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DIREITOS DA 
CRIANÇA

 
Estudo para 

crianças

10 direitos das crianças. 10 direitos um a um!

Objetivo
Discutir a relação entre o anúncio da vinda de Jesus e os direitos das crianças e 
encontrar maneiras de agir a partir da compreensão de que as crianças podem ser 
protagonistas da luta de seus direitos no mundo.

1. Iniciar a lição com ouvindo e/ou cantando a canção:
“Criança não trabalha” do Palavra Cantada, composta por Paulo Tatit e Arnaldo 
Antunes. https://youtu.be/u9aa7FqMcRU

2. Texto base: Isaías 11.1 e 4 - “Então brotará um rebento do toco de Jessé, e 
das suas raízes um renovo vai dar frutos. Ele cuidará dos pobres e vai ficar do 
lado dos pequenos da terra”

3.Iniciar brincando com as palavras do texto:
O que é um toco? O que é um rebento? Quem é Jessé? O que é um renovo?

4. Coletar as ideias das crianças e acrescentar outras, como:
Toco = Tronco de uma árvore que foi cortada.
Rebento = Um brotinho que nasce no tronco que foi cortado.
Jessé = O pai de Davi.

5. Compartilhar com as crianças:
 O “tronco de Jessé” é um “apelido” do povo de Deus na Bíblia. O povo 
era como uma árvore bonita, mas foi levado preso para uma terra distante 
chamada Babilônia. Sua cidade foi arrasada e o templo destruído. Era como se 
a “bela árvore” tinha sido cortada por uma machado, ficando apenas o “toco”. 
O povo estava muito triste e não sabia o que fazer. Daí, veio uma palavra de 
esperança: Estamos arrasados como uma árvore que foi cortada, mas, assim 
como um brotinho frágil nasce de um tronco, vocês vão renascer, crescer e se 
tornarem fortes, dando muitos frutos. 
 Jesus é um desses frutos! Ele nasceu e foi um frágil bebezinho, mas 
também cresceu e se tornou forte e corajoso, na defesa de todos, cuidando e 
despertando a força dos pobres e ficando do lado dos pequenos da terra!
Em todas as partes do mundo onde há guerra ou empobrecimento, as crianças 
são as que mais sofrem, são mais mais frágeis… Por isso, temos que conhecer 
e lutar pelos direitos das crianças de todo o mundo!!!
 (Uma vez, contei essa história para as crianças durante o culto e, ao final, 
duas crianças de 5 anos, a Sophia e a Sofia da Mooca, mostraram-me o 
desenho que fizeram, semelhante a figura abaixo. Elas dobravam a folha e 
assim a história ia se revelando para mim! Com uma folha e um lápis, deram 
uma ótima ideia de como ilustrar a história, colocando-a em movimento)

Pedro Camargo

Pastor metodista
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6. Quais os direitos das crianças?

Objetivo: ler e discutir cada direito com as crianças, identificando, inicialmente, 
se elas consideram que esses direitos têm sido garantidos a elas próprias e ás 
outras crianças do mundo.

Segundo a ONU (Organização que reúne pessoas de quase todos os países do 
mundo) todas as crianças do mundo tem direito a:

1 - Todas as crianças, independentemente de cor, sexo, língua, religião ou 
opinião, têm os direitos a seguir garantidos.

Mostrar num mapa crianças os países do mundo. Perguntar sobre as 
diferenças entre as pessoas: meninas e meninos, pessoas de línguas, cores, 
religiões diferentes. Todas devem ter seus direitos garantidos! Também pode-
se desenhar um grande círculo numa folha ou quadro, brincar de fazer os 
países do mundo e trabalhar o tema com as crianças.

2 - A criança será protegida e terá desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social adequados.
Lembrar do brotinho que precisa de cuidado para crescer. 

3 - Crianças têm direito a nome e nacionalidade.
Escrever em papéis ou na lousa, junto com as crianças, os nomes de cada uma 
e outros nomes, de amigos e amigas.

4 - A criança terá direito a alimentação, recreação e assistência médica.
Canção: Quando a gente reparte o que tem, não falta nada a ninguém!

Ler com as crianças os outros direitos e conversar um pouco com elas, ouvindo suas 
ideias e sugestões.

5 - Crianças com deficiência 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.

a criança 
precisa

de amor e 
compreensão.
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10 - Toda criança terá proteção contra atos de discriminação.

7. Jesus também foi criança e precisou de cuidados!
O Natal está chegando! Nele lembramos que Jesus também foi criança e 
precisou de cuidados! Usar as personagens individuais de um presépio com 
as crianças e recontar, com elas, a história. Lembrando do cuidado da família 
com o menino, mas, ao mesmo tempo, das dificuldades da viagem a Belém, a 
falta de casa ou hospital, a viagem para o Egito.

8. De acordo com o contexto, dois caminhos podem ser tomados nesse 
estudo:
 8.1 Caso o estudo ocorra num lugar de grande vulnerabilidade, onde os  
 direitos das crianças não são garantidos, discutir o problema com as  
 crianças, à luz dos dez direitos das crianças.
 8.2 Caso o estudo ocorra num lugar onde não há vulnerabilidade, discutir  
 a situação das crianças que sofrem por não terem seus direitos garantidos:  
 Crianças de perto (do bairro ou cidade) e de longe (outros estados e  
 outros países). Conversar sobre o papel de igreja de estar unida aos que  
 mais precisam.

Em ambos os casos, encontrar com as crianças formas de ação como, por exemplo: 
escrever uma carta conjunta para o prefeito(a), governador(a) e presidente(a), 
reivindicando os direitos das crianças e cobrando as ações do Estado. Conversar 
com elas sobre outras ações que podem ser feitas. Quem sabe uma carta em 
nome de toda a igreja e outras formas criativas que considerem as crianças como 
sujeitos e protagonistas de sua própria luta pelos direitos.

9. Cantar a canção: “A paz do mundo começa no meu coração”  (Thelma 
Chan)
 https://youtu.be/VlElnGin3u4 
 A paz do mundo começa no meu coração, no seu coração, a paz.
 A paz do mundo começa num abraço, dá um abraço pela paz.
 Abraça, abraça, abraça e canta!


