
CATEDRAL SÃO TIAGO                                                                   

       DAPAR 

ENCONTRINHO DE CRIANÇAS (4 a 12 anos)                                              

 

A PARTILHA AQUI APRESENTADA, PODE SER DESENVOLVIDA EM QUALQUER UMA DAS 

QUADRAS DO ANO CRISTÃO, ESCOLHIDO O TEMA, DATA E AS EQUIPES DE TRABALHO. 

                                   

O ENCONTRINHO DE CRIANÇAS é um programa da igreja Episcopal Anglicana do Brasil, 

desenvolvido por muitas paróquias desde 1986 (DSO), foi partilhado nacionalmente em encontros de 

Formação Cristã da IEAB e tem inspirado a formação cristã de maneira muito significativa. É um encontro 

MISSIONÁRIO, favorece o envolvimento e participação das pessoas, membros ou não da comunidade, a 

vizinhança, incluindo instituições de ensino, comércio e circulação no entorno da Igreja. Em Curitiba, foi 

desenvolvido na Paróquia São Pedro e na Catedral São Tiago com convites entregues nas portarias dos 

prédios, nas escolas e demais grupos próximos.  Essa atitude é testemunho da Igreja, se forem distribuídos 

100 convites e 10% aceitar participar é muito bom, a média provável é 5%, então precisamos distribuir 

200, 300, 500.  É um momento de inspirada formação para todos os envolvidos, coordenadores, líderes, 

monitores, crianças, adolescentes, as famílias e toda a comunidade de fé.   

Para que aconteça com êxito o encontrinho de crianças, implica em efetiva comunicação e 

relacionamentos de todas as pessoas da comunidade e de fora dela, de outras paróquias, de 

simpatizantes, amigos dos membros das equipes e principalmente para crianças amigas, colegas de aula 

e vizinhança das famílias, isto é, atingindo vários bairros da cidade. Em nossas experiências mais 

relevantes, a preparação levou de 2 a 3 meses, a comunidade já define antecipadamente em seu programa 

quantos encontrinhos serão realizados e assim torna-se prático definir as equipes para cada um ou o 

coordenador escolhido vai chamando as pessoas. É tão envolvente que se torna uma grande festa, onde 

se celebra a VIDA de diferentes formas: na criatividade dos grupos, na preparação antes mesmo do dia 

escolhido para o Encontrinho, quando vai se definindo e organizando esse grande momento.  

É muito importante a escolha para a coordenação de pessoas animadas para envolver outras 

pessoas, que esteja atenta aos dons de cada um e coloque o desafio na certeza de que será realizado, que 

pense positivamente, convicta de que vai acontecer. É fundamental convidar sem medo, princípio que 

determina o êxito do processo missionário da igreja.    

 

OBJETIVO:  Proporcionar a vivência do Evangelho de maneira lúdica e acolhedora, com 

protagonismo e criações das crianças e lideranças envolvidas, focadas no tema escolhido para o encontro. 

DEFINIR um tema e escolher um versículo bíblico que sensibilize para olhar no entorno e 

reconhecer nas diferentes formas de vida das pessoas, a presença de Jesus. 

             CONSTRUIR laços de amor e partilha a partir da leitura, dramatização ou contação de história do 

texto sensibilizador contextualizado, que ajude na dignidade de vida para as pessoas.  

 

 



EQUIPES DE TRABALHO: 

 COORDENADORA(OR): Convida lideranças com apoio da Reverenda ou reverendo e organiza grupo 

no WhatsApp para agendar e realizar reuniões presenciais ou online;  

 EQUIPE DE MONITORES: São líderes que fazem o apoio pedagógico aos grupos de crianças no 

desenvolvimento das ATIVIDADES ARTÍSTICAS, normalmente 2 pessoas, aproveitando sempre a 

participação dos adolescentes; 

 EQUIPE DE ACOLHIDA: Recebe as crianças, oferecendo crachá de identificação e REGISTRO DE 

PRESENÇA, está atento às necessidades de materiais necessários aos grupos como também apoio 

no uso de banheiro, água e outras que possam surgir no decorrer do encontro e despede as crianças 

e equipes com a lembrança do encontro (se elaborada); 

  EQUIPE DE MÚSICA: Responsável pela animação do encontro com canções e dinâmicas de 

integração e acolhimento das crianças, focadas no tema; 

 EQUIPE DE TEATRO (FILME, CONTAÇÃO DE HISTÓRIA): Sensibiliza as crianças na compreensão e 

encantamento com a mensagem do evangelho para a VIDA; 

 EQUIPE DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS:  Momento muito importante, onde a partir de práticas 

concretas, o tema é vivenciado e apresentado na LITURGIA de encerramento. 

 EQUIPE DO LANCHE: Organiza e prepara o lanche (saudável e conscientizador) com a participação 

das famílias e pessoas que desejarem contribuir fazendo parte da equipe; 

 EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO: Focado no tema, antes já prepara lembrancinhas temáticas, pensa 

como embelezar o ambiente para o desenvolvimento do encontrinho, proporcionando o máximo 

de bem-estar e acolhimento a todas as pessoas; 

 EQUIPE DE LITURGIA:       É A MISTICA DO ENCONTRINHO, PROPORCIONANDO A CONEXÃO DE 

TODO O PROGRAMA COM O TEXTO BÍBLICO E AS ATIVIDADES. SEMPRE QUE POSSÍVEL COM A 

PARTICIPAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COMUNIDADE REVERENDA, REVERENDO OU LEIGA(O). É O 

ÁPICE DE TUDO QUE FOI CONSTRUÍDO E EXPERIENCIADO NA TARDE OU DIA DO ENCONTRINHO, 

PORTANTO, PRECISA SER ENVOLVENTE E PARTICIPATIVO, COM PARTILHAS PLANEJADAS E 

ESPONTANEAS DOS GRUPOS. DEIXAR FALAR É O LEMA, APENAS CONDUZIR, DANDO UMA 

SEQUÊNCIA LITÚRGICA SEM ENGESSAR.  A LEVEZA E ACOLHIMENTO PERMITEM AS CRIANÇAS 

SENTIREM-SE FELIZES E A PARTILHA DE SUAS FALAS É O QUE DÁ SENTIDO A CELEBRAÇÃO.     

 

                                     DESENVOLVIMENTO DO ENCONTRINHO DE CRIANÇAS 

           Oferecemos aqui um exemplo de PROGRAMA que pode ser seguido ou não no 

ADVENTO, a comunidade decide a partir de seu contexto. 

 

TEMA:  Encontrando JESUS bem perto de nós....... (sugestão para o    ADVENTO) 

...“ aos famintos enche de bens e despede os que tem muito de mãos   vazias”.     Lucas 1.53 

                    História sensibilizadora FOCADA no contexto sócio econômico, político e sanitário 

em tempo de pandemia (pode ser contada, lida, dramatizada ou em vídeo) 

               * Encaminho em anexo as sugestões de história, de músicas, de atividades e ações 

comunitárias e individuais. 

                     



PROGRAMA   do ENCONTRINHO DE CRIANÇAS 

14h -     ACOLHIDA/ apresentação/canto/brincadeiras;  

14:30 -  TEATRO contando a história a partir do tema escolhido, que pode ser bíblica ou do contexto.  

 DESTACAR a mensagem e personagens, 

 RECONTAR a história com as crianças.  

 OBSERVAR as idades  

   

 14:45 - DIVISÃO EM GRUPOS PARA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (podem ser vários grupos e não mais de 5 ou 

6 crianças em cada grupo):   

AS ATIVIDADES SERÃO MUITO BEM ACEITAS SE ENVOLVER:  MUSICA E INSTRUMENTOS; PINTURAS DE 

DIFERENTES FORMAS; ELABORAÇÃO DE PRESENTE; DOBRADURAS; OLHO DIVINO; MANDALAS EM CDS 

COM SEMENTES; E É SEMPRE BOM TER PESSOAS QUE JÁ TEM A HABILIDADE NESSAS ARTES PARA 

COORDENAR OS GRUPOS. 

 Grupo 1. Escolhe um nome ou a equipe define dentro do tema/ Atividade 1 – Coordenado por ... com 

apoio de .... 

 Grupo 2.                                 “”””                                                          /Atividade 2 – Coordenado por.....com 

apoio de .... 

 Grupo 3.                                 “”””                                                         /Atividade 3 -  Coordenado por ..... com 

apoio de....                              

 15 h : -     As crianças mudam de grupos para a próxima atividade: 

                  Grupo  1  vai para atividade 2 

                  Grupo 2   vai para atividade 3 

                  Grupo 3  vai para atividade 1 

15h15’- As crianças mudam de grupos para a próxima atividade: 

                  Grupo 1 vai para atividade 3 

                  Grupo 2 vai para atividade 1 

                  Grupo 3 vai para atividade  2 

         @   OBSERVEM QUE TODAS AS CRIANÇAS PASSAM PELOS DESAFIOS E ELABORAM UMA ATIVIDADE 

ARTÍSTICA AQUI NESTA DISPOSIÇÃO APRESENTADA. Mas podem também ser 3 ou 4 grupos com partilhas 

na celebração e todos conhecem o que os outros construíram. Quem define é a EQUIPE ORGANIZADORA 

antes do encontrinho. 

15h 30’  CELEBRAÇÃO –  

 organizar as crianças em volta do altar, motivar a participação delas com orações ( lembrar 

aniversariantes em especial, lembrar datas ou festividades...); 

  Cânticos simples de acordo com o tema, conhecidos que possam ser cantado por todas; 

  Ministrar a bênção da saúde através da “imposição das mãos”; 

 Organizar apresentação dos grupos com suas criações (como ofertório): 



 ENTREGA DA LEMBRANÇA AOS FAMILIARES PRESENTES (ATIVIDADE 3, se tiver uma data a ser 

celebrada, poderá ser uma das atividades de um grupo, opcional). 

16h- LANCHE 

16h30-Brincadeiras de roda e cantos  

17h-    ENCERRAMENTO 

 

                   EQUIPES DE TRABALHO  

     É MUITO IMPORTANTE ESTAR A RELAÇÃO DAS PESSOAS NAS SUAS DEVIDAS EQUIPES, QUE TODAS 

TENHAM CLAREZA DO QUE IRÃO REALIZAR E EM QUE TEMPO, SEMPRE RESPEITANDO AS DEMAIS EQUIPES 

E ESTANDO PRONTO A COLABORAR SE NECESSÁRIO.   

     O ENCONTRO DE TODAS AS EQUIPES COMEÇA 30 MIN ANTES COM ORAÇÃO E A POSTOS COM OS 

DEVIDOS MATERIAIS DE SUA RESPONSABILIDADE. É BOM TER A ABERTURA DE PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS 

PESSOAS QUE NÃO ESTAVAM RELACIONADAS E PODEM SER INCLUÍDAS NA HORA A PARTIR DA 

NECESSIDADE. 

    Cada comunidade terá a autonomia de criar novas equipes assim como acumular funções (2 em 1), 

quando a comunidade é pequena. O mais importante é que aconteça com o foco na CRIANÇA E NO SEU 

ACOLHIMENTO AMOROSO NO ESPAÇO DO ENCONTRINHO. 

MONITORES:  ............................... 

ACOLHIDA:......................................  

MÚSICA:..........................................  

TEATRO:...........................................  

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS:  ...................... 

LANCHE:  ......................................... 

ORNAMENTAÇÃO:  ............................... 

LITURGIA: .......................................... 

         AO CONCLUIR O ENCONTRINHO, OS MATERIAIS SERÃO GUARDADOS E ORGANIZAOS POR SUAS 

EQUIPES E O COORDENADOR PODERÁ SOLICITAR UMA AVALIAÇÃO DO PROCESSO NO MOMENTO OU 

PARA REUNIÃO POSTERIOR DE AVALIAÇÃO. 

               

        “ DEIXEM VIR A MIM AS CRIANÇAS, NÃO AS IMPEÇAM; POIS O 

REINO DE DEUS PERTENCE AOS QUE SÃO SEMELHANTES A ELAS.” MC 

10.14 


