
I – OS PRIMEIROS DIACONOS 

 

Texto base: Atos 6:1-15 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa conta-lo 

com suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Você sabe o que é um diácono? Diáconos são pessoas chamadas por Deus 

para trabalhar ajudando a igreja. Você conhece algum diácono ou diaconisa? Hoje nós vamos 

aprender sobre os primeiros diáconos da igreja. 

Como seria uma igreja sem diáconos? Você consegue imaginar? A primeira igreja não 

tinha diáconos. Eles não tinham quem visitasse as pessoas, nem quem servisse a Ceia. Nos 

cultos, eles não tinham ninguém na porta para dar as boas vindas nem para organizar todas as 

coisas.  

Um dia, as pessoas na igreja começaram a se queixar da falta de organização e 

cuidado. Os apóstolos eram ótimos pastores, mas eles não estavam dando conta de fazer tudo 

sozinhos. Então os apóstolos se reuniram, oraram a Deus e tomaram uma grande decisão: Eles 

iriam escolher uma equipe de ajudantes para fazer a obra de Deus. Eles compreenderam que 

precisavam de pessoas com outros talentos além de pregar e orar. Você sabe o que é um 

talento? É uma habilidade especial em alguma área. Alguns de nós temos talento para cantar, 

outros para organizar, outros para tocar, outros para cozinhar, outros para dançar...  

Eles escolheram sete homens para se tornar os primeiros diáconos da igreja. Eles 

procuraram pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. A partir 

daquele momento, os diáconos iriam ajudar a organizar todas as coisas, a visitar os 

necessitados e iriam permