
	Para que o Projeto “BOLA NA ESCOLA” chegue  
ao maior número de localidades que for possível. 

	Para que Deus levante pessoas e igrejas dispostas  
a realizar o Projeto “BOLA NA ESCOLA”.

	Para que as portas das escolas estejam totalmente 
abertas para o projeto.

	Para doação de bolas onde
 não há possibilidade de  

aquisição das mesmas

	Para doação de folhetos  
em formato de bola para  
as crianças 

 Custo da bola - R$ 35,00; custo do folheto - R$ 0,80

	Quantas bolas e folhetos você (e/ou) sua família  
(e/ou) sua igreja podem patrocinar?

	Use uma das contas da Aliança Pró Evangelização  
das Crianças:
 Banco do Brasil: Ag. 1815-5 - cc.14844-X
  Bradesco: Ag. 475-8 - cc. 8684-3
  Itaú: Ag. 0368 - cc. 17874-5
  Caixa Econômica Federal: Ag. 0235 Op. 003 -  

cc. 2028-4
 Por favor, informe a APEC do seu depósito  

e da finalidade do mesmo.
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	Acerte com a Direção da Escola detalhes como: 
dia, hora e local. Se a Escola tem um ambiente que 
comporte todas as classes do1º ao 4º ano, realize 
o evento de uma vez só. Caso contrário, apresente 
o programa em cada sala, com duração de 30 a 40 
minutos. Demonstre alegria e entusiasmo.  
Chegue com boa antecedência para começar  
e concluir na hora combinada. 

	Se a programação for feita de sala em sala, os últimos 
10 minutos podem ser usados para mostrar a Bola  
para as crianças fazendo a recordação do significado  
de cada cor. Explique que depois a Bola será deixada 
com a Direção da Escola e que cada vez que forem 
jogar futebol poderão recordar-se da mensagem  
do amor de Deus.

	Maximize seu alcance. Aproveite para 
realizar este projeto no máximo de 
escolas possível. “Lembrem-se: 
aquele que semeia pouco, também 
colherá pouco, e aquele que semeia 
com fartura, também colherá 
fartamente.” (2 Coríntios 9.6)

	Compartilhe em sua Igreja. Será 
de grande valor para a igreja 
conhecer os resultados do 
Projeto. Agradeça pelo 
envolvimento de todos 
e louve ao SENHOR. Dez 
minutos, num culto público, 
serão suficientes para isto.

	Compartilhe com a APEC. 
Envie um breve relato 
com fotos e testemunhos,  
informando o número de 
escolas, de classes e de 
crianças alcançadas.  
E-mail: ministerial.apec@
apec.com.br

“No exato momento em que vi a bola 
de futebol com as cores do evangelho, 
entendi que seria uma ótima 
ferramenta de evangelismo.” 

Especialista em missões

“A bola de muitas cores é como um 
ímã para atrair as crianças.”

Evangelista

“Daqui a cem anos, não importará 
o tipo de carro que dirigi, o tipo de 
casa em que morei, quanto tinha 
depositado no banco, nem que 
roupas vesti. Mas o mundo pode 
ser um pouco melhor porque eu fui 
importante na vida de uma criança.” 

Anônimo
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Competições esportivas das 
melhores equipes do mundo 

no Brasil. Qual país será  
o campeão? A APEC aproveita 

o momento e lança o
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Aliança Pró Evangelização das Crianças
Rua Tenente Gomes Ribeiro, 216
(Atrás da estação Santa Cruz do Metrô)
Caixa Postal 20.244 - São Paulo - SP
CEP 04035-970
Telefone: (11) 5089-6633
E-mail: ministerial.apec@apec.com.br
SITE: www.apec.com.br
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O que é o Projeto?
	A apresentação de um Programa Evangelístico para que  

as crianças:
 	Aprendam o conteúdo da mensagem do Evangelho.
 	Tenham a oportunidade de receber Cristo como  

seu Senhor e Salvador. 

	O programa poderá ser realizado de duas formas:
 	De classe em classe, o que envolve várias apresentações.
 	Em um único local, com a ministração de uma só vez  

para todos.

	Cada escola, após a apresentação do programa, receberá 
de presente uma bola de futebol de tamanho oficial. A bola 
tem os seus gomos coloridos nas cores que são usadas pela 
APEC para a apresentação do plano de salvação através do 
Livro Sem Palavras.

	Esses programas poderão ser adaptados para serem usados 
também em creches, comunidades de bairros, igrejas, etc.

Igrejas, organizações missionárias e pessoas salvas em Cristo 
Jesus. A APEC está á disposição em todos os 40 campos, no Brasil, 
para dar a devida orientação.

1. Dependendo de Deus: 
Ore por você, por sua equipe, pelas escolas e crianças do 
seu bairro. “Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” 
(João 15.5)

2. Sintonizado com a Igreja:
A participação da sua igreja orando, ofertando e  
indo junto é fundamental. 

3. Solicitado pela Escola: 
As escolas precisam de uma mensagem de paz e de 
esperança, em face da violência, drogas, pedofilia, etc. 
Mostre á Direção da Escola que Deus pode mudar a 
situação. Fale positivamente e com entusiasmo do Projeto.  
A Direção da Escola desejará o Projeto.

4. Junto com uma boa equipe: 
Reúna os crentes que aceitaram o 
desafio de participar do Projeto, 
orientando-os na realização 
cada parte da Programação.

Quem vai dirigir o programa tem que ser dinâmico  
sem necessariamente fazer “palhaçada”.

	Abertura e Boas-vindas: 02 minutos

	Oração: 02 minutos
Explique às crianças que: 
a) falarão “muito obrigado” a Deus, por tudo que Ele dá: vida, 

pais, casa, comida, roupa, calçados,  escola, professores, etc; 
b) fecharão os olhos para não distrair-se. Não se pode ver a 

Deus, mas Ele vê a todos e está presente; 
c) agradarão a Deus se orarem sinceramente.

	Cânticos: 07 minutos
É importante saber bem a música para ensiná-la bem.  
Quem for cantar deve cantar primeiro sozinho, depois com 
todos. Assim se  aprende logo.

	Memorização do versículo: 07 minutos
a) explique que o versículo está na Bíblia, a Palavra de Deus  

e que é 100% verdade;
b) leia primeiro na Bíblia e depois use o visual; 
c) explique o significado;
d) repita de maneiras diferentes: só meninos, só meninas, 

em pé, sentado, rindo, etc. 

	Mensagem: 20 minutos
Estude bem o texto e o 
momento certo para 
mostrar os visuais, à 
medida que desenvolve 
a mensagem. Apresente 
a mensagem do 
evangelho com seriedade 
e reverência. Deixe 
fantoches e palhaços para 
outra ocasião.

	Oração final: 01 minuto
 Orar pelas crianças e agradecer pela ocasião. 

	Entrega da Bola: 10 minutos
Agradeça a Direção da Escola e a todos os professores, 
funcionários e alunos pela permissão concedida. Mostre a bola 
e faça uma breve recordação do significado de cada cor com as 
crianças. Passe a bola para as mãos da Direção da Escola,  
com uma grande salva de palmas.
Distribua a cada criança, se for possível, a miniatura da 
Mensagem das cores (folheto em formato de bola com a 
mensagem ilustrada que ela acabou de ouvir). 
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Qual o material disponível? Qual o material disponível? Qual o material disponível? 
 KIT cOMplETO pArA O prOJETO:
  lição visualizada: 
 A mensagem das cores 

(12 figuras) + roteiro para  
o ensino + partituras das  
músicas sugeridas para  
o programa.

	FOlHETO (miniatura da bola com mensagem visualizada). 
Para ser entregue à cada criança, individualmente.

	BOlA DE FUTEBOl (com os gomos 
coloridos com a mensagem do 
evangelho). Para ser entregue à 
cada escola.

	MATErIAIS DIVErSOS que também 
poderão ser utilizados:

	Cântico:  
As cores que 
falam - inédito  
(12 figuras).

	Versículo para 
memorização: 
João 3:16  
(8 figuras).

15,00R$
15,00

R$ 8,00R$

Atenção: Adquira todo esse material com a APEC mais próxima ou no SITE da APEC: www.net.br.com  

R$ 0,80
	Boné
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