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DIREITOS DA 
CRIANÇA

 
Estudo para 

adolescentes

Pelo direito de ser criança!
Preferencialmente, disponha os alunos e as alunas em roda, pois dessa forma todas as 
pessoas estarão visíveis. Estimule a participação ativa de todas.

Leitura Bíblica: Mt 2.13-18

Pensemos juntos...
	 O	 que	 são	 “direitos”?	 (anote	 as	 respostas	 em	 uma	 lousa	 ou	 flip-chart	
–	 considere	 todas	 as	 respostas.)	 Após	 os	 alunos	 e	 alunas	 responderem	
espontaneamente	 a	 pergunta,	 apresente	 a	 definição	de	 “direitos”:	 Segundo	
o	 dicionário	 Michaelis,	 direito	 é	 a	 prerrogativa	 legal	 para	 exigir	 de	 outra	
pessoa	algum	procedimento	 (por	exemplo,	o	direito	a	receber	atendimento	
em	um	posto	de	 saúde)	 e	 o	privilégio	 de	praticar	 ou	não	um	determinado	
ato	 (por	 exemplo,	 o	 direito	 de	 expressão).	 Todas	 as	 relações	 na	 sociedade	
estão	baseadas	em	direitos	e	deveres.	Os	cidadãos	e	cidadãs,	para	viverem	em	
sociedade,	têm	suas	obrigações	junto	a	essa	sociedade	(os	deveres)	e	também	
têm	a	garantia	de	receber	o	tratamento,	de	fazer	ou	não	algo	(os	direitos).
	 E	quais	 seriam	os	direitos	das	crianças?	 (anote	as	 respostas).	 Segundo	o	
Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente,	os	direitos	da	criança	são	os	mesmos	
direitos	que	todas	as	pessoas	têm	(os	direitos	humanos),	e	a	sociedade	tem	o	
dever	de	dar	à	criança	a	prioridade	na	efetivação	dos	direitos	referentes	à	vida,	
à	saúde,	à	alimentação,	à	educação,	ao	esporte,	ao	lazer,	à	profissionalização,	
à	 cultura,	 à	 dignidade,	 ao	 respeito,	 à	 liberdade	 e	 à	 convivência	 familiar	 e	
comunitária.	 (enfatize	 esses	 direitos	 anotando-os	 na	 lousa	 ou	 flipchart,	 ou	
preparando	antecipadamente	cartazes	com	o	direitos).

Na Bíblia...
	 Essa	passagem	narra	a	fuga	da	família	de	Jesus	para	o	Egito.	Temeroso	das	
profecias	 que	 anunciavam	 o	 nascimento	 de	 um	 rei,	 Herodes	 decide	matar	
todos	os	meninos	 com	até	dois	 anos	de	 idade	na	 cidade	de	Belém	e	 seus	
arredores.	 Jesus	 e	 sua	 família	 escapam	desse	 fim,	mas	 centenas	 de	 outras	
famílias	 e	 outras	 crianças	 não	 conseguem	escapar	 da	morte.	 Vemos	nessa	
passagem	o	quanto	uma	liderança	política	(Herodes)	não	poupa	aqueles	que	
são	os	mais	fracos	e	desprotegidos	na	sociedade	(os	meninos)	para	que	ela	
possa	permanecer	agarrada	a	seus	privilégios.
	 Mas,	embora	tenha	escapado	da	morte,	Jesus	não	saiu	ileso	desse	episódio	
terrível.	A	Bíblia	conta	que	a	família	de	Jesus	migrou	para	o	Egito.	Isso	significa	
que	ele	foi	privado	do	convívio	com	o	restante	de	sua	família,	foi	privado	da	
convivência	 comunitária,	 sendo	 forçado	 a	 viver	 escondido	 e	 fugitivo	 até	 a	
morte	de	Herodes.

Na sociedade...
	 Não	é	apenas	na	antiguidade	que	as	crianças	eram	os	membros	mais	fracos	
da	sociedade.	Nos	dias	de	hoje	acontece	a	mesma	coisa.	
	 Em	duplas	ou	trios,	pensem	em	exemplos	e	situações	nas	quais	os	direitos	
das	crianças	são	desrespeitados	na	nossa	sociedade	atual	(Nesse	momento,	o	
professor	pode	distribuir	os	cartazes	com	os	direitos	enfatizados	na	introdução	
da	 lição.	 Se	 o	 professor	 preparou	 cartazes	 com	 os	 direitos,	 pode	 entregá-
los	aos	pares	ou	trios	para	que	eles	escrevam	exemplos	de	desrespeito	aos	
direitos	 das	 crianças.	 Após	 alguns	minutos,	 cada	 par	 ou	 trio	 irá	 apresentar	
para	as	outras	pessoas	as	conclusões.)
	 Em	1959,	a	ONU	(Organização	das	Nações	Unidas)	aprovou	uma	declaração	
que	 contém	 os	 dez	 direitos	 das	 crianças,	 que	 devem	 ser	 defendidos	 e	
protegidos.	 Infelizmente,	 vemos	 muitos	 exemplos	 de	 desrespeito	 a	 esses	
direitos:
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1	 -	 Todas	 as	 crianças,	 independentemente	 de	 cor,	 sexo,	 língua,	 religião	 ou	 
	 opinião,	têm	os	direitos	a	seguir	garantidos.
2	 -	 A	 criança	 será	 protegida	 e	 terá	 desenvolvimento	 físico,	 mental,	 moral,	 
	 espiritual	e	social	adequados.
3	-	Crianças	têm	direito	a	nome	e	nacionalidade.
4	-	A	criança	terá	direito	a	alimentação,	recreação	e	assistência	médica.
5	-	Crianças	deficientes	terão	tratamento,	educação	e	cuidados	especiais.
6	-	A	criança	precisa	de	amor	e	compreensão.
7	-	A	criança	terá	direito	a	receber	educação,	que	será	gratuita	pelo	menos	no	 
	 grau	primário.
8	 -	 As	 crianças	 estarão,	 em	 quaisquer	 circunstâncias,	 entre	 os	 primeiros	 a	 
	 receber	proteção	e	socorro.
9	-	A	criança	será	protegida	contra	qualquer	crueldade	e	exploração.	Não	será	 
	 permitido	que	ela	trabalhe	ou	tenha	ocupação	que	prejudique	os	estudos	 
 ou a saúde.
10	-	Toda	criança	terá	proteção	contra	atos	de	discriminação.

Na igreja...
	 E	na	nossa	igreja?	Os	direitos	das	crianças	são	garantidos?	As	crianças	são	
prioridade	na	vida	e	na	missão	da	igreja	ou	são	vistas	como	obstáculos?	Elas	
são	integradas	ao	culto	e	estimuladas	a	participarem	dele?	A	igreja	dispõe	de	
atividades,	salas	equipadas	e	pessoal	qualificado	para	garantir	que	recebam	
o	melhor	ou	elas	ficam	relegadas	às	salas	mais	escondidas	e	mal	iluminadas,	
são	 retiradas	 do	 culto	 o	mais	 rápido	possível	 e	 são	 atendidas	 por	 pessoas	
sem	o	devido	preparo	ou	a	devida	vocação?	Como	atuar	em	cada	uma	dessas	
situações?

Ver, julgar, agir...
	 Após	 vermos	 na	 Bíblia	 e	 nos	 dias	 de	 hoje	 exemplos	 de	 desrespeito	 aos	
direitos	das	crianças,	precisamos	pensar	 formas	de	garantir	os	direitos	das	
crianças	na	igreja	e	na	sociedade.		(divida	a	classe	em	grupos	para	que	eles	
possam	discutir	as	questões	abaixo	e	peça	para	que	cada	grupo	apresente	
suas	conclusões	após	alguns	minutos)
	 O	que	nós,	como	pessoas	cidadãs,	podemos	(e	devemos)	 fazer	no	nosso	
bairro	 ou	 cidade	 para	 garantir	 o	 direito	 à	 vida,	 ao	 desenvolvimento,	 à	
aprendizagem	e	ao	bem	estar?
	 Num	tempo	em	que	os	direitos	estão	sendo	prejudicados,	como	garantir	o	
direito	à	educação	e	à	saúde	para	as	crianças?
Como	podemos	agir	para	que	as	crianças	se	tornem	a	prioridade	número	um	
em	nossa	igreja?

Referências
Os 10 Direitos da Criança aprovados pela ONU em 1959:
http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/10/1697593-os-10-direitos-da-
crianca-aprovados-pela-onu-em-1959.shtml

Estatuto da Criança e do Adolescente:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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