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Atividades preparatórias 

Escolher a atividade mais adequada ao seu grupo de alunos. Cada professor 
poderá elaborar sua própria atividade se assim o desejar. Abaixo seguem 
algumas sugestões. 

As atividades podem acontecer de forma aleatória de acordo com a percep-
ção de cada professor dentro de sala de aula.

A. Realizar atividades coletivas para que os alunos se sintam motivados a se 
comprometer com seus colegas durante as atividades.

B. Utilizar o teatro de fantoches para o momento da história.

C. Criar um painel junto com os alunos que identifique de forma clara as 
atitudes positivas e negativas que acontecem quando pensamos em com-
promisso.

D. Aproveitar um dia bonito de sol e fazer o momento da história ao ar livre 
em meio à natureza.

E. Escolher uma história bíblica que mostre experiências de pessoas com-
prometidas umas com as outras e como Deus está comprometido conosco 
todo o tempo. Parábola do bom rei e do servo cruel (Mateus 18:23-33).

F. Entregar uma planta suculenta  para que os alunos levem como uma lem-
brança da classe representando o cuidado e compromisso que devem ter 
com a criação de Deus.

G. Ao fim do estudo desse valor as crianças poderão ganhar uma medalha 
como símbolo de comprometimento em todas as áreas da vida.

 
Momento da história

A. Iniciar o momento da história cantando com as crianças. Se tiver alguém 
que pode levar um instrumento para tocar e cantar com as crianças melhor 
ainda.

B. Contar apenas uma parte da história para que as crianças se sintam es-
timuladas a continuar a ouvi-la durante as semanas seguintes. Adeque os 
trechos da história de acordo com o tempo disponível em sala de aula, lem-
brando apenas que essa é a parte mais importante do programa. Por isso, 
reserve tempo suficiente para envolver as crianças e tornar esse momento 
bem esperado e agradável.

Valor estudado: COMPROMISSO



Um presente e uma lição

 O aniversário de Dani finalmente havia chegado e ela receberia seu 
presente tão esperado. 
 
Ao descer para tomar o café da manhã já pode ouvir seus pais cantando “Pa-
rabéns pra Você” e avistar uma mesa caprichada, digna de um dia especial. 
 
– Parabéns princesa – disse sua mãe ao lhe dar um abraço apertado. 
– Filha temos um presente pra você! – falou o seu pai trazendo nos bra-
ços o presente de Dani. 
– Meu filhote! Obrigada mamãe e papai. – exclamou Dani explodindo de feli-
cidade. 
– Filha um animalzinho requer muita responsabilidade e esperamos que 
tenha muita atenção ao cuidar da sua cachorrinha. 
– Sim mamãe, eu serei muito responsável. – Dani afirmou. 
– E você já tem um nome para ela? – perguntou o seu pai. 
– Luna!  
 
 Ao chegar na escola Dani foi recebida com muito carinho pelos ami-
gos. Cantaram parabéns na sala, recebeu presente dos amigos e ela aprovei-
tou para contar a novidade. A tarde seus amigos foram até a sua casa para 
conhecerem a Luna e comer o bolinho preparado especialmente o aniversá-
rio de Dani. 
 
 Os dias foram passando e Dani entendia cada dia mais o que mamãe 
quis dizer quando pediu para ela fosse responsável. A Luna ainda era um 
bebê e precisava ser ensinada nos mínimos detalhes. Ela fazia xixi no tapete, 
mordia os sapatos e os móveis, chorava a noite e Dani já estava começando 
a ficar cansada dessa tal de responsabilidade. 
 
- Dani, já colocou comida para Luna?  
- Já estou indo mamãe. 
- Tirou a sujeira dela no quintal? 
- Já vou? 
- Está na hora de passear com ela. 
 
 Era o dia todo assim. Dani não tinha sossego. Sempre tinha algo para 
fazer e isso começou a deixá-la cansada. Na escola, a professora Lívia perce-
beu que Dani estava com a cara um pouco amarrada naquele dia.  
 
- Dani tudo bem com você? 
- Tudo professora. 
- Você parece um pouco triste hoje. 
- Bom, é que desde que ganhei a minha cachorrinha a única coisa que faço o 
dia todo é cuidar dela. Estou começando a me cansar disso. 



- Dani sabe de uma coisa tenho certeza de que logo a Luna dará menos 
trabalho se você dedicar esse tempo para ensiná-la direitinho.  O Lucky era 
como ela quando filhote. Me dava uma canseira, mas hoje tenho um compa-
nheiro fiel e se duvidar ele é quem cuida de mim agora. 
 
Sempre que chegava em casa Dani era recebida com muita alegria por Luna, 
que pulava, lambia, latia, fazia a maior festa.  
 
Depois do almoço vamos ao dentista filha, não podemos demorar. Deixe 
comida e água para Luna e tranque o portão para ela não escapar – avisou 
sua mãe. 
 - Sim mamãe – Dani respondeu com uma voz desanimada. 
- Está tudo bem filha? – ela perguntou 
- Estou meio cansada hoje. 
- Filha hoje ao votarmos pode deixar que levo a Luna para passear tudo 
bem? Assim você poderá descansar um pouco. 
- Obrigada mamãe. 
- Agora vamos, não podemos nos atrasar. 
 
Dani colocou comida e água para sua cachorrinha, mas na correria esqueceu 
de um detalhe importante, o portão. Dani esqueceu de trancar o portão e 
não demorou muito para que o vento o abrisse e Luna escapasse. 
 
Dani e sua mãe voltaram no meio da tarde e como combinado, Dani poderia 
descansar enquanto sua mãe sairia para dar uma volta com Luna. 
 
- DANI! A Luna fugiu. – exclamou sua mãe. 
 
Naquele momento Dani congelou!  
 
Fugiu? E agora.  – pensou a garotinha. 
- Filha você não trancou portão? 
- Ai mamãe acho que na correria acabei esquecendo. E agora? Para onde 
será que a Luna foi – disse Dani quase chorando. 
- Calma filha, bater de porta em porta e ver se algum dos nossos vizinhos a 
encontrou. 
 
Elas começaram a perguntar aos vizinhos, mas ninguém tinha visto a cachor-
rinha. Dani foi ficando apavorada quando, de repente, ouviu um latido muito 
familiar.  
 
– Luna é você? – disse Dani toda emocionada. 
– Então essa cachorrinha é sua? – perguntou senhor Jessé, o jardineiro do 
condomínio. 
– É sim senhor Jessé. Muito obrigada! Onde a encontrou – Dani perguntou? 
– Ela estava na pracinha andando sozinha. Tive medo que fosse atropela-
da. Avisei na portaria para que começassem a procurar o dono. Mas que bom 
que encontrei você. 
 



 Depois daquele susto, Dani se tornou muito mais cuidadosa e atenta 
não só com sua cachorrinha, mas com todas as suas responsabilidades. Um 
presente tão especial como aquele deveria ser muito valorizado e receber 
todo o cuidado e atenção possíveis. Da mesma forma é a Criação de Deus. 
A natureza é um lindo presente de Deus para nós e devemos fazer o nosso 
melhor para preservá-la. Cuidar da natureza de Deus é demostrar compro-
misso e gratidão por esse presente tão especial que recebemos.  E Dani 
aprendeu essa lição! 
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