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Contextualizando...

A cena é bastante comum. O pastor está ministrando no culto, o momento é 
impactante, a hora do apelo, todos estão envolvidos com a atmosfera santa 
no ar... É quando se ouve risos histéricos, um choro talvez, misturado com 
uma pirraça. Os olhares se voltam para barulho. Uma criança!

Se fosse possível ler as mentes das pessoas presentes, quais seriam as 
principais ideias?

• Por que essa criança não está na salinha?
• Se fosse meu filho não atrapalharia o culto!
• Lugar de criança ficar é em casa!
• Logo agora que estávamos no melhor da mensagem essa criança 
• atrapalhando...

Os pensamentos acima nos fazem refletir sobre o lugar da criança na igreja. 
A criança não participa da ministração dos adultos, não compreende, não 
se interessa, então a mensagem cristã não é para elas? Criança precisa ser 
ministrada? Se precisa, como fazer isso?
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Por que ministrar para as crianças é importante?

1) É uma ordenança de Deus

Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 
todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; 
E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6:5-7

Ministrar as crianças é uma ordenança. Assim como existem outras ordenanças 
na bíblia, tais como amar a Deus sobre todas as coisas e honrar aos pais, 
ensinar os mandamentos do Senhor as crianças é uma ordenança Dele. 
Essa ordenança esta voltada para os pais, ou seja, ela não pode ser delegada 
ou terceirizada. Deus é tão sábio que ainda explica como fazer isso : “assentado 
em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te”. Em outras 
palavras só é possível ensinar os mandamentos vivendo os mandamentos.

2) Nem toda criança é salva
Ir à igreja, ouvir os cultos, ser filha de crente, não garante a salvação pessoal. 
A salvação é individual e intransferível. A criança precisa ter uma experiência 
real com Cristo.

À medida que a criança desenvolve seu conceito de moralidade, a diferença 
entre o certo e o errado, fica mais observável o reconhecimento de que o 
ser humano precisa de um salvador.  A idade em que isso acontece depende 
de cada criança, o grau de maturidade, as experiências sociais e espirituais. 
Como ministros do evangelho precisamos garantir que estaremos perto 
quando o momento chegar.

Embora a criança já tenha feito à confissão de pecados e participado de ape-
los evangelísticos somente os frutos de salvação que darão pistas do real 
compromisso da criança com o Senhor:

Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta 
espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade mansidão 
e domínio próprio; e aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Gálatas 5: 22 e 23

3) Jesus ama as crianças

“E qualquer um de vocês que acolhe uma criança como esta em meu nome, está me 
recebendo” Mt 18: 5.
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Em várias passagens do evangelho Jesus 
demonstrou o seu amor pelas crianças. Diri-
giu-se com autoridade sobre os discípulos, 
dizendo, “não as impeçais!”. Logo, se eu sou 
cristão e quero fazer a vontade do Senhor, 
devo favorecer que uma criança se aprox-
ime de Jesus. 

E isso não é difícil! Imagine Jesus rodeado 
de crianças, rindo e se divertindo, e foi Ele 
quem disse que o reino dos céus pertence a 
elas. Jesus sabe o que é próprio da criança e 
para a criança, Ele de fato sabe qual a necessidade dos pequeninos.

As crianças devem portanto, não somente ir a igreja, o espaço físico, mas SER 
igreja. Fazer parte do corpo de Cristo, pois Jesus veio a este mundo para elas 
também!

4) As crianças dão fruto!
Há, ainda, mais uma importante observação a ser feita: os pais podem ser 
alcançados através dos seus filhos. Isto é evidenciado através de um exame 
detalhado da membresia da igreja. Os pais aprendem com seus filhos e, 
através deles, reaproximam-se da fé. Para muitos pais, o nascimento de um 
filho é um “evento espiritual”. Surgem novos questionamentos sobre a vida. 
Isto também confirma-se através de dados estatísticos. Pessoas, entre 20 
e 30 anos de idade, quando se tornam pais, e que não têm mais nenhum 
contato com igreja ou com a fé  um grande número de pessoas -, podem 
neste momento das suas vidas, serem novamente abordadas a respeito da fé. 

No mundo de hoje, o nascimento do primeiro filho é um momento singular. 
O ponto de vista sobre determinadas coisas até aquele momento muda 
bastante, talvez, mais até do que com o casamento. Esta transformação de 
vida está associada a muitas inseguranças e a uma busca por orientação. As 
discussões sobre o significado da vida e a espiritualidade são novamente 
atualizadas. Dentro da imensa massa de diferentes ofertas de significado ou 
orientações, muitos pias jovens ainda têm uma tendência, originada em sua 
formação cristã, que os direciona à igreja evangélica.

Perguntas feitas pelos filhos fazem com que os pais abram os olhos para 
perguntas não respondidas sobre sua própria vida e sua fé. Questionamentos 
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e respostas dos filhos podem abrir uma nova porta de entrada para a 
espiritualidade dos pais. Perguntas que eles já não se faziam há muito tempo 
reaparecem, “suplicando” por um novo significado:

• Qual o sentido da minha vida, agora que não sou mais responsável só por mim 
mesmo?
• Onde posso achar orientação?
• Quem garante proteção para meu filho que precisa de segurança, nesse mundo 
obscuro e de futuro incerto?
• Por que me questiono a respeito da morte diante dessa “vidinha” recém chegada 
ao mundo?
• Como acho um novo caminho, se eu deixei a oportunidade escapar?

A sensibilização dos jovens pais a respeito da fé é um ponto importante para 
o desenvolvimento da igreja. Ao mesmo tempo é importante, dentro deste 
espírito de crescimento, eu as crianças não sejam usadas como instrumento 
para alcançar seus pais. Trabalhar com crianças já é importante por si mesmo. 
O fato de os pais se tornarem mais sensíveis ao Evangelho, é um ótimo lucro.
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CÉLULAS DE CRIANÇAS

Se existem Células de adolescentes, 
jovens e adultos, também devem existir 
Células de crianças. Elas, porém, têm um 
diferencial, a qual pode ser um obstáculo: 
precisam de um líder adulto. Crianças 
não são lideradas por crianças, mas por 
adultos.

Com o intuito de despertar você para a necessidade de a Igreja ter Células 
de crianças, vamos tratar um pouco sobre esse tema.

O QUE É UMA CÉLULA DE CRIANÇAS? 

É uma célula formada por crianças que se reúne em torno de um líder. As 
células de crianças devem estar normalmente em paralelo a uma célula de 
adultos. Na célula as crianças recebem cuidados, ministrações bíblicas e 
oração, participando de questionamentos e discussões. Vivendo juntas a 
vida cristã, elas ajudam umas as outras e buscam alcançar outras crianças 
para Cristo.

OBJETIVOS DE UMA CÉLULA DE CRIANÇAS
• Envolver crianças, membros e líderes para que se tornem células de um 

organismo vivo; 
• Levar as crianças a desenvolverem amizades sadias, conhecer a Deus e 

atrair seus amigos, pais e familiares; 
• Fazer com que cada criança da célula sinta-se reconhecida e respeitada 

como parte importante da Igreja. Crianças não são receptores passivos, 
mas ativos. Elas podem ajudar a expressar Cristo umas as outras; 

• Ajudar as crianças a envolverem-se com a Palavra de Deus, contextuali-
zando os princípios bíblicos com o dia-a-dia delas;

 
FUNCIONAMENTO DE UMA CÉLULA DE CRIANÇAS

• A célula de criança funciona paralelamente à célula de adulto – na mes-
ma casa, em outro espaço; 

• As células de adultos que desejarem ter uma célula de criança em para-
lelo, são as responsáveis em levantar seus líderes. Não se deve importar 
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pessoas de outra célula; 
• Havendo interesse em abrir um célula de crianças, primeiramente con-

verse com a liderança da sua Rede e somente depois de devidamente 
instruído, abra a célula nos padrões adequados; 

• O líder da célula de adulto é sempre desafiado a gerar novos líderes 
também para as células de crianças. Caso contrário elas podem não se 
multiplicar e dificultar também a multiplicação da célula de adultos. 

LIDERANÇA DE UMA CÉLULA DE CRIANÇAS

Os mesmos requisitos para líderes de célula de adultos se aplicam aos líde-
res de célula de criança. São eles: 
• Ser batizado e membro da Central;
• Ter completado o currículo obrigatório do CCM;
• Participar de um GD regularmente, prestando contas de sua célula;
• Um líder de células de criança também precisa ser: facilitador, amigo, 

modelo e pastor.

REUNIÃO DE UMA CÉLULA DE CRIANÇAS
Proposta de tempo máximo de reunião: duas horas;
• 30 min de brincadeira e lanche na chegada; 
• 1h e 30min com oração, louvor (CD ou instrumentos); lição (conforme 

currículo unificado com o desenvolvido nas atividades dos Domingos); 
atividades de artes/manuais.

• No horário estabelecido para o término, as crianças serão liberadas e o 
líder da célula também. Por isso a reunião dos adultos deverá respeitar 
os horários estabelecidos para evitar problemas. 

