Dinâmica I
Derrubando Muros
Objetivo: Enumerar as muitas dificuldades da alma para superar problemas emocionais.
Material: Caixa de fósforo, papel para escrever e caneta.
Procedimento: Cada componente recebe uma caixinha de fósforo e escreve três dificuldades
que o impede de se relacionar com as pessoas. Recomenda-se não identificar. Ao término,
feche a caixinha e coloque-a num muro que estará sendo construído com as caixinhas. Quando
o último colocar a sua caixinha, o líder fará uma oração e súplica ao Senhor para que os muros
que estejam impedindo os relacionamentos sejam derrubados. Ao término da oração, o muro
deverá ser derrubado. Cada componente do grupo deve pegar uma caixinha e começar a
discutir cada situação escrita com finalidade de, relatando as dificuldades, buscar uma solução
bíblica para cada uma.
O grupo e as pessoas envolvidas devem realizar outras reuniões para continuar
derrubando muros.
Para pensar: “Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias” (Hb.
11:30).

Dinâmica II
A Candeia

“E disse-lhes: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo
da cama? Não vem, antes, para se colocar no velador?
Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar
oculto, mas para ser descoberto” (Mc. 4:21,22).
O porquê da parábola: Jesus queria que os discípulos entendessem que nada no Reino de
Deus é realizado para ficar oculto. Cada convertido tem o compromisso de anunciar a
mensagem do evangelho.
Princípio moral: A inclinação para a camuflagem é muito perigosa, essa estratégia pode ser
interpretada como usada para distrair a atenção da conduta que pode ser considerada
inadequada. Um dos motivos para procurar o esconderijo pode ser a vergonha ou medo de
enfrentar situações que podem expor a vida cristã.
Princípio espiritual: Tudo na vida tem o seu lugar determinado, até as atitudes e palavras tem
o seu momento de manifestar-se. No Reino de Deus, as palavras e obras não podem ser
ocultas, pois Deus nos chamou para uma vida de serviço sincero, honesto e transparente.
Discussão em Grupo:
- Você já esteve escondido por algum motivo?
- A mensagem de Jesus pode ser escondida?
- Onde a sua lâmpada está brilhando?
Dinâmica – Conta as bênçãos
Objetivo: Experimentar e pensar sobre a importância de contar as bênçãos.
Material: Bolas de borracha da mesma cor, papel e caneta.
Procedimentos: Antes de iniciar, o líder deve alertar sobre o perigo de não explodir o
esconderijo que protege uma grande bênção recebida de Deus. Jesus disse que “nada se faz
para ficar em oculto, mas para ser descoberto”.
Depois da conversa inicial, distribua papéis para que a bênção secreta seja escrita. Cada
papel será bem dobrado e colocado dentro do balão. A seguir, comece a inflar. Quando todos
tiverem terminado de soprar e amarrar o balão, cante um corinho bem animado que fale sobre
“gratidão”. Os balões serão então lançados ao ar, não podendo tocar no chão. Ao término do
corinho, todos devem pegar um balão e estourar. O papel com a bênção é recolhido e cada um
se levanta e anuncia a bênção escrita.
Aplicação Prática:
- Para que serviu a dinâmica?
- Comente o período em que a bênção está “debaixo da cama” escondida.
- Comente o período em que a bênção está no “velador” iluminando.

Texto para Reflexão:
“São os homens fortes e corajosos que dirigem o mundo. Os passivos, fracos e tímidos não
deixam sinal nenhum após si, viveram se escondendo e não iluminaram os outros nem a si
mesmo, isso porque resolveram embotar a luz que receberam das mãos do Criador, enquanto a
vida de um homem forte deixa um raio de luz após a sua morte. Eles venceram, porque tinham
deixado a luz de Cristo habitar nos seus tabernáculos terrenos”. Por isso, seu exemplo é
lembrado e seguido, e os seus pensamentos e a sua coragem continuam inspirando gerações.
Respondendo francamente:
- Quais os sinais que a luz de uma pessoa está enfraquecendo?
- Qual o conselho que você daria a um colega que vive “embaixo da cama”?
- Qual a sua opinião em relação ao texto?

Dinâmica III
Vigília de Oração
Preparativos: Planeje uma “festa” de oração com duração de uma noite.
Evento: Faça da vigília de oração uma reunião dinâmica, incluindo períodos de oração
individual, em grupos pequenos e maiores. Intercale os períodos de oração com cânticos,
testemunhos e também um lanche.
Varie muito: na postura, nos tipos de oração (agradecimento, petição, frases curtas, etc.) e nos
locais. Pode incluir uma “caminhada com Deus”, orando em pequenos grupos enquanto
andam pelo jardim, ao redor da casa.

Vigília de Oração
22:00 – Louvor cantado
22:30 – Testemunhos
22:45 – Oração em duplas (pedidos pessoais)
23:15 – Oração em grupos grandes (ajoelhados – intercessão pelos líderes)
24:00 - Lanche
1:00 – Louvor cantado
1:15 – Testemunhos
1:30 – Oração em grupos de 4 (mãos dadas- intercessão pela igreja)
2:00 – “Caminhada de Oração”
3:00 – Cafezinho
3:30 – Louvor cantado
3:45 – Testemunhos
4:00 – Rodízios de oração (deixar diferentes pedidos de oração nas várias salas e dividir os
participantes em grupos pequenos que devem percorrer todas as salas, permanecendo 10 minutos em
cada).
5:15 - Louvor
5:30 – Café da Manhã
6:00 – Todos para casa!
Variação: Os períodos de testemunho podem ser substituídos por um breve estudo sobre a
vida de oração e dependência de Deus de alguns dos homens do Velho Testamento como
Neemias (Ne.1:4, 11; 2:4; 4:9), Asa (II Cr. 14:6 – 15:2), Ezequiel (II Rs. 19:8-19; 20;1 ss).

Dinâmica IV
Rótulos
Objetivo: Levar cada pessoa a ver como Deus a vê. Também fazer as pessoas entenderem
como elas tratam as outras por aparências. Ensinar como devo tratar o próximo.
Modo de Fazer: O líder, o auxiliar e os membros do grupo devem receber a todos
alegremente, devem criar um clima amistoso e agradável. O líder ou o auxiliar, deve dizer que
todos são bem vindos, que estão ali porque são especiais. Depois deve dizer que vão fazer uma
brincadeira para tirar algumas boas lições.
Antes de começar a reunião, o líder deve ter escrito em etiquetas adesivas alguns
“rótulos” que damos às pessoas, definições que a sociedade tem das pessoas, às vezes por sua
aparência. Ex.: Nerd, fofoqueira, orgulhoso, mentiroso, etc.
Depois que um clima agradável estiver entre todos, e todos estiverem sentados, peça
para que todos fechem os olhos e não abram para não estragar a brincadeira. Enquanto as
pessoas estão de olhos fechados, cole na testa de cada uma etiqueta escrita um desses
“rótulos”. Depois que as etiquetas são coladas na testa de cada participante, de modo que ele

não veja o que está escrito na sua etiqueta, mas veja o que está escrito nas etiquetas dos outros.
Peça para todos abrirem os olhos e diga que eles não podem dizer o que está escrito na testa
do outro se não acaba a brincadeira.
Pede-se então que os participantes conversem entre si tratando o outro como se ele
fosse o que está escrito em sua testa, na sua etiqueta, como ele é rotulado pela sociedade
(pode-se dividir em sub-grupos).
Após um tempo de uns 10 minutos, o líder do grupo deve pedir a todos para se
sentarem em círculos e pedir que cada um diga se descobriu o que está escrito na própria testa,
e como se sentiu tratado assim. Não deixe os outros dizerem antes da pessoa tentar descobrir.
Sugestões de alguns “rótulos” muito comuns na sociedade: Drogado, Roqueiro,
Crianção, Presidiário, Alcoólatra, mendigo, mauricinho/patricinha, tristonho, chato, louco,
surdo, alienado, maluco, bobo,etc.
Cuidados que deve se tomar
É muito importante tomar o cuidado de não colocar em pessoas convidadas, etiquetas
que na verdade esteja escrito o que ela é, como por exemplo, colocar em um alcoólatra a
etiqueta de alcoólatra, isso pode ser ruim para a pessoa. Também procure evitar “rótulos”
muito depreciativos ou que as pessoas se tornem muito depreciativas durante a brincadeira.
Análise da Dinâmica
Por que julgamos as pessoas por um rótulo que outros lhe põe? Por que discriminamos
as pessoas pelo que achamos que são?
Por que tiramos conclusões apressadas das pessoas pelo rótulo que a sociedade
colocou nelas, sem antes conhecer melhor cada uma delas?
Aplicação ou Apelo
O Senhor não te vê por rótulos, pelo contrário, ele vê seu coração. Jesus Cristo te
conhece e te ama do jeito que você é. Se há algo em você que precisa mudar, o Senhor Jesus
fará se você deixar, porém ele não te “violenta” e nem te obriga a ser de uma forma que você
não é.
Sabe porque o Senhor não nos vê por rótulos, porque para ele somos especiais, somos
amados a tal ponto que Ele deu sua vida por nós.
Ele deseja que não vivamos mais assim, sendo discriminados ou julgados e nem que
discriminemos ou julguemos, pelo contrário, o Senhor quer manifestar o seu imenso amor para
conosco.
Na Bíblia, em Jeremias 29:11, está escrito: “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso
respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais”.
Deus quer mudar o rótulo que está pregado em você. Ele quer que todos te conheçam
por filho de Deus, abençoado, vencedor, cheio do Espírito Santo de Deus, transformado,
nova pessoa.
Detalhe Especial que Faz Diferença

Depois faça algumas etiquetas com novos rótulos, tipo: filho de Deus, abençoado, vencedor e
depois cole na testa de todos.

Dinâmica V
Imagens também falam
Objetivo: Levar as pessoas a se indentificarem com as imagens e mostrar que há mudança para
a sua realidade.
Material Necessário: Recortes de revistas e jornais com fotos de pessoas em várias situações
e sentimentos. Uma caixa de sapatos enfeitada.
Modo de Fazer:
Antes da reunião, o líder e o auxiliar devem procurar recortar fotos de revistas, ou
fotos de jornais, ou fotos de alguém, enfim fotos que mostrem situações ou pessoas e
momentos de forte sentimentos, imagens chocantes. Que expressem a realidade do dia a dia.
Tudo deve ser colocado dentro da caixa. Procure preparar o ambiente com algumas coisas que
sejam legais como pôster, fotos, imagens que falam muito às pessoas.
O líder, o auxiliar e os membros do grupo devem receber a todos alegremente, criando
um clima amistoso e agradável. As pessoas devem se sentir amadas e à vontade para estarem
na reunião. Os participantes sentam-se em círculo e o líder pede que todos se apresentem à
pessoa que está à sua direita, perguntando, antes, seu nome, caso não conheça. Peça aos outros
que gravem bem os nomes uns dos outros.
Depois da apresentação, talvez seja agradável servir um refrigerante ou um suco para
todos ficarem mais à vontade. Em seguida o líder deve explicar que esta reunião é especial
porque as pessoas presentes são especiais, fale de como a presença de todos é boa.
Depois todos devem ser convidados a se sentarem e aí a caixa de imagem deve ser
colocada no meio da roda, onde todos possam ver. O líder deve convidar a cada pessoa a ir até
a caixa de imagens e pegar uma imagem e mostrar aos outros. Depois o líder deve fazer um
comentário de cada imagem, de como elas transmitem uma mensagem, e deve dizer qual a
mensagem que cada uma delas tem, uma mensagem por aquilo que mostram.
Depois que todos tiverem ido até a caixa de imagens e o líder tiver falado sobre cada
uma delas então deve perguntar se alguém já viu a Deus?
O líder deve dizer que em todas as situações, que todas as imagens tem sempre uma
mensagem que precisamos entender o quê.
Cuidados que seve se tomar:
Cuidado para não colocar imagens que sejam contraditórias ao Evangelho.
Análise da Dinâmica:
As imagens falam muito, quando vemos alguma coisa certamente podemos ver muito
mais do que está na imagem.

Quando aprendemos a ver o que está por trás de cada imagem, descobrimos que as
situações falam alto em nossa vida e nós, na maioria das vezes, estamos surdos para essa
linguagem e não conseguimos entender o que está sendo dito diretamente a nós.
Aplicação ou Apelo:
Pergunte se todos já perceberam qual é a mensagem que a imagem desta reunião quer
passar?
A imagem desta reunião quer dizer a cada um dos presentes. Que em cada situação da
sua vida Deus tem procurado se revelar a você através de uma imagem e, as pessoas têm
grande dificuldade em ver o que Deus está tentando dizer através de cada situação.
Hoje o Senhor Jesus Cristo está te falando de maneira bem clara que te ama e como
quer te dar uma nova vida. Tirar toda imagem errada de sua vida. Imagens erradas a respeito da
vida, de você mesmo, de Deus, das pessoas a sua volta e etc.
Hoje Deus quer começar a transformar as vidas completamente, mas para isso
acontecer é preciso você deixar o Senhor Jesus Cristo entrar am sua vida agora.
Faça o apelo e ore com todos os visitantes abençoando.
Detalhe Especial que Faz Diferença:
O líder e os membros devem preparar cartões com mensagens que falem muito ao
coração de cada visitante e dar como lembrança desta reunião.

Dinâmica VI
A Batata Quente
Objetivo: Levar as pessoas a descobrir o que a Bíblia ensina sobre assuntos básicos.
Material Necessário: Uma bolsa com zíper, pedaços de papéis com perguntas.
Modo de Fazer:
O líder, o auxiliar e os membros do grupo devem receber a todos alegremente, criando
um clima amistoso e agradável. As pessoas devem se sentir amadas e à vontade para estarem
na reunião. Os participantes sentam-se em círculo e o líder pede que todos se apresentem à
pessoa que está à sua direita, perguntando, antes, seu nome caso não conheça. Peça aos outros
que gravem bem os nomes uns dos outros.
O líder deve preparar uma bolsa com zíper (tipo pasta) e colocar dentro dela papéis
com perguntas do tipo:
- O que a BÍblia diz sobre o MEDO?
- O que a Bíblia diz sobre NECESSIDADES FINANCEIRAS?
- O que a Bíblia diz sobre DOENÇAS (enfermidades)?
- O que a Bíblia diz sobre RELACIONAMENTO FAMILIAR?
- O que a Bíblia diz sobre COMO SER FILHO DE Deus?
- O que a Bíblia diz sobre a DEPRESSÃO?
- O que a Bíblia diz sobre COMO TER PAZ?

-

O que a Bíblia diz sobre COMO ENCONTRAR A VERDADEIRA ALEGRIA?
O que a Bíblia diz de porque o homem precisa se ARREPENDER?
O que a Bíblia diz sobre aqueles que ainda não receberam a Cristo?
O que a Bíblia diz sobre como posso receber a SALVAÇÃO?
O que a Bíblia diz sobre QUEM É FILHO DE Deus?
E outras perguntas básicas.

Então todos devem sentar em círculo, o líder coloca uma música e a bolsa vai passando
de mão em mão, quando a música parar quem estiver com a bolsa deve abrir, tirar um papel e
fazer a pergunta ao líder, que deverá responder brevemente citando versículos bíblicos. Em
seguida a música é colocada novamente e a bolsa vai passando de mão em mão e quando a
música para novamente, a pessoa que estiver com a bolsa na mão abre, tira um papel e faz a
pergunta ao líder que deve responder sempre citando versículos bíblicos, e assim vai até acabar
todas as perguntas. Talvez para ficar mais alegre, a bolsa pode ser jogada de um para o outro,
ou colocar as cadeiras mais distantes de forma que a pessoa tenha que levantar e ir até a outra e
entregar a bolsa, ou rodar em um sentido depois inverter.
Cuidados que deve se tomar:
O líder deve estudar bem as perguntas e respostas antes para saber responder de forma
segura quando as perguntas forem feitas.

Análise da Dinâmica:
Dizer como muitas vezes nós nos encontramos sem respostas para várias situações de
nossa vida. Que muitas pessoas não sabem as respostas para as maiores perguntas e indagações
de suas vidas.
Muitos vivem buscando a resposta para sua vida em várias coisas, lugares e situações,
mas não acham, porque a única resposta para vida de uma pessoa é o Senhor Jesus Cristo,
através de Sua Palavra.
Aplicação ou Apelo:
Depois que todas as perguntas estiverem respondidas, então o líder deve dizer: eu
respondi todas as perguntas, mas agora quero te fazer três perguntas, porém duas você só vai
pensar; e só a última é que cada um vai responder:
1) Como está sua vida? Você está feliz e em paz? – Não responda, só pense. Dê uns dois
minutos para as pessoas pensarem (quem sabe ao som de uma música suave).
2) Você sabe o que acontecerá com você depois da morte? - Não responda, só pense. Dê
uns dois minutos para as pessoas pensarem (quem sabe ao som de uma música suave).
3) Você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Único Senhor e Salvador nessa
noite? – pergunta a cada um e todos devem responder.
O líder deve começar por alguém que já é crente e esta pessoa vai dizer que já o recebeu,
que foi a melhor coisa de sua vida, a melhor decisão, que foi transformada, depois pergunte a
outro crente e deixa dar a mesma resposta (por isso devem combinar antes), dependendo do
número de visitantes vá alternando, pergunte a um crente e a um visitante, a um crente e a um
visitante.

Obs.: A dinâmica pode ser adaptada aos temas sugeridos na apostila.
Detalhe Especial que Faz Diferença
Compre ou faça algumas lembrancinhas para dar aos visitantes.

Dinâmica VII
A Decisão
Objetivo: Levar as pessoas a tomarem as decisões certas em sua vida, e a principal delas é
aceitar a Jesus Cristo
Material Necessário: Cartões de cartolina da mesma cor, e outros de outra cor, canetas
hidrocor.
Modo de Fazer:
O líder deve, junto com os membros do grupo, em um dia que não seja o da reunião
do grupo, se encontrarem para fazer os cartões.
Os cartões devem ser feitos todos do mesmo tamanho, dois jogos de cartões (a
quantidade pode variar), um jogo de cada cor. Na parte de traz devem ser numerados em
ordem crescente de acordo com a quantidade (8,10,12) para serem identificados.
Na parte da frente do primeiro jogo de cartões (que deve ser todos da mesma cor)
deve se colocar algumas dificuldades que pessoas encontram para se tomar uma decisão, por
exemplo:
- Medo
- Reputação
- Impulso
- Viver adiando
- Deixando que outros tomem a decisão
- Falta de conhecimento
- Pré-conceito
- Incerteza e insegurança
- Dureza de coração
- Influências erradas
- Olhar para as circunstâncias
Depois devem colocar na parte da frente do segundo jogo de cartões porque temos que
tomar as decisões certas (que são segundo a vontade de Deus), motivos e necessidades, como
por exemplo:
- Tudo é resultado de uma decisão
- A decisão resolve os impasses
- A falta de decisão gera conflitos

-

A falta de decisão é sintoma de problemas na alma
Não decidir é covardia
Não decidir é viver na incerteza
Não decidir é ter problemas no futuro
Não decidir é viver na mediocridade
Não decidir é viver sempre na derrota
Não decidir é garantir que não vai sair do lugar

No dia da reunião, o líder, o auxiliar e os membros do grupo devem receber a todos com
muita alegria, procurando deixar todos bem à vontade. Um ambiente amistoso deve ser gerado
para que as pessoas se sintam a vontade e com liberdade. Depois deve colocar todos sentados,
em círculo, ou em volta de uma mesa, então se pega o primeiro jogo de cartões (o que fala das
dificuldades de se tomar decisões) e coloca-se em cima da mesa com os números para cima e
as dificuldades escritas para baixo.
Então começando com a primeira pessoa à direita, ela escolhe um número, o líder vira
para cima e lê o que está escrito. Depois fala sobre o que está escrito de maneira breve, depois
a outra pessoa ao lado da que escolheu primeiro diz outro número dos que estão sobre a mesa,
o líder então vira o número dito e lê a dificuldade e fala brevemente sobre ela. E assim vai até
todos os cartões terem sido lidos. Depois o líder coloca sobre a mesa o segundo jogo de
cartões, virados com os números para cima e com os motivos do porque se deve tomar as
decisões corretas.
Antes de começar, o líder deve dizer a importância de se tomar as decisões segundo a
vontade de Deus, depois ele deve levar a todos a fazerem da mesma maneira que foi feito com
o primeiro jogo de cartões. Uma pessoa após outra vai dizendo um número e o líder vai dando
breves explicações sobre cada motivo.
Cuidados que deve se tomar:
Cuidado para não incentivar alguém a tomar decisão fora da Palavra de Deus.
Análise da Dinâmica:
Depois o líder pode ler a história da mulher que tinha a hemorragia (Mc.5:25-34) e
dizer que aquela mulher teve dificuldades para tomar decisões, mas que sua vida foi
transformada por uma decisão em direção a Jesus Cristo.
O líder deve dizer que hoje estamos reunidos para aprender um pouco mais sobre
tomar decisões certas na nossa vida. O resultado de nossa vida depende das decisões que
tomamos.
Muitas coisas se levantam para nos impedir de tomar as decisões certas em nossa vida.
É por isso que o mundo está como está. Muitos estão no crime, na marginalidade, na
prostituição, nos vícios, na solidão, na depressão, na tristeza, na infelicidade, etc.
Você precisa tomar agora a decisão certa para dar rumo certo em sua vida. Só há uma
maneira de você ser realmente feliz.
Detalhe Especial que Faz Diferença:
Faça cartões bem decorados com mensagens que falem do amor de Deus por cada um
de nós e dê aos visitantes como lembrança do grupo.

Dinâmica VIII
O Burro e o Capim
Objetivo: Levar as pessoas à reflexão sobre a vida e aproveitar para falar que às vezes se pensa
que há oportunidades, mas não há como aproveitá-las.
Material Necessário: Enunciado sobre O Burro e O Capim, uma miniatura de um burrinho,
um pouco de capim, um pedaço de barbante, uma pequena vasilha com água.
Modo de Fazer:
O líder e os membros devem receber os convidados com muito ânimo e palavras de
boas vindas.
O líder deve dizer hoje que vamos fazer algo que vai falar muito ao nosso coração. O
líder deve explicar que esta é uma dinâmica com a finalidade de gerar reflexão, então diz que
vai ler uma charada e que todos devem participar dando a resposta que achar correta.
Enunciado
- Um burro está amarrado, através de uma corda, a uma estaca, bem no meio de um
campo gramado.
- Num raio de dez metros é só cascalho e areia.
- A corda mede trinta metros de comprimento.
- A uma distância de vinte metros, de um lado, existe água e, de outro, há capim em
abundância.
- Percebemos que a corda permite perfeitamente que ele possa, tanto beber água, quanto
comer.
- O burro está morto de fome e de sede e não pode comer o capim, nem beber a água

Por que o animal não pode nem comer e nem beber?
Cuidados que deve se tomar:
Cuidado para não deixar que esta brincadeira fique pejorativa ou se façam brincadeiras
desagradáveis.
Análise da Dinâmica:
Muitos estão assim e na sua vida não conseguem alcançar o que querem. Tentam de
várias formas alcançar aquilo que tanto querem, mas não alcançam e não sabem porque não
conseguem alcançar.
Este enunciado nos mostra que o burrinho não podia comer nem beber porque já estava
morto.
Aplicação ou Apelo
Muitos não conseguem alcançar seus sonhos, não conseguem ver suas vidas mudarem,
não encontram a felicidade ou a resposta para as suas indagações, porque não percebem como
está sua vida espiritual. O Senhor Jesus Cristo quer que experimentemos aquilo que realmente
nos alimenta, mata nossa sede e supre nossas necessidades. Porém, a grande maioria das
pessoas não consegue fazer isso, sabe por quê? A Bíblia diz que aqueles que ainda não

conhecem a Cristo como seu Único Senhor e Salvador estão como que mortos espiritualmente
falando. Deus quer trazer uma nova vida sobre você! O Senhor te ama de tal forma que quer
levar você a nascer novamente, para uma nova vida!
Neste momento deve fazer o apelo, orar com os decididos por Cristo, abençoando a
cada um.

Dinâmica IX
O Que Impede as Bênçãos de Deus de Permanecer em nossa Vida
Objetivo: Evangelizar usando dois copos descartáveis para mostrar porque as bênçãos não
permanecem em nossa vida.
Material Necessário: dois copos descartáveis e uma jarra com água.
Modo de Fazer:
O líder e os membros devem receber os convidados com muito ânimo e palavras de
boas vindas.
O líder deve atrair a atenção de todos e dizer que eles foram convidados para estarem
ali, porque são especiais e importantes para nós. Então deve dizer que gostaria de transmitir
uma mensagem muito significativa. Nesse momento, o líder pega um copo descartável vazio e
começa a rasgá-lo, enquanto vai rasgando cada parte vai dizendo que nossa vida é como esse
copo, durante toda nossa vida muitas coisas foram acontecendo conosco, que foram gerando
decepções, frustrações, feridas, desânimo, amargura, tristeza, medo, problemas de
relacionamentos, etc. E por acusa disso, sem percebermos, nossa vida foi ficando assim,
rasgada, dilacerada, arrebentada e não percebemos ou não queremos admitir isso. Até
buscamos mudança, queremos ver as coisas diferentes (enquanto isso continua rasgando as
beiradas do copo, sem rasgar o fundo, à medida que vai falando até ele ficar parecido com
flor), mas parece que nada acontece. Queremos que Deus nos abençoe e Ele até está tentando,
mas não estamos vendo nada.
O copo deve ser rasgado às beiradas (laterais), mas o fundo deve ficar inteiro, deve
ficar parecido com uma flor. Então o líder vai segurar no fundo e mostrar para todos e dizer
que a vida de muitos está assim.
Cuidados que deve se tomar:
Procure usar um copo descartável fácil de rasgar com a mão. Procure ser bem objetivo
ao falar, mas com cuidado para não ofender ninguém.
Análise da Dinâmica:
Sua vida pode estar assim. Você busca as bênçãos de Deus e parece que não consegue
retê-las. Talvez até você não perceba, mas Deus tem tentado te abençoar. Sabe por quê? Então
diga: Esse copo foi feito para conter alguma coisa, por exemplo água. Nesse momento pegue a
jarra com a água e pergunte a todos o que acontecerá se for colocado água no copo? Deixe-os

responder. Depois coloque a água, ela vai sair toda, vai derramar porque o copo está rasgado.
Então diga: assim é a vida de muitas pessoas, Deus está derramando as bênçãos, mas elas não
conseguem reter, por causa das feridas, das frustrações, dos medos, dos problemas e das
feridas que há em sua vida.
Aplicação ou Apelo
O que fazer para esse copo reter a água? É possível colar novamente esse copo?
Só há uma maneira. Então pegue um copo em perfeito estado, e diga que Jesus é como
este copo: é perfeito e não tem nenhum pecado, nenhum defeito e somente estando nele é que
podemos receber as bênçãos do Senhor em nossa vida. Então coloque o copo rasgado dentro
do copo perfeito e diga a todos, assim devemos estar, em Cristo. Se você entregar sua vida ao
Senhor Jesus Cristo, se você entrar em Cristo então todas as bênçãos permanecerão em você
(Dt. 28).
Nesta hora coloque água dentro do copo perfeito que está com o copo rasgado dentro
dele. O copo rasgado vai ficar cheio de água por causa do copo perfeito. Então diga, se você
estiver em Cristo então a bênção de Deus permanecerá em sua vida, mas se você sair de Cristo,
perde a bênção (Lc. 5:38).

Dinâmica X
Boa Idéia
Objetivos: Falar do Amor de Deus usando a criatividade o máximo possível
Material Necessário: Vários objetos e um saco de TNT, tecido ou plástico.
Modo de Fazer:
O líder e os membros devem preparar alguns objetos durante a semana que tenham
algum significado ou utilidade, e também providenciar um saco para colocar os objetos dentro
dele, mas entre eles coloque um ou dois que não tenha muita utilidade ou utilidade nenhuma.
O líder deve explicar que vão fazer uma brincadeira; deve explicar sobre esta
brincadeira dizendo o seu funcionamento. Que o saco, com vários objetos, vai passar de mão
em mão e cada pessoa deve tirar um objeto do saco e dizer qual é a utilidade normal daquele
objeto, além da utilidade normal, o que ela poderia fazer a mais com aquele objeto. Então
comece a passar o saco com os objetos e cada um vai tirando e falando, quem tirar aqueles
objetos sem muita utilidade terão mais dificuldades de falar, mas todos devem ajudar a
descobrir alguma utilidade boa para todos os objetos.
Depois que todos tiverem participado, o líder pega o saco de objetos e começa a
explicar o significado.
Cuidados que deve se tomar:
Cuidado para não colocar coisas que quebrem ou que sejam muito difíceis de achar
boas utilidades. Procure colocar coisas bem úteis.
Análise da Dinâmica:

Assim somos cada um de nós. Deus nos fez com um objetivo na vida, Ele quer nos
usar sempre, pois foi para isso que Ele criou o homem, mas muitos pensam que sua vida é só
para os que estão vivendo, muitos estão conformados pensando que é só isso que vai
acontecer em sua vida.
Alguns olham para si e pensam: “Eu vou ser mais do que isso!”. Outras até dizem: “Eu
nasci para sofrer mesmo!”
Você talvez pensa que foi feito só para o que está vivendo e se conformou com isso e
não sabe que outra coisa bem diferente pode acontecer na sua vida e através da sua vida.
Todos nós tivemos muitas idéias sobre o que fazer com estes objetos, agora imagine o que
Deus planejou para fazer na sua vida!
Aplicação ou Apelo
Deus quer usar você de maneira que você nunca imaginou! O Senhor te fez e você vive
um tipo de vida hoje comum, mas ainda não sabe que Deus vai fazer na sua vida coisas
tremendas e maravilhosas que você nem pode imaginar! (Sl. 139:13-16).
Olha, Deus te trouxe aqui para te dizer que, assim como descobrimos outras utilidades
para estes objetos, assim como descobrimos que eles podem ser úteis de várias formas, e
algumas que nós nem imaginávamos, da mesma forma, você vai ser útil nas mãos de Deus
como nem imagina ainda. Deus quer usar você, mas antes Deus quer abençoar você,
transformar você!

