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Lição 14 

PREPARAR A PRÓXIMA GERAÇÃO 

PARA A VIDA DA IGREJA 

Sessão Três 

Edificar uma obra 

 Prevalecente para as Crianças na vida da Igreja  

 

Leitura bíblica: Sl 127:3; Hb 11:7; 2Tm 3:15; Ef 4:7-16; Rm 16:1, 12-13;  

1Tm 4:12; Jz 5:15-16; Dn 11:32; 1Co 12:14-22 

I. Esperamos que a obra com as crianças entre nós seja muito prevalecente; portanto, precisamos 

ter compreensão e preparação adequadas para essa obra – Gn 1:28; Sl 127:3: 

A.   Quando falamos da obra com as crianças, estamos nos referindo àquelas que ainda não concluíram 

o ensino fundamental, mas têm mais de cinco anos de idade; elas são o público alvo da obra com 

as  crianças. 

B.   Os santos podem abrir suas casas para reuniões de crianças; precisamos de muitos irmãos e irmãs 

abrindo suas casas; quão belo será este serviço e quanto se propagará a obra do Senhor – At 2:46; 

6:7a. 

II. Os irmãos responsáveis e os cooperadores em todos os lugares devem ver a importância da obra 

com as crianças na família de Deus; isso deve ser muito importante para nós - Hb 11:7; Sl 127:3; 

Gn 33:5b; Dn 1:3-4; Mt 24:45; 25:16; Rm 9:23; 2Tm 3:15; 1Tm 3:4-5; At 16:31-32; Ef 4:12-16; 

1Tm 4:12: 

A. Nenhuma  família irá negligenciar suas crianças; como prioridade, a família cuida de suas crianças, 

as educa e ensina; portanto, devemos servir as muitas crianças na família de Deus – Sl 127:3; Ef 

6:4; Mt 19:13-14. 

B. Os cooperadores não precisam envolver-se pessoalmente na obra com as crianças; eles podem 

reunir-se com as irmãs que lideram esse trabalho em uma igreja para transmitir-lhes esse encargo 

e  encorajá-las—Fl 1:1c; Rm 16:1, 12-13. 

C. Os presbíteros devem levar a igreja a receber encargo pela obra com as crianças; a igreja deve 

concentrar seu esforço nessa obra – 1Tm 2:1-4; Gl 1:4; 1Ts 2:7-11; Rm 10:17; At 16:31-32. 

D. Todas as igrejas devem ter uma obra para as crianças; se trabalharmos com essas crianças, daqui a 

seis ou sete anos todas elas serão  jovens irmãos e irmãs – Ef 4:12-16; Zc 4:10; cf. Mt 25:16.  

E. Não podemos continuar a obra de maneira que fazíamos no passado; devemos mudar nossa 

maneira; no passado negligenciamos a obra com as crianças. 

III. Ao levar a cabo essa obra, primeiro, algumas irmãs devem se levantar para tomar a dianteira na 

obra com as crianças; os presbíteros também devem designar algumas irmãs para assumir essa 

responsabilidade – Rm 16:1, 6, 12-13; Mc 15:41: 

A. Diversas irmãs de mais idade devem receber esse encargo; mais de noventa por cento da obra com 

as crianças requer a participação de irmãs; caso contrário, a obra com as crianças não será bem 

sucedida– 1Tm 5:2a; cf. Cl 4:17. 

B. As irmãs em todas as igrejas devem ser persistentes em promover o encargo pelas  crianças – cf. Lc 

18:1-8; 1Sm 1:11:  

1. Por um lado, elas não devem deixar os irmãos em paz e, por outro, devem aprender a não 

assumir a liderança, mas a ter muita paciência, sabendo quando agir e quando esperar - 1Co 

11:3; Jo 7:6; cf. Mt 15:21-28.  
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2. As irmãs devem ser persistentes em desenvolver a obra com as crianças na igreja; além disso, 

conforme o Senhor guiar, elas devem ter comunhão com outras irmãs que  servem – 1Co 

15:10a; 1Jo 1:3, 7; 1Co 12:21-22.   

C. As irmãs também devem levar as crianças às reuniões; e cada  semana as irmãs devem considerar  

como levar as crianças à reunião. 

D. Devemos usar as irmãs jovens para conduzir as reuniões de crianças; a igreja deve treinar  

professores para que as  irmãs jovens aprendam a conduzir as crianças – 2Tm 2:2. 

E. Muitas irmãs amam o Senhor, mas precisam encontrar uma maneira de fazer algo para o Senhor; se 

dermos frutos com essas crianças o Senhor as acrescentará à nossa conta – Mt 25:14-30; 2Pe 1:8; 

1Ts. 2:19: 

1. Somente a eternidade revelará o resultado dessa obra; talvez, dentre o grupo de crianças que 

estamos cuidando, algumas se tornem apóstolos – 2Tm. 3:15; 1:2; 1Co 4:17.  

2. Portanto, encorajo as irmãs a fazer essa grande obra; todas as donas de casa podem levar 

crianças às reuniões, e as irmãs jovens podem ser treinadas a dar frutos com essas crianças. 

IV. Também precisamos da ajuda dos jovens na obra com as crianças; esse assunto deve ser 

desenvolvido – 1Tm 4:12: 

A. Há um número muito grande  de crianças em cada localidade; assim que começarmos a obra com as 

crianças, os jovens começarão a funcionar; todos eles podem fazer parte no serviço às crianças: 

1. Podemos pedir aos irmãos nas igrejas que aperfeiçoem os irmãos e irmãs do ensino de base e 

aos que estão no ensino médio para ajudar a  ensinar as crianças. 

2. Quanto à obra com as crianças, mesmo que os alunos do ensino de base e médio possam ensinar 

nas reuniões de crianças, essa obra será conduzida pelos santos de tempo integral, porque eles 

prepararão os materiais e farão uma programação. 

B.  Os jovens precisam entregar-se para essa obra, e isso dará a todos a oportunidade de praticar o falar.  

V. Os santos idosos podem usar suas casas; depois que as crianças saem da escola, os santos idosos 

podem abrir suas casas e preparar um lanche para recebê-las:  

A. Eles podem cantar com as crianças, contar histórias e levá-las a conhecer a Deus. 

B. É muito seguro ganhar pessoas dessa maneira, porque elas são ensinadas por nós e recebem de nós 

o evangelho desde sua infância; por isso, elas podem ser muito firmes. 

C. Espero que de agora em diante os santos idosos tomem o encargo e a iniciativa de fazer isso em 

suas casas; o resultado de longo prazo será muito promissor. 

VI. Quando toda a igreja for mobilizada, todos os irmãos e irmãs terão a oportunidade para servir; 

alguns podem abrir suas casas, outros podem levar as crianças as reuniões, e outros ainda podem 

ensinar as crianças; quando todos os santos empenharem-se com unanimidade pelo desejo do 

coração do Senhor, o lucro será imensurável – Jz 5:15-16; Dn 11:32; 1Co 12:14-22; Ef 4:7-16: 

A. Devemos agir imediatamente; todas as igrejas devem encorajar os santos nessa questão, e devemos 

orar por isso – Jz 5:15-16; Dn 11:32; 1Tm 2:1.  

B. Todos os santos querem que seus filhos recebam ajuda espiritual; até mesmo os santos 

adormecidos querem que seus filhos recebam orientação espiritual.  

 