MULTIPLICAÇÃO DE UMA CÉLULA DE CRIANÇAS

• A célula de criança tem o desafio de multiplicar-se uma vez a cada ano; 
• Acima de 10 crianças, torna-se necessário multiplicar a célula. No caso da 
célula de adultos não estar preparada para a multiplicação simultânea, a 
célula de crianças se multiplicará assim mesmo, separando as crianças por 
faixa etária (com um líder para cada faixa), mas a reunião deverá continuar 
na mesma casa, porém em ambientes separados; 
• Quando a célula de adultos multiplicar-se, a de criança também se multi-
plicará independente do número de crianças (neste caso será pela necessi-
dade de uma nova célula acompanhando a de adultos). 
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• Os líderes de célula de criança serão gerados dentro da própria célula de 
adultos. A responsabilidade pelos novos líderes é de cada célula. 

Como desafios práticos, propomos o seguinte:

• Se você pretende ser líder de uma célula de adultos, considere abrir uma 
de crianças. Poderá haver pais de crianças em sua célula. Elas também pre-
cisam da palavra de Deus;
• Para ter uma célula de crianças de qualidade anexada à sua célula, partici-
pe do Lidere 5 cujo tema é Lidere uma Célula de Crianças;
• Se você é pai de crianças, leve-as para uma célula. Elas também precisam 
da palavra de Deus;
• Considere diante de Deus ser um líder de Célula de crianças.



10

LOUVOR PARA CRIANÇAS

LOUVAR É DIFERENTE DE OUVIR E TOCAR 
MÚSICA
Para começar essa conversa, eu poderia 
dizer da importância que a música tem no 
processo de desenvolvimento da criança, 
dizer sobre estudos contemporâneos a respeito do cérebro humano, sobre 
como a música contribui significativamente para os processos cognitivos, no 
entanto, nada disso importa quando tratamos a música como louvor. É a sutil 
diferença de percebermos que não cantamos na célula com as crianças, mas 
as ensinamos a louvar a Deus. Podemos usar a música para acalmá-las, para 
brincar, para tornar as histórias mais lúdicas, mas quando cantamos para o 
Senhor, nós louvamos.

PARA QUE LOUVAMOS?
O louvor nos aproxima de Deus, louvamos por que carecemos da presença de 
Deus na nossa vida. Precisamos do Seu renovo, Sua paz. Quando louvamos a 
Deus nos sentimos mais fortes, refrigerados e vivificados. 
 Sendo assim, da mesma forma que o adulto que é salvo, ou seja, que 
reconhece Jesus como salvador, sente a necessidade de louvar, a criança 
também precisa desse momento único na presença do Senhor.

POR QUE NEM SEMPRE O LOUVOR COM CRIANÇAS DÁ CERTO?
Acontece que nos esquecemos de um princípio básico quando ministramos 
para as crianças: Nem todas são salvas. Estão ali na célula, na igreja, frequentam 
a central da criança todo domingo, mas ainda não tiveram uma experiência 
real com o Senhor. São filhos e filhas de crentes, que ainda não confessaram 
o Senhor Jesus como salvador. Nesse momento cabe uma ressalva, temos 
aqueles pequeninos, meninas e meninas que ainda não tem  entendimento, 
estes são seguramente as crianças que Jesus disse “das tais são o reino dos 
céus.”

Portanto, quando ministramos o louvor e a palavra para crianças devemos 
sempre nos lembrar que não ministramos para salvos, mas para pessoas 
que precisam da salvação. Sendo assim, não percebem o louvor como um 
momento para estar próximo do Senhor mas um momento que pode ser 
divertido para brincar  e quem sabe bagunçar, pular, conversar, ir no banheiro, 
mexer no brinquedo...
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COMO DEVO FAZER PARA QUE O MOMENTO DO LOUVOR DA CÉLULA 
ACONTEÇA?
Esquecemos também que o louvor é ensinado, sim, aprendemos a louvar. 
Quando somos recém convertidos e vamos a igreja, as vezes até abrimos os 
olhos para ver como as pessoas louvam. Levantamos as mãos timidamente e 
de vez em quando falamos um aleluia. Depois nos soltamos e começamos a 
ter mais intimidade com essa forma de adorar e se aproximar de Deus. Essas 
estratégias não são observáveis para a criança, muito menos se ela não for 
salva. Nada terá sentido e muito menos valor. Sendo assim, não coloque a 
música no som e espere “a coisa acontecer”, por que ela não vai acontecer...

COMO ENSINAR O LOUVOR
O líder da célula infantil é também o líder de louvor. As crianças (e nós 
também) utilizam a imitação como uma forma de aprendizagem. A medida 
que vão crescendo elas vão construindo outras formas de aprender. Sendo 
assim, o louvor deve ser ministrado. O adulto será o modelo de adorador para 
a criança.
Alem disso, como todo ministro de louvor, o líder da célula deve conhecer 
bem todas as músicas que serão ministradas, inclusive ensaiando em casa. 
Louvor com criança é coisa séria!

ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO
É importante lembrar que o público infantil também tem características 
específicas que são imprescindíveis saber:
Tempo de concentração: Quanto menor a criança menos tempo de 
concentração ela terá, por isso evite o falatório, o fazer é o mais importante.
O corpo fala: Quanto menor a criança menos tempo ela também conseguirá 
permanecer com o corpo parado. Por isso os louvores com gestos são 
fundamentais neste momento, além de ser uma boa estratégia para ajudar a 
decorar a letra da canção.

DA ESCOLHA DO REPERTÓRIO
A escolha do repertório é determinante para um momento de louvor 
prazeroso. É importante contemplar desde músicas mais agitadas até 
músicas de adoração. A ministração do adulto ajudará a criança a perceber 
as verdades espirituais que estão descritas nos louvores. 

Penso que é relevante ser criterioso quanto a letra dos louvores. Muitas 
músicas infantis no mundo evangélico, priorizam apenas a brincadeira e se 



12

esquecem de colocar as verdades bíblicas do evangelho. Outras possuem 
uma verdade bíblica imensa, difícil de ser alcançada pelos pequeninos. 
Sendo assim, encontrar o meio termo é o ideal.

Acrescentar músicas que se cantam nos cultos também é uma boa opção, 
mas é importante não se esquecer de avaliar se o conteúdo da letra não está 
muito distante da realidade da criança.

A ministração deve sempre ser da música mais agitada para a mais calma. 
Essa estratégia permite que as crianças passem por um momento lúdico, 
de brincadeira com o corpo e sejam logo depois, levadas a um momento 
mais calmo de adoração a Deus. É importante lembrar que o momento da 
brincadeira também é um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, no 
entanto isso não é tão perceptível para a criança. São as nossas intervenções 
como ministros de louvor que farão com que ela tome consciência de suas 
atitudes de louvor a Deus.
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PREPARANDO LIÇÕES COM CRIATIVIDADE

1. Jesus usou histórias, elementos visuais e 
exemplos para ensinar, de forma que sua 
mensagem fosse acessível ao público a quem 
ele se dirigia. Devemos ser como Ele ao ensinar 
em nossa Célula;
2. Deus é um Deus criativo. Sua primeira ação 
descrita na Bíblia foi criar. (Genesis 1.1) Ele 
criou e cria todas as coisas, o que somos, o 
que nos envolve e o que nós temos. Ele nos capacita quando precisamos de 
criatividade.

COMUNICANDO-SE COM AS CRIANÇAS
1. Crianças entendem coisas concretas x abstratas
2. Crianças estão em níveis diferentes de desenvolvimento
3. Crianças são receptivas à uma história que elas podem se identificar
4. Crianças podem ser atraídas ou distraídas por um simples detalhe da sua 
história

PREPARANDO A LIÇÃO
1. Peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração em cima do estudo da 
lição e lhe dê a melhor estratégia para alcançar o coração das crianças;
2. Prepare a lição com antecedência;
3. Leia sua lição com as crianças em mente;
4. Pense a respeito de como desenvolverá a atividade (sempre tenha em 
mente a verdade bíblica e a aplicação);
5. Escolha uma história associada ao tema e/ou algum elemento visual que o 
auxilie na aplicação da lição;
6. Escolha a melhor forma de contar a história: Vídeo, encenação com as 
crianças, fantoches, utilizando objetos ou figuras, etc.

