
Dinâmicas  “EU SOU FILHO DE DEUS” 

Para cada versículo usar um cartaz. 

 

Autorretrato -  A importância do meu nome e seu significado. 

( João 1:12  ) 

 

 

A Cruz- Deixando na cruz as palavras que me magoaram. 

( Mateus 26:28 ) 

 

 

A Pérola -  Criando alguém valioso. 

( 2 Coríntios 4:7 ) 

 

 

Minhas Mãos -  As minhas mãos são para: 

( Deuteronômio 28:8 ) 

 

 

Meus Pés - Por onde eu andar vou deixar marcas de...  

( Gálatas 5.22-26) 

 

A Casa -  A minha casa está construída sobre a Rocha. 

( Mateus 7:24-27 ) 



1ª Dinâmica  

 

Autorretrato -  A importância do meu nome e seu significado. 

( João 1:12  ) 

 

 

Após serem ministradas sobre o versículo, deverão fazer seu 

autorretrato. 

A criança vai desenvolver um desenho do seu rosto na folha de 

sulfite, se olhando no espelho. 

Enquanto faz o seu próprio desenho,  cartões com o significado do 

seu nome será entregue a ela. 

Agora será o momento para colar o desenho na moldura de tela e o 

cartão atrás da moldura. 

 

Objetivo: A criança entenderá que é filho ( a ) de Deus e que tem 

um motivo dela estar aqui nesta Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª Dinâmica  

 

A Cruz- Deixando na cruz as palavras que me magoaram e meus 

pecados. 

( Mateus 26:28 ) 

 

Explicar o versículo, a importância do sacrifício de Jesus por nós. 

Distribuir folhas de sulfite e canetas de cor preta, para as crianças. 

Pedir para cada uma escrever palavras que a magoaram. Che 

Aquelas que ouviram ao longo da vida. Escrever também atitudes 

de pecado que elas tiveram. Todas podem estar espalhadas pela 

folha. 

Após estar feito, montar um formato de cruz. Distribuir guache 

vermelho sobre as palavras. As crianças deveram espalhar o 

guache com um pedaço de papel, sobre a cruz. 

Representando o sangue de Cristo vertido na cruz por nós, como 

remissão de nossos pecados. 

 

 

Objetivo: A criança  compreenderá que foi cancelado na cruz  os 

seus pecados e apagado com o sangue de Jesus. 

  Tendo a oportunidade de viver uma nova história. 

 

 

 

 

 



3ª Dinâmica 

 

A Pérola -  Criando alguém valioso. 

( 2 Coríntios 4:7 ) 

 

Após uma explicação sobre o versículo a criança compreenderá 

que tem um valor inestimável. E ainda melhor carrega um poder 

sobrenatural. O que fazer com este poder?  Como usa-lo?  

São perguntas que enquanto se conta o nascimento da pérola em 

uma ostra, poderá ser respondida. 

Somos como uma pérola, que tem grande valor! 

Podemos usar está pérola aonde? Podemos criar o quê com a 

pérola? Pense no que você pode transformá-la? 

Faça um desenho de uma possibilidade de criação! 

 

 

 

Objetivo: A criança perceberá o seu valor e o poder de escolha! 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Dinâmica 



Minhas Mãos -  As minhas mãos são para: 

( Deuteronômio 28:8 ) 

 

Analisar o versículo em todo o seu contexto, fazendo comparações 

com a realidade deles.  

Refletindo que se o Senhor é nosso Deus, ele nos abençoará. 

• Quem tem sido nosso Deus? 

Trazer exemplos para a realidade deles, ( amigos, objetos, 

familiares etc...) 

Leva-los a refletir a importância de a benção estar em nossas mãos. 

• Em que estamos usando nossas mãos? 

Pedir para escreverem em uma folha de cartolina branca. ( criar um 

painel ) 

* Minhas mãos são para: 

• Abençoar pessoas. 

• Cuidar de mim. 

• Orar a Deus. 

• Dar carinho. 

• Cumprimentar pessoas. 

• Cuidar do próximo. 

• Fazer minhas tarefas escolares. 

• Ajudar em casa nas tarefas. 

 

Depois de feito o painel, elas irão carimbar suas mãos com 

guache preto em uma folha de sulfite para ser moldura do 

painel. 

 

Objetivo:  Entender que suas mãos é um presente de Deus e 

que há benção nelas. 

 



5ª Dinâmica 

 

Meus Pés - Por onde eu andar vou deixar marcas de...  

( Gálatas 5.22-26) 

 

Usar uma cesta cheia de frutas na qual as crianças poderão se 

servir. ( Usar frutas que eles gostem e já pronta para consumo ) 

Enquanto comem ouviram sobre o versículo, e associaram o fruto 

do Espirito às delicias que Deus nos deu como as frutas. 

Exemplificar o que vem a ser cada fruto do Espírito na linguagem 

deles. E  dizer que por onde andamos as pessoas poderão lembrar 

de nós com atitudes como aquelas.  

Assim como eles estão saboreando as frutas e se lembraram  

depois que a comeram. 

Em volta do desenho dos pés deverão escrever quais as marcas 

que querem deixar por onde andar.  

As pessoas se lembraram de mim porque eu deixei uma marca de: 

Amor, paz, bondade, domínio-próprio, mansidão, alegria, fidelidade, 

paciência e benignidade. 

Expor os pés das crianças ( desenho ) em sala de aula. Para 

sempre trazer a memória o que nós da esperança. 

 

Objetivo: A criança compreenderá que seus pés levam benção e 

refletiram por onde tem andado!  

Podendo fazer escolhas mais sábias. 

 

 

 



6ª Dinâmica 

 

A Casa -  A minha casa está construída sobre a Rocha. 

( Mateus 7:24-27 ) 

 

Usar uma ilustração ( imagens e matérias ) dos dois tipos de casa. 

Trazer uma reflexão sobre a importância da casa sobre a Rocha e a 

desvantagem da casa sobre a areia. 

Usando exemplos da realidade vivenciada em seu lar. 

Após feito tudo isto pedir para desenharem sua família dentro da 

casinha feita  com palito de sorvete no sulfite. 

E em volta fazer a rocha que representa Jesus. 

Em volta da casa escreverem palavras de benção sobre a casa. 

Exemplos: amor, alegria, paz, abençoada etc.... 

 

 

 

Objetivo: Valorização da família e compreender que Jesus edifica 

nosso lar. 

 

 

 

 

 

 

 


