem separar 10% de todo o dinheiro que recebem 
e devolvê-lo a Jesus. Também podem separar nesse cofrinho suas moedas para ofer-
tar. Com essa atitude, vocês estão reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus.
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Tema 4
Segredo Precioso

• Enigma: “Ou não sabeis que o vosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, que habita em vós, 
proveniente de Deus, e que não sois de vós mes-
mos?” 1 Coríntios 6:19

• Baú 4: Saúde – 8 Remédios da Natureza

          Materiais:
- Objetos do baú: Cesta com frutas
- 8 estandes ou aventais para representar cada um 
dos remédios naturais – Ter também os apresen-
tadores de cada remédio.

- Um caminho (pode ser TNT, ou outro)
- Os participantes receberão nos estandes: água, 
uma fruta, vidro de remédio com os 8 remédios 
de Deus
- Organize os estandes, conforme orientação do 
manual, ou se desejar crie sua própria maneira 
para caracterizá-la.

- DVD – Trem da Saúde 
- Tapete/almofada/puff/travesseiro

Vídeo 4 

(Levar em conta a observação do vídeo da Nelle que esta no tema 1, para descobrir o enigma.)

Menina: 

(A menina entra e abre o baú, retirando uma cesta de frutas.) 

Frutas! Amo frutas! Minha mãe sempre diz que as frutas fazem bem à nossa saúde, mas 
eu nunca entendo o motivo. (A menina começa a comer uma maçã.)

Apresentador:

(Entra e começa a dialogar com a menina.)

Muito bem, menina! Desta vez, você está mais calma. Até está comendo uma fruta! 
Sente-se. Vou lhe explicar, enquanto você saboreia essa maçã.

O enigma diz: “Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que 
habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?”

A Bíblia está dizendo que nós somos templos do Espírito Santo que habita em nós. 
O que isso significa?
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É como se cada um de nós fosse uma igreja. E o que fazemos na igreja? Adoramos, 
louvamos, aprendemos como cuidar de nós mesmos e do nosso próximo. Quando 
chegamos à igreja, sempre a encontramos limpa e bem organizada, não é mesmo? 
Pois então, assim deve ser o nosso corpo, um lugar limpo para adoração a Deus. 

Um corpo limpo significa um corpo saudável, mas não vamos nos esquecer de que 
o corpo e a mente estão totalmente ligados. Assim, precisamos cuidar também de 
nossa mente para sermos completamente saudáveis. Esse é o desejo de Deus para 
cada um de nós. E Ele é tão sábio que deseja nos ajudar para não errarmos. Então, 
em Sua sabedoria, Deus nos deixou um caminho para que possamos ser saudáveis e 
ser como um templo onde o Espírito Santo possa habitar.

Vamos ver como percorrer esse caminho e manter uma vida saudável? 

(O apresentador convida os participantes a se juntarem a eles e conhecerem esse caminho.) 

(Com bastante antecedência, ter outro local com estandes ou estações para cada remédio. 
Colocar um caminho feito de papel craft ou TNT preto com o traçado dos pontilhados 
brancos da estrada. No final do caminho, pode haver um pequeno jardim com alguém feliz 
sentado lendo um livro. Dividir o grupo para facilitar a visitação. Organizar workshops para 
que todos os grupos vejam os oito estandes ou estações. O tema será desenvolvido em cada 
parada. No fim da visitação, todos retornam ao auditório central.)

Tema:
(Deve ser apresentado por oito pessoas, uma em cada estande ou estação. Cada estande pode estar 
caracterizado de acordo com o remédio. Sejam criativos.)

Outras sugestões para essa dinâmica:

• Poderão ser usados 8 aventais com os nomes dos remédios naturais e cada pessoa com o 
avental explica rapidamente o seu tema.  Caso não possa confeccionar os aventais, po-
derá ser utilizada uma maleta grande onde estarão os remédios que serão retirados de a 
um e explicados.

• Você poderá preparar pequenos frascos com os versículos bíblicos de cada remédio para 
entregar a cada participante.

1)  Água: 
(Nesse estande, uma pessoa deve distribuir um copo de água para cada participante que chega.) 

Nosso corpo é composto por água, substância que mantém o bom funcionamento de 
todo o corpo. Ela oxigena nossas células, limpa as impurezas do nosso sangue e nos fortalece. 
A água é o melhor líquido para o nosso corpo. Além de tudo isso, fortalece o sistema imuno-
lógico, ou seja, combate doenças.  Vamos beber essa água? Procurem beber, pelo menos, seis 
copos de água por dia!  (Recolher os copos para não ficarem no chão.)

2) Boa alimentação: 
(Nesse estande, a pessoa distribui uma fruta para os participantes.) 

Já ouviu alguém dizer que você é aquilo que come? Então, se você se alimenta 
de coisas gordurosas, açucaradas ou salgadas, como deseja ter boa saúde? Precisamos 
comer muitos alimentos saudáveis para ter saúde, disposição e prevenir muitas doen-
ças. Tudo o que comemos se transforma em sangue que alimenta nossas células, nos 
mantendo vivos. Se o seu alimento tem poucas vitaminas, ele vai se transformar em 
lixo, e é isso que vai alimentar suas células. O que você deseja: ter saúde ou doenças? 
Então, coma frutas, verduras e legumes e seja cheio de saúde, prevenindo assim gripes, 
resfriados e muitas outras doenças graves.
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3) Ar puro: 
(Neste estande, a pessoa pede para cada participante que chega inspirar e expirar 3 vezes.) 

O ar é o responsável por nos manter vivos. Não podemos ficar sem respirar por mais de 
4 minutos. Mas, mesmo respirando, é importante que o ar seja puro, livre de fumaça e outras 
coisas prejudiciais. O ar contém oxigênio, que mantém nossas células em funcionamento. Pre-
cisamos saber respirar corretamente. 

(Ensinar os participantes a respirar corretamente pelo diafragma: inspirar e expirar. 
Faça isso 3 vezes com eles.)

4) Luz solar: 
(Neste estande, a pessoa entrega um vidrinho como de remédio no qual está escrito: “Vitamina D”.) 

O sol, além de aquecer, é um ótimo médico. Ele provê a Vitamina D, que é responsável 
pelo fortalecimento dos nossos ossos. Ele também ajuda a matar germes. Por isso, as pessoas 
costumam colocar cobertores e tapetes em exposição ao sol. O sol também ajuda a melhorar 
o humor, no dia em que você estiver chateado ou com raiva, tome um bom banho de sol e, 
certamente, ficará mais feliz e saudável.

5) Exercício físico: 
(Neste estande, a pessoa conduzirá alguns exercícios aeróbicos e de alongamento para os 
participantes.) 

Seu corpo é uma máquina maravilhosa. Ao colocar o seu corpo para trabalhar, há um 
aumento de sua força física e resistência às doenças. Exercícios podem realmente melhorar 
sua vida e ainda ajudam no controle do peso, fortalecem os ossos e previnem doenças, como 
o câncer.

6) Descanso: 
(Neste estande, a pessoa pode ter um tapete ou alguma coisa no chão onde os participantes pos-
sam se sentar, como almofadas, travesseiros, pufes, etc.) 

Dormir é muito bom, mas tenho visto muitas crianças que ficam acordadas até muito 
tarde jogando videogame, assistindo TV ou navegando na internet. Isso não é legal, pois é 
quando estamos dormindo que nosso cérebro trabalha, ajudando nossas células a se livrar de 
tudo o que pode trazer doenças. O descanso fortalece o sistema imunológico e pode adicionar 
anos à sua vida. Com um sono inadequado ou insuficiente, ocorre uma exigência muito gran-
de fazendo com que o corpo utilize as fontes de energia de reserva. Precisamos dormir, pelo 
menos, 8 horas por noite. Então, apague as luzes, deite-se e durma.
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7) Temperança: 
(Neste estande, a pessoa pode ter uma balança de chão para pesar os participantes.) 

Uma definição simples de “temperança” é “moderação”. Usamos inteligentemente as 
coisas boas e evitamos as coisas ruins. A meta de uma vida equilibrada é sempre estar em busca 
de bem-estar físico, mental, emocional e espiritual.  É o nosso estilo de vida. Comer muito, 
brincar demais, beber pouca água, falar palavras inapropriadas, ou seja, muito pouco ou de-
mais em relação a qualquer coisa é ser intemperante. O desequilíbrio ou a intemperança rouba 
uma vida rica, saudável e satisfatória.

8) Confiança: 
(Neste estande, cada participante receberá uma Bíblia a ser usada apenas no momento da visita e 
logo ser devolvida ao estande para ser utilizada com outros visitantes.) 

Precisamos aprender a confiar completamente em Deus se queremos ser felizes e saudá-
veis. Uma pessoa que não confia em Deus não saberá como resolver seus problemas e não terá 
força para cuidar corretamente de si. Por isso, precisamos ler a Bíblia Sagrada a cada dia para 
que possamos aprender a confiar e assim ter uma mente com emoções positivas.

Ler os versos bíblicos:

• 2 Samuel 22:31: “Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do Senhor é comprova-
damente genuína. Ele é escudo para todos os que nele confiam”. 

• Provérbios 3.5-6: “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio 
entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas 
veredas”. 

(Menina entra no palco e pega a cesta na mão novamente.)

Menina:

Como Deus é tão maravilhoso em nos dar tantas coisas especiais que dão saúde ao nos-
so corpo!  Eu já me decidi: quero e vou usar todos esses remédios para ter muita saúde!

Apresentador:

Quantos desejam ser saudáveis e ser um templo onde o Espírito de Deus possa habi-
tar? Então, orem comigo:

Oração: Querido Deus, o Senhor nos deu um corpo e uma mente perfeitos, mas o 
pecado muitas vezes destrói o que o Senhor criou; por isso, nós queremos ser saudá-
veis e viver da maneira que Tu escolheste para nós. Queremos ser guardiões saudá-
veis, utilizando os 8 remédios da natureza para ser mais fortes, livres de doenças e 
sábios. Comprometo-me hoje a cuidar do meu corpo e a manter a consciência limpa, 
usando o que o Senhor deixou na natureza. Em nome de Jesus, amém!
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Tema 5
Tesouro Escondido 

• Enigma: “Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pou-
co foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo 
do teu senhor”. Mateus 25:2

• Baú 5: Serviço - Dons e Talentos

        Materiais:

- Objetos dentro do baú: Espelho no fundo............

- Cena: personagens(Helena, idoso, mendigo/en-
trega de folhetos/pastor e menino)

- Teste dos dons para cada criança (está no manual)

- Prepare um cartaz de identificação dos dons, 
para que ao descobrir o seu dom, a criança se 
dirija para esse local.  

- Assim, os professores ali poderão anotar seus 
nomes para orientá-las melhor.

Vídeo 5 

(Levar em conta a observação do vídeo da Nelle que está no tema 1, para descobrir o enigma.)

Menina:

(A menina entra, vai até o baú, pega o espelho e fica se olhando. Uma voz ao fundo diz): 

“Você é o meu tesouro, “você é o meu tesouro”. 

Menina:

(A menina olha fixamente para o espelho e fica parada no centro do palco.) 

Como posso oferecer a Deus os meus talentos? (Fala e sai repetindo a frase.)

Apresentador:

“Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei; entra 
no gozo do teu senhor”.

Narrador: 

(Enquanto narra, a cena acontece naturalmente, sem demora e com muita organiza-
ção.) Helena é uma mulher muito feliz que gosta de cozinhar, cuidar da casa e dos seus 
dois filhos. Todos os dias, com muito amor, ela realiza suas tarefas, deixando a casa 
muito mais feliz. Seus filhos também aprenderam com ela a cuidar dos seus brinquedos 
e do quarto. Mas há algo de que gostam muito: é de ajudar às pessoas. Uma vez por 
semana, Helena sai com seus dois filhos para alguma atividade diferente. Um dia, eles 
visitam o Lar de Idosos (aparece um idoso, e eles abraçam), ou vão distribuir alimentos 
para desabrigados (aparece um mendigo). Eles também gostam de entregar folhetos 
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(pessoas passam) e de se ajoelhar em casa para orar pelas outras pessoas. Essa família 
louva ao Senhor através de seus talentos. Neste ano, João um menino de 11 anos, foi 
batizado (aparece o pastor com um menino), depois de ter estudado a Bíblia com a 
família de Helena.

Apresentador: 

Podemos servir ao Senhor de diferentes formas. O importante é descobrir o que mais 
gostamos de fazer e colocar em prática. Não podemos esquecer que tudo o que faze-
mos é uma forma de agradecer a Deus por ter enviado Jesus para morrer em nosso 
lugar e nos trazer a salvação. Mas, qual é o seu dom, menina? Que tal descobrirmos?

Tema:
• Realizar o teste dos dons com as crianças. (Ver anexo.)

• Louvor - 2 músicas. (Enquanto isso, os professores fazem a verificação.)

Apresentador: 

Agora que você já descobriu qual é o seu dom, que tal se reunir em grupos para po-
der conversar sobre as atividades que podem realizar para melhor servir ao Senhor? 
(Reunir-se em grupos com professores já esclarecidos sobre como orientar as crian-
ças. Entregar a cada criança uma lista de possíveis atividades a realizar, de acordo 
com o seu dom.)

Menina:

Como é bom saber que tenho dons! Deus deu dons a todos. Eu quero sempre viver 
utilizando meus dons para ajudar pessoas a conhecerem a Jesus. 

Apresentador: 

Quantos desejam utilizar seus dons para louvar a Deus e ser um tesouro nas mãos do 
Senhor? Quantos desejam ser Guardiões dos Talentos de Deus? Então, vamos orar.

Oração: Querido Deus, que bom que o Senhor nos deu dons para servir aos outros 
e assim poder ajudar a preparar pessoas para o Seu retorno a esta Terra! Queremos 
muito ser um tesouro em Suas mãos. Ajude-nos a sempre fazer o melhor para o Se-
nhor e para o nosso semelhante! Em nome de Jesus, amém.

Vídeo 6 (Desafio Espiritual):

Após o vídeo, o apresentador/a deverá fazer o desafio da Jornada Espiritual “Mo-
mentos com Deus”, conforme segue: 

Apresentador/a:

Muito bem, exploradores! Já entendemos como podemos ser guardiões de 5 tesou-
ros, mas nossa jornada continua, nos próximos 40 dias. Vamos aprender a praticar 
melhor aquilo que Deus espera de nós. Quem deseja se unir a Nelle e participar 
dessa Jornada de 40 dias?  Por favor, levante-se! Para ajudá-lo, você receberá um 
guia “Momentos com Deus”, um “Diário de Bordo” e os vídeos para acompanhar 
a Jornada. Cada um receberá um kit muito especial para esses 40 dias.  E devem se 
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comprometer a estudá-la e praticá-la. Estão dispostos? Ótimo! Vamos juntos nessa 
aventura! (Entregue os Kits. Se houver necessidade, explique com mais detalhes esse 
material. Por isso, estude-o com antecedência.)

Entregar os kits.

Oração:  

Querido Deus, estamos embarcando em uma jornada muito especial de 40 dias. 
Queremos pedir que seja o nosso companheiro constante e que o Teu Espírito nos 
ensine a sermos melhor Guardiões dos Tesouros.  Em nome de Jesus, amém!

Apresentador/a:

Preparem-se, exploradores! Pois nosso próximo encontro será_______________
(dizer a data). Até lá e boa viagem! Nós vamos nos encontrar logo após os 40 dias 
na CELEBRAÇÃO! 
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Tema 6 
Tesouros em Ação

2a Etapa 
Materiais:

- Música instrumental para a entrada dos baús, soldados 
e compromisso. 

- 6 baús iguais (que levarão os exploradores na frente).

- 6 pessoas vestidas de exploradores ou desbravadores. 

- 5 soldados com as placas ou escudos: COMUNHÃO, 
SÁBADO, DÍZIMO E OFERTAS, SAÚDE E SERVI-
ÇO (entram e colocam à frente de cada um dos 5 baús).

- Placa ou escudo de ADORAÇÃO (será colocada à 
frente do 6º baú, no tema).

- Cena: 6 amigos com camisetas brancas ou caracteri-
zado segundo o manual /Jesus/Placas, com as seguintes 
palavras: esporte, estudo, alimentação, descanso, amigos, 
Pão de Deus/ 1 faca para cortar o Pão/ pratinhos ou 
guardanapos para servir.

- Baú de lembrança do projeto, com uma Bíblia pequena 
dentro, tendo o nome dos 6 enigmas estudados. Ou po-
dem ser somente cartões com os nomes dos enigmas. Isto 
poderá ser usado para o juramento.

- Certificado 

PROGRAMA DE ENCERRAMENTO 
CELEBRAÇÃO

1. Louvor/oração

2. Entrada dos baús 

3. Vídeo 7

4. Dramatização

5. Tema 6 – Adoração

6. Vídeo 8

7. Juramento/compromisso

8. Entrega do certificado

9. Música tema

10. Oração final
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(Saída dos guardiões para receber os cumprimentos da igreja.)

(Realizar esse programa, em um sábado à tarde, após a conclusão dos 40 Dias da Jornada Espiritual.)

Cenário: Interior de uma caverna

1) Louvor/oração
2) Entrada dos baús 
(Sugerimos colocar uma música de fundo com orquestração imponente. Conforme a narração vai 
acontecendo, seis pessoas com roupa de explorador ou desbravador entram carregando os baús e 
deixam o cenário.)

Narrador ou desbravador: 

Certa vez, Cristo disse: “Onde quer que esteja o teu tesouro aí estará o teu coração”. 
Tesouro é algo precioso, de muito valor, e todo aquele que reconhece ter um tesouro, 
certamente cuida-o e guarda-o com muito amor. 

O tesouro a que Cristo Se refere é um tesouro de valor inestimável, e nada neste mun-
do pode destruí-lo, mas é um tesouro que pode ser esquecido e passado por alto, que é 
o tesouro da vida eterna. Este é o melhor tesouro que podemos adquirir. Cristo deseja 
que todo aquele que se torna Seu servo seja um guardador desse tesouro inestimável. 

É por isso que, nestes últimos 40 dias, estivemos envolvidos neste projeto especial que 
nos ensinou como ser verdadeiros guardiões dos tesouros de Deus.  Aprendemos que 
tudo pertence a Deus e que precisamos cuidar desses tesouros como:

(Neste momento, sugerimos que entrem cinco pessoas vestidas como soldados e/ou desbravado-
res, segurando um escudo com o nome dos tesouros: COMUNHÃO – SÁBADO – DÍZIMOS 
E OFERTAS – SAÚDE – SERVIÇO. Conforme o narrador for mencionando os tesouros, cada 
soldado entra e coloca o escudo na frente do baú correspondente.)

• Guardiões da comunhão pessoal e culto familiar

• Guardiões do sábado

• Guardiões dos dízimos e ofertas 

• Guardiões da saúde

• Guardiões dos dons e talentos para o serviço de Deus

Hoje, gostaríamos de convidá-los a participar desta celebração na qual abriremos o 
último baú e descobriremos seus segredos. 

3) Vídeo 7 (Levar em conta a observação do vídeo da Nelle que está no tema 1, para descobrir o enigma.)

Menina:

(A menina entra, abre o baú e pega alguns objetos.)

Por que estes objetos estão juntos representando a ADORAÇÃO?. Como posso 
ADORAR a Deus da melhor maneira?

Apresentador:

(Entra e começa a dialogar com a menina.)

- Ei, Menina! Aí está você com suas dúvidas. Passamos 40 dias nos “Momentos com 
Deus” aprendendo e praticando como ser melhores guardiões dos tesouros de Deus. 
Agora, ao abrirmos o último baú, descobrimos o tesouro da adoração. Preste aten-
ção, pois vou lhe explicar sobre este tesouro.
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4) Dramatização: Adoração Verdadeira (Essa dinâmica representa a nossa vida. O pão integral 
simboliza a todos que se envolvem em diferentes tarefas; cada uma tem sua importância. Contudo, 
no centro de nossa vida deve estar Cristo, para que Ele seja adorado com tudo o que somos).

 Você precisará de sete personagens caracterizados, conforme descritos abaixo, ou de seis pes-
soas com camiseta branca e uma placa com os dizeres em negrito. O representante de Jesus 
pode estar de camiseta branca e uma faixa vermelha.

1 jovem com uma bola ou skate – esporte

1 jovem com o uniforme da Escola Adventista, com livros nas mãos e usando óculos – estudo

1 pessoa com pijama (discreto, não transparente, de preferência, que seja calça e blusão) 

   – descanso

1 pessoa com um pote de frutas – alimentação

1 pessoa com um celular – amigos

1 pessoa vestida roupão branco e faixa vermelha -  Jesus 

• 6 cadeiras

• 1 mesa com toalha

• 1 pão integral dentro de uma caixa onde está escrito: Pão de Deus - deve estar escrito em 
letras grandes

• 1 pessoa com um pão integral

• 1 faca para cortar o pão integral e pratinhos

Os cinco personagens entram e se sentam à mesa. Em seguida, Jesus entra e senta-Se na cadeira 
que fica na cabeceira da mesa.

Depois, entra alguém todo feliz com o pão integral e mostra a caixa para os guardiões.

Demostrando alegria, vai cortando o pão em apenas 6 pedaços, e um a um dos personagens recebe um 
pedaço de pão até que sobre apenas uma fatia. Ela o coloca em um pratinho e senta-se ao lado de Jesus, 
que não recebeu nenhum pedaço. Quando essa pessoa vai dar a primeira mordida, todos os demais 
personagens olham para ela, supresos. Então, ela dá um sorriso sem graça, levanta-se com sua fatia de 
pão e, humildemente, caminha até Cristo que vem ao seu encontro. Ajoelha-se aos pés de Cristo e dá 
a Ele o último pedaço do pão e  Jesus aceita. Nesse instante, todos os demais se levantam, ajoelham-se 
aos pés de Cristo e erguem seus pedaços. A cena termina com todos saindo juntos e felizes. 

5) Tema 6 – Adoração
Essa história representa bem o que é ser um adorador. Adorador é a pessoa que dedica sua vida a 
alguém. Como guardiões dos tesouros, precisamos entender que tudo na vida envolve adoração: 
quando você lê sua Bíblia,  devolve seu dízimo ou mesmo se diverte, está representando a Deus e 
se o faz da forma correta, sem dúvida, será um adorador.

  Algumas pessoas pensam que adoramos a Deus apenas na igreja, mas não, nós adoramos a Deus 
a cada momento de nossa vida. Por isso, o enigma diz: “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra 
qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus”. I Coríntios 10:31,

 O personagem principal de nossa ilustração, dedicou tempo para tudo: brincadeiras, estudos, 
alimentação, repouso, e quase se esqueceu de Jesus, o doador de todas as coisas, mas ainda em 
tempo pôde perceber que compartilhar a vida com Cristo é a melhor escolha.

 Vejam que interessante! Quando ele deu a fatia de pão para Jesus, o que aconteceu? Jesus lhe 
deu muito mais. É assim com Deus: Ele nos dá tudo de bom que temos. Tudo o que nos faz alegres 
vem de Deus. O melhor dessa vida, que é Cristo, vem do Senhor.  
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 Nosso Deus entregou tudo, e o que nós vamos entregar a Ele? Tudo! Digam comigo: “Tudo de mim, 
em resposta ao tudo de Deus”. Deus nos deu Jesus, o Seu melhor. Então, para sermos verdadeiros 
adoradores precisamos entregar-Lhe tudo; tudo de nós a Ele e assim seremos muito mais felizes. 

 Todas as coisas que envolvem a nossa vida: nossa comunhão, nosso corpo, os estudos, o dinheiro, o 
tempo de lazer, os amigos, tudo deve pertencer a Deus, e, assim, seremos verdadeiros guardiões dos 
tesouros, sendo verdadeiros adoradores de Deus. (Colocar o último escudo na frente do baú.)

6) Vídeo 8 – Compromisso (Nesse momento não há necessidade de pausar o vídeo, deverá ser 
reproduzido sem interrupções)

Apresentador: 

Quantos de vocês desejam assumir esse compromisso de continuar sendo guardiões dos 
tesouros de Deus junto com a Nelle, sendo verdadeiros adoradores até a Sua volta? 

Menina (fica em pé e diz):

“Eu quero ser, sim, eu quero ser”.

Apresentador: 

 Todos que desejam assumir este compromisso, juntem-se a nós.

(Conforme as pessoas vão chegando à frente, sugerimos que seja entregue a cada 
guardião um pequeno baú contendo seis cartões em formato de Bíblia. Cada cartão 
terá o nome de um dos tesouros estudados – COMUNHÃO – SÁBADO – SAÚDE 

DÍZIMOS E OFERTAS – SERVIÇO – ADORAÇÃO).

Então, vamos juntos assumir este compromisso?

7) Juramento
(Colocar música suave e pedir que coloquem o pequeno baú perto do coração, enquanto fazem 
o juramento:)

Querido Deus, entendemos que o Senhor entregou o melhor por este mundo e por mim. 
E hoje, diante de Ti, na presença do Teu Santo Espírito, entrego a minha vida para ser 
um guardião dos tesouros até a volta de Cristo. Com amor e dedicação, eu entrego tudo 
de mim em reposta ao tudo de Deus, para que minha vida seja de verdadeira adoração e 
serviço. Eu Te peço que me aceites. Em nome de Jesus, amém!

8) Entrega do certificado
Chamar as crianças nominalmente e entregar os certificados a cada uma. (Certificado em formato 
de pergaminho, com o compromisso.) 

9) Música tema

10) Oração final (apresentador):
Senhor Deus, aprendemos muitas coisas importantes que nos ensinam a ser felizes 
aqui para que, muito em breve, recebamos a vida eterna. Hoje, firmamos o com-
promisso de sermos eternos guardiões dos tesouros. Oh, Deus, cuida de todos aqui 
para que sejam cheios do Santo Espírito todos os dias. Que Teus anjos os protejam 
por onde quer que andarem e que suas vidas sejam de louvor e adoração a Ti. Não 
permitas que nenhum destes se perca, mas que todos juntos possamos um dia dizer: 
Este é o nosso Deus a quem aguardávamos! Que sejam fiéis, sendo os guardiões dos 
Teus tesouros, enquanto aqui viverem. Em nome de Jesus, amém!
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Anexos
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Tema 1
Amizade que Vale Ouro 

1.  Complete os versos bíblicos, conforme seguem (Versão Revista 
e Atualizada):

a. Buscar-me-eis e me __________________ quando me buscardes todo o 
vosso _______________. Jeremias 29:13

b. Toda a Escritura é ___________________ por Deus e ______________ 
para o ______________, para a repreensão, para a correção, para a 
______________________ na justiça. 2 Timóteo 3:16

c. Lâmpada para os meus ____________________ é a tua 
____________________________ e, ______________ para os meus 
_______________________. Salmo 119:105

2.  Escolha um dos versos e faça um desenho que o represente:
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Tema 2 
Tempo Valioso

1. Coloque (V) para as frases verdadeiras e (F) para as frases falsas: 

________ Deus separou, abençoou e santificou o dia de sábado.  

________ O sábado é um dia para ir à igreja e adorar a Deus. 

________ No sábado, podemos organizar partidas de jogo. 

________ No sábado, devemos visitar os enfermos. 

________ O sábado é um dia muito bom para estudar as matérias da escola.  

________ O sábado começa à meia-noite da sexta-feira.   

2. Depois de ter estudado sobre o sábado, que atividade você mais 
deseja realizar nesse dia com sua família?  Faça um desenho e de-
pois mostre para seus pais. 
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Tema 3
Um Tesouro no Cofre

1. Descubra as palavras e a frase completa. 

2. Leve a criança e sua oferta para a igreja. 

A C D E F G I L
1 2 3 4 5 6 7 8
M N O Q R S T U Z
9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 9:7

“

”
3          4         16       14

3          1

1          9          1 

2          11         9

12       16         4           9

  1          8         4           6          13         7          1

2         11       13         7         10         15          7       11        14

  3        7       17        7        9        11      14 11        5        4        13       15       1       144      
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Tema 4
Segredo Precioso 

1. Descubra os 8 remédios naturais: Água – Boa alimentação – Ar 
Puro – Luz Solar – Exercício Físico – Descanso – Temperança – Confiança 
em Deus

2. Para cada um dos oito Remédios da Natureza desenhe um sím-
bolo que o represente.

3. Oito são os Remédios da Natureza.  Escolha 3 deles que você 
mais precisa se dedicar.   Escreva-os abaixo e ore pedindo forças a 
Deus para colocá-los em prática. 

D G D H J F S C G J R T H J l R

E X E R C Í C I O F Í S I C O A

B N D W S A S D V X O M R P J L

X M R S D N B A X V E X H V D O

K S W D E G U C R E F Q B T X S

J Á S H S J F N H P X V B J S Z

E G G l C B S Y S O U D X W B U

R U D V A L A S G J E R O I Y L

F A S C N J H Y O R Q F O J G F

A T C H S G O C D J B S E K C S

F F S R O N T E M P E R A N Ç A

O B O A A L I M E N T A Ç Ã O I

U E R Y B S G T I R S Y K E H U

I C O N F I A N Ç A E M D E U S

B W G K Y D G N H F  I J G P O S
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Tema 5
Tesouro Escondido

TESTE DE DONS
Descobrindo onde posso ajudar na igreja

Adaptação:  Pr. José Santos Filho e Pr. Felipe Amorin

EXEMPLO DE COMO RESPONDER
 

Sim (preencher todo o branco)

Não (deixar em branco)

Mais ou menos (preencher um triângulo)

GRUPO 1                 Total de pontos: _________

a. Meus amigos e colegas me procuram para contar seus problemas?

b. Consigo decorar com facilidade os textos da Bíblia e usá-los para ajudar as pessoas?

c. Se me derem material para estudar, consigo pregar na igreja? 

d. As pessoas me procuram para pedir explicações sobre partes da Bíblia?

GRUPO 2                 Total de pontos: _________

a. Tenho facilidade de ensinar em uma classe de estudos bíblicos?

b. As pessoas gostam de me ouvir ensinando a Bíblia?

c. Quando estou falando de Deus para alguém, tenho consciência da importância desse trabalho?

d. Quando estou ensinando a Bíblia, consigo usar histórias para ajudar as pessoas a aprenderem o 
que ensino?

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c
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GRUPO 3                 Total de pontos: _________

a. Consigo convencer com facilidade um colega a aceitar a Jesus?

b. Já levei algumas pessoas a entregar a vida a Jesus?

c. Consigo ajudar um amigo que não está muito firme na igreja a melhorar sua relação com Deus?

d. Entendo como uma pessoa pode ser salva? 

              
GRUPO 4                                             Total de pontos _________

a. Tenho facilidade em ser simpático com as pessoas que chegam às programações da igreja?

b. Quando tenho uma visita em minha casa, minha maior preocupação é que ela se sinta muito bem?

c. Estou disposto a me esforçar para ajudar um próximo que não tem onde dormir?

d. É comum na minha casa sempre ter visitas para almoçar no sábado depois do culto?

GRUPO  5                            Total de pontos _________

a. Gosto de orar para que Jesus ajude meus amigos a resolverem seus problemas?

b. Lembro dos problemas dos meus amigos enquanto estou orando?

c. Muitas pessoas me pedem para orar pelos problemas delas?

d. Tenho histórias de orações que fiz por alguém e Deus respondeu?

GRUPO 6                 Total de pontos _________

a. Gosto de guardar um pouco do meu dinheiro para ajudar os projetos da igreja? 

b. Uma das coisas que eu mais gosto é ajudar os necessitados?

c. Mesmo quando não tenho muito, tento ajudar quem está mais necessitado que eu?

d. Gosto de dar presentes para as pessoas mesmo quando não é o aniversário delas?
 

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d
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GRUPO 7                 Total de pontos _________

a. Eu gosto de liderar os meus amigos nas nossas brincadeiras e atividades escolares?

b. Fico feliz quando alguém me pede para fazer algo importante?

c. Quando na igreja precisam de alguém para liderar uma reunião, sinto muita vontade de me oferecer ?

d. Quando estou liderando um grupo na escola ou na igreja, me esforço para que todos se sintam bem?

              
GRUPO 8                  Total de pontos _________

a. Sinto muita vontade de falar de Deus em lugares que ainda não o conhecem?

b. Se fosse preciso ficar longe dos meus pais e amigos e ir para outra cidade falar sobre Deus, eu iria?

c. Se eu fosse desafiado a ir pregar o evangelho em um lugar bem difícil, eu ficaria feliz?

d. Eu ficaria feliz vivendo em um lugar com costumes bem diferentes dos costumes da minha família?

GRUPO 9                  Total de pontos _________

a. Quando dou conselhos a pessoas com problemas, elas ficam mais felizes?

b. Alguma vez já ouvi uma frase semelhante a esta: “Deus usou você para me ajudar”?

c. Quando aprendo uma coisa nova, fico ansioso(a) para ensinar a alguém?

d. Tenho coragem de falar tudo o que Deus pede para eu falar, mesmo que vá deixar a outra pessoa triste?

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

Como somar o resultado: (Cada triângulo preenchido vale um ponto)                                                            
Dois triângulos preenchidos: 2 pontos
Não preenchido: 0 pontos 
Um triângulo preenchido: 1 ponto

Depois que você somar os pontos (de acordo com as orientações acima), veja em qual área você marcou mais 
pontos. Esta área é onde você será mais eficaz no trabalho para Deus. Esse será o seu dom principal.
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Nome: ____________________________________________________________________
Igreja: ________________________________ Distrito: ______________________________
Telefone: _____________________________ E-mail: ______________________________

1. CONHECIMENTO: Capacidade de estudar e compreender a Bíblia e os planos de 
Deus.
 - Participar do plano de Marcação da Bíblia;
 - Participar do projeto Bom de Bíblia ou Lição Premiada;
 - Ajudar na Classe Bíblica de sua igreja;
 - Ajudar na classe pós-batismal e no ciclo do discipulado “Conectado”.

2. ENSINO: Capacidade de ensinar sobre a Bíblia aos membros da igreja, de modo que a 
mesma seja compreendida e possa ser seguida, promovendo crescimento espiritual.
 - Contar histórias bíblicas com aplicação para a vida;
 - Apresentar os temas do ciclo do discipulado “Conectado” na classe pós–batismal;
 - Apresentar temas na Feira de Saúde infantil;
 - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom do ensino.

3. EVANGELISMO: Capacidade de falar sobre Jesus a quem não O conhece e ajudar 
essas pessoas a aceitarem Jesus como Seu Salvador.
 - Participar de uma Dupla Missionária;
 - Participar de um Pequeno Grupo;
 - Participar do projeto Calebe;
 - Participar da Escola Cristã de Férias;
 - Participar da Feira de Saúde infantil;
 - Convidar ou levar amigos para programas evangelísticos infantis, como Semana Santa, 

Dia da Criança, Semana de Oração, Escola Cristã de Férias e Classe Bíblica.

4. HOSPITALIDADE: Capacidade de acolher o abandonado e necessitado, fazendo 
com que cada pessoa se sinta querida e confortável.
 - Oferecer sua casa para realizar um Pequeno Grupo;
 - Participar da equipe de recepção de sua igreja ou de um Pequeno Grupo;
 - Participar de arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos para pessoas carentes;
 - Ajudar na entrega de cestas básicas para famílias necessitadas e amigos;
 - Participar das atividades do Sábado do Serviço.

5. INTERCESSÃO/ORAÇÃO: Capacidade de dedicar grande parte do tempo em 
oração pelas necessidades dos outros. 
 - Participar de um grupo de Oração Intercessora de sua igreja;
 - Formar uma dupla de oração;
 - Participar do projeto Amigo Secreto de Oração;
 - Enviar cartões ou mensagens de oração a pessoas interessadas;
 - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom da oração.
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6. LIBERALIDADE : Capacidade de ofertar com alegria e regularidade, para suprir as 
necessidades da igreja em projetos sociais e evangelísticos.

7. LIDERANÇA: Capacidade de liderar pessoas em projetos ou programas na igreja e 
comunidade. 
 - Liderar um Pequeno Grupo infantil ou juvenil;
 - Ajudar na organização da Escola Cristã de Férias, Semana Santa, Semana de Oração, Dia 

da   Criança e outros programas infantis;
 - Dirigir uma classe pós-batismal do ciclo do discipulado “Conectado;
 - Ajudar como líder mirim em algum departamento de sua igreja, como Desbravadores, 

Aventureiros, Escola Sabatina, Diaconato, sonoplastia, Ministério de Louvor e outros;
 - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom da liderança.

8. MISSIONÁRIO: Capacidade de levar a mensagem de salvação a diferentes pessoas 
lugares e circunstâncias.
 - Participar de uma Dupla Missionária infantil;
 - Distribuir folhetos e livros missionários ;
 - Visitar amigos afastados e interessados;
 - Estudar a Bíblia com um amigo ou interessado; 
 - Participar do projeto Calebe e Escola Cristã de Férias;
 - Falar de Jesus a quem não o conhece através do livro sem palavras;
 - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o espírito missionário.

9. PREGAÇÃO: Capacidade de transmitir a mensagem da Bíblia de forma clara que 
promova decisões.
 - Participar como pregador mirim em programas especiais infantis de sua igreja;
 - Contar a história do Informativo das Missões em sua classe da Escola Sabatina;
 - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom da pregação.
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Cofre
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Envelope de Dízimos
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Certificado