MINISTRANDO A LIÇÃO
1. Inicie a ministração relembrando o que foi ensinado na última semana e 
o versículo chave;
2. Utilize atividades para “sentir” como as crianças estão. Você pode utilizar 
um emocionômetro, fazer uma entrevista com as crianças perguntando 
alguma coisa muito boa ou muito ruim que aconteceu naquele dia ou 
naquela semana, etc;
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3. Fique atento à fala das crianças e permaneça sempre em espírito de 
oração;
4. Utilize perguntas ou frases que estimulem o interesse das crianças. Ex: 
“Hoje nós vamos ouvir sobre um menino que lutou contra um gigante”,  “Você 
sabia que até os adultos ainda podem crescer?”;
5. Evite ler na apostila enquanto você ministra. Deixe os textos marcados na 
bíblia ou faça cartazes para que as crianças leiam juntas;
6. Procure envolver ao máximo as crianças enquanto você ministra a 
lição. (Segurando os objetos, fazendo sons ou gestos de acordo com o seu 
comando, ajudando a distribuir algum material, etc);
7. Faça perguntas durante a lição para verificar se os alunos estão entendendo;
8. Comunique para as crianças que as respostas de todas são importantes e 
que nós aprendemos uns com os outros;
9. Repita várias vezes o princípio chave;
10. Sempre dê exemplos de como as crianças podem aplicar o princípio em 
seu cotidiano;
11. Lembre-se de terminar o tempo juntos repetindo o conceito chave ao 
mesmo tempo que você incorpora os comentários das crianças, o que elas 
compartilharam no grupo durante o ensino;
12. Sempre ore no final.

Importante: 
Quando crianças estão fazendo perguntas 
é uma indicação de que elas estão 
caminhando com você.

FAZENDO COM QUE TODOS NO GRUPO PARTICIPEM:
a) Você pode sortear os nomes de dentro de uma caixa ou saco para te aju-
dar a contar a história;
b) Você pode jogar uma bola para a criança que irá responder;
c) Você pode combinar gestos e mímicas para designar a próxima criança 
que irá participar.
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LIDERANDO COM EXCELÊNCIA

“Quem ensina esmere-se no fazê-lo.” Romanos 12.7

Um importante traço do nosso caráter cristão está em buscar a excelência ao 
realizarmos o privilegiado trabalho que Deus tem, pela sua graça, confiado 
em nossas mãos, o de pastorear  os filhotinhos do Seu rebanho! 

“A excelência do homem existe apenas para manifestar a excelência de Deus. Quando 
a excelência humana se une ao sobrenatural de Deus, manifesta-se a verdadeira 
excelência, o poder de Deus!” (Márcia S. Ribeiro, 2008, p. 143) 

Duas responsabilidades de um líder de célula de crianças:

1. Construir um ambiente seguro, onde a criança possa se sentir 
respeitada e amada.

Um ambiente seguro requer a construção de um contexto amoroso, onde 
cada criança precisa sentir-se importante.  Nesse contexto, a criança deve ser 
motivada a participar, ser escutada com interesse, ser valorizada no que diz 
e faz, deve ainda ser protegida da crítica e da vergonha, para que não tenha 
medo de errar e aventure-se a novas descobertas.  O líder deve promover 
uma identidade positiva da criança e jamais compará-la a outra criança ou 
expô-la diante do grupo. 

O líder deve lembrar que ele é modelo, por isso, não pode negar com suas 
ações os valores que ele ensina. 

2. Preparar bem a lição. (preparo didático e espiritual)

Preparar bem a lição é indispensável para ter o domínio da turma. Os 
problemas de indisciplina caem significativamente quando o líder tem 
a segurança do que está fazendo, quando vem munido de recursos que 
provocam curiosidade e promovem a participação das crianças.

O líder que esmera- se no preparo da lição transmite duas mensagens: que 
o conteúdo a ser transmitido é importante e que a pessoa que a receberá é 
importante.

O ensino de um conteúdo relevante feito de forma criativa e instigadora 
não é o objetivo final de um líder, mas o meio pelo qual ele usa para plantar 
e cultivar a Palavra viva de Deus no coração das crianças, motivado pela 
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convicção apaixonante de que somente essa Palavra produz salvação e 
transformação que impactarão não só a vida de cada criança, mas de suas 
famílias e sua geração. 

Líderes devem entender o compromisso da sua liderança espiritual sobre as 
crianças, buscando em oração discernimento espiritual e estratégias de Deus 
para a sua liderança. (Márcia Ribeiro)

Disciplina e limites 

Disciplina Limites

• Conjunto de processos edu-
cacionais que levam a criança 
a se comportar bem.

• Medidas para limitar/impe-
dir/ corrigir um mau com-
portamento. 

• Parte da disciplina. 

DISCIPLINA: 

A melhor medida disciplinar é construir com as crianças da célula a rotina e as 
regras de funcionamento. Deixe que elas discutam, escrevam e representem 
as regras. A previsibilidade gerada pela rotina é importante para a segurança 
das crianças e as ajudam a lidar com a ansiedade da espera do tempo de 
cada atividade. É importante também incluir regras sobre o cuidado com o 
ambiente e os objetos da casa anfitriã. 

As regras asseguram valores, portanto trabalhe os valores protegidos por 
cada regra, para que não sejam entendidas como tendo um fim em si mesma, 
mas como meio para garantir um valor importante. 

   Ex: Tirar os sapatos para não sujar o sofá. Valor: respeito à pessoa que 
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carinhosamente nos oferece a sua casa.

 Procure usar de bom humor, para que as regras e os valores sejam lembrados 
sem um caráter impositivo. 

LIMITES: 
O que fazer quando a criança escolhe não seguir a 
regra?

O líder deve prever os passos das medidas disciplinares. 
Isso é parte importante para ter o domínio da turma, 
pois traz segurança e equilíbrio emocional ao líder. 
O líder não pode ser um exemplo de descontrole 
emocional. 

Os limites devem ser claros e executados sem ameaças, de forma tranquila. 
Ficar dando “chances” enfraquece a autoridade do líder. Educar é repetir, 
portanto adote ações  disciplinares que possam ser repetidas.  

O que fazer com as crianças difíceis? 

Crianças que têm dificuldades de se 
comportarem bem, podem ser frutos 
de uma educação permissiva, de pais 
sem autoridade, mas uma porcentagem 
significativa delas pode ser portadoras 
de algum transtorno neurológico 
como Transtorno de Défit de Atenção 
e Hipertividade(TDA/H), Transtorno 
Opositor Desafiador (TOD), Transtorno do Espectro Autista (TEA).  A igreja 
torna-se ainda mais relevante para essas crianças e suas famílias, como um 
lugar de acolhimento, de parceria e transformação. 
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FAZER UM VÍNCULO AFETIVO COM A CRIANÇA: Crie oportunidades 
para a participação dessa criança, explorando seus talentos e a valorize, 
trabalhando assim para que uma nova identidade seja estabelecida dentro 
do grupo, pois podem ser crianças estigmatizadas em outros contextos. O 
líder deve promover uma expectativa positiva sobre o comportamento da 
criança difícil. 

FAZER UMA ALIANÇA COM OS PAIS: O líder deve conversar com os pais 
mostrando seu interesse para conseguir que a criança participe de forma 
adequada na célula. Pedir a parceria dos pais nas estratégias utilizadas 
durante a célula, como a permanência de um dos pais durante as atividades.  
Os pais de crianças muito indisciplinadas  frequentemente carregam histórias 
de sofrimento com o comportamento da criança e também precisam ser 
acolhidos e ajudados. 

CONSTRUIR A COOPERAÇÃO DO GRUPO: Quando o comportamento de 
uma criança é inadequado e perturba as demais crianças, elas também irão 
cobrar do líder o cumprimento das regras disciplinares. O líder deve solicitar 
um envolvimento especial do grupo para ajudar aquela criança a comportar-
se adequadamente. As crianças sentem bem ao participarem de uma missão 
especial de ajuda, elas podem criar estratégias e regras especiais. Isso traz 
uma responsabilidade social para os membros do grupo e aumenta o vínculo 
com a criança difícil. 

LIDANDO COM DIFERENTES IDADES: Na célula paralela, o tempo do 
lanche e do louvor poderá ser feito junto com os adultos.  
O ideal é que se tenham dois líderes (maiores e menores).  Pode fazer um 
rodízio de ajuda entre os adultos da célula.  
As crianças maiores podem preparar atividades e ajudar as menores. 
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 2 A 12 
ANOS

ESTÁDIOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO (JEAN PIAGET)

Piaget distingue fundamentalmente quatro estádios ou fases de 
desenvolvimento. As idades-limites de permanência nestas fases são valores 
médios. Ou seja, não se transita de um estádio para o outro numa data 
fixa, podendo esta variar em função de vários fatores, nomeadamente a 
maturação orgânica. A ordem de sucesso é que é fixa, pelo que não se atinge 
dado estádio sem antes terem percorrido os que o procedem.

Estádio sensório-motor (0 a 2 anos)
Este estádio, que vai do nascimento aos dois 
anos de idade, é caracterizado pela ação, e 
não pelo pensamento. De fato, a criança ainda 
não pensa, mas está munida de esquemas que 
lhe permitem atuar no meio envolvente. Em 
vez de palavras e conceitos, a criança serve-
se de percepções e movimentos, organizados 
em  esquemas de ação. Na presença de um 
objeto novo, o bebê incorpora-o sucessivamente em cada um dos seus 
esquemas ou estruturas de ação, como por exemplo, sacudir, esfregar, 
balançar, como se tratasse de compreender pelo uso.

Afirmar que a  criança não tem pensamento  não significa dizer que não é 
inteligente. Neste período, a criança possui uma inteligência prática, assim 
designada por se exercer com base na manipulação dos objetos. Trata-se 
de uma inteligência diferente da nossa, dado que não atua ao nível dos 
conceitos abstratos. Por outras palavras, é uma inteligência ao serviço da 
ação, e não da representação.

O que marca a entrada no período pré-operatório, que ocorre entre os dois 
e os sete anos de idade, é o aparecimento da  função 
simbólica, que é a capacidade de criar símbolos para 
representar os objetos e lidar mentalmente com eles. 
Como exemplos 

de manifestações desta função simbólica temos a 
linguagem, a imagem mental e o jogo simbólico.

Estádio pré-operatório (2 a 7 anos)
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Com o domínio do símbolo, os esquemas de ação começam a ser substituídos 
por  esquemas de representação, o que significa o início da  inteligência 
representativa ou  pensamento. Porém, apesar do substancial progresso, 
o pensamento não é ainda reversível, o que só iria acontecer no período 
seguinte.

ações que antes se executavam exterior e 
materialmente sobre os objetos. Em suma, 
a interiorização da ação deu lugar a uma 
operação enquanto atividade mental.
OPERAÇÃO|  Ação interiorizada, ou seja, 
executada interior e simbolicamente pelo 
pensamento.

 A característica essencial das operações é a reversibilidade, atributo ausente 
na atividade simbólica do período anterior.

O EXEMPLO QUE SE SEGUE PERMITE A COMPREENSÃO DO QUE É A 
REVERSIBILIDADE: 

Se deitarmos em dois copos iguais o mesmo volume de água, uma criança 
de cinco/seis anos aceita que há em ambos a mesma quantidade de líquido. 
Se, em seguida, transvasarmos o líquido de um dos copos para um outro 
mais estreito e mais alto, a criança considerará que este copo tem mais água 
do que o outro. Isto significa que a criança ainda não possui reversibilidade, 
pelo que não atingiu ainda o nível operatório. Quando a criança atingir o 
pensamento operatório, afirmará que se trata da mesma quantidade de 
líquido em ambos os copos, porque já possui reversibilidade. Pode mesmo 
servir-se de argumentos para justificar a sua resposta, invocando um dos 
seguintes:
•  É a mesma água porque não se acrescentou nem tirou nenhuma.

• É a mesma água porque, se voltasse a deitar no copo pequeno, ficava como 
dantes.

• É a mesma água porque este copo é mais alto, mas também é mais estreito.

Estádio das operações concretas (7 a 11 anos)
Este estádio inicia-se aos sete e prolonga-se até aos onze anos de idade. 
Ser capaz de operar significa estar apto a executar interior e mentalmente as 
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Quando a criança assim procede, significa que está de posse da reversibilidade 
no que respeita ao esquema da  conservação da quantidade. Ainda neste 
período, constituirá outras operações como a conservação de peso e de 
volume, a seriação, a classificação, etc. 

REVERSIBILIDADE| Capacidade de regressar mentalmente ao ponto de partida.

Nesta fase, as operações são concretas, o que significa que, apesar da 
reversibilidade, o pensamento necessita do apoio dos objetos manipuláveis 
e das situações vividas. O pensamento ainda não é capaz de se exercer sobre 
situações hipotéticas, traduzidas por enunciados verbais, o que só ocorrerá 
na fase seguinte.

Estádio das operações formais ( + de 11 anos)
Estas operações instalam-se entre os onze e os quinze anos de idade. A partir 
de agora, o adolescente é capaz de raciocinar sobre as hipóteses abstratas. 
Estas não são fatos ou objetos concretos, mas proposições enunciadas 
verbalmente ou por meio de outros símbolos, a partir das quais o jovem 
efetua os encadeamentos típicos da lógica formal.
Piaget apresenta o problema: “Edite é 
mais clara que Susana; Edite é mais escura 
que Lili. Qual é a mais morena das três?”

Se a seriação implicada na resolução fosse 
acompanhada de objetos, uma criança de 
sete anos de idade não teria dificuldade 
em resolver. Mas, assim apresentado, só a 
partir dos onze ou doze anos de idade é 

que conseguirá responder que a mais morena é a Susana.

Para além de raciocinar dedutivamente a partir de hipóteses, o adolescente 
está apto também a formular hipóteses para resolver problemas.

            Entre as novas capacidades mentais, surge a possibilidade de compreender 
princípios abstratos, o que permite grande abertura a conceitos científicos 
e filosóficos, que não tinha em fases anteriores. Não admira, pois, que o 
adolescente se preocupe com ideais morais, políticos, sociais e religiosos, 
mantendo acaloradas discussões a seu respeito.
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            No final da adolescência, a inteligência formal faculta, pois, a entrada 
do jovem num domínio novo, que é o do pensamento puro. Ao terminar este 
período, as estruturas intelectuais do adulto estão já instaladas, e, no decorrer 
da vida adulta, adquirirão maior mobilidade e maleabilidade, contribuindo 
para tal a diversidade de experiências por que o ser humano vai passando.

Fonte: Publicada por Psicologia do Desenvolvimento 
Acesso em 04 abril 2015
:http://psicofadeup.blogspot.com.br/2011/05/estadios-do-desenvolvimento-cognitivo.html

ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO MORAL ( JEAN PIAGET)

- “A moral infantil esclarece, de certo modo, a do 
adulto. Portanto nada é mais útil para formar os 
homens do que ensinar a conhecer as leis dessa 
formação.” (Piaget, p.22)

“Toda moral consiste num sistema de regras, e a 
essência de toda moralidade deve ser procurada 
no respeito que o indivíduo adquire por essas 
regras.” (Piaget, p.23)

Existem três estágios e dois tipos de moral, segundo Piaget. 
ANOMIA ( ATÉ 5 ANOS)  

A= ausência, nomia= regras/normas. Ausência de consciência de regras. As 
regras são obedecidas pelo hábito e imitação dos mais velhos. 

Mesmo que não se tenha uma consciência da regra é uma fase extremamente 
importante pra moral, porque as regularidades exteriores impostas pelos 
adultos (hora de comer, de dormir, de ir para a escola) geram ritmo e disciplina 
e servirão como fontes de regularidades morais. 

A criança vai adquirindo estruturas intelectuais que vão inseri-la na 
consciência da regra, ou seja, ela vai se integrando ao mundo moral.

MORAL DA HETERONOMIA (ATÉ 9/10 ANOS)

Hetero= outro/diferente de você; nomia= regras/normas. 

As regras são externas (adultos) e obedecidas por um respeito unilateral, um 
misto de amor (pessoas importantes) e temor(medo das sanções). Logo, a 
lei se funde com a autoridade. Some a autoridade, some a necessidade da 
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obediência à lei. A regra existe no momento em que ela é dada. 

A entrada no mundo da moralidade se dá pela relação de autoridade.

Há um realismo moral, onde ser bom é ser obediente. Julga-se um ato pelas 
consequências e não pela intencionalidade (se uma criança quebrou 10 
xícaras sem querer, ela merece um castigo maior que a que quebrou 1 xícara 
por querer).

O egocentrismo é um importante conceito para entendermos a consciência 
moral. Ele é a falta de consciência de si, uma indiferenciação entre eu e o 
meio social. 

Egocentrismo não é egoísmo, é um nível mental em que a criança se encontra, 
pois ela ainda não é capaz de descentrar do seu ego. Egoísmo é um defeito 
moral de quem deveria descentrar do seu ponto de vista e não o fez.  Logo, 
o egoísmo não tem só um defeito moral, mas também, um nível intelectual.  

 “É no momento em que o sujeito está o mais centrado em si que ele menos se 
conhece; e é na medida em que descobre a si mesmo que o sujeito se situa num universo 
e constitui este em razão desta descoberta.” (Piaget  p.19)

É na interação com o mundo, objetos e pessoas,  com as leis físicas e morais, 
que a criança vai tomando consciência de si, do mundo. 

É principalmente através da interação social, da relação com outras crianças 
(grupo de iguais) que ela vai sendo forçada a pensar no ponto de vista do 
outro e com isso ela toma consciência de quem ela é e de quem é o outro. 

Ela vai sendo forçada a co-operar, ou seja, operar com o pensamento do 
outro.  A força do grupo,  libertará o pensamento do egocentrismo, pois é 
pelo interesse de interação que a criança sente a necessidade de ceder, de ser 
lógica, de argumentar, trazendo grande  desenvolvimento intelectual, social, 
emocional e moral.  

MORAL DA AUTONOMIA (A PARTIR DE 11 ANOS)

Auto= próprio; nomia= regras/normas.

Na autonomia as regras são da própria consciência e só tem valor 
se forem consensuais, pois são motivadas por um respeito mútuo. 
Há uma superação do egocentrismo dando lugar a uma cooperação.  
O que está presente é o medo moral, ou seja, o de decair aos olhos do 
indivíduo respeitado. 
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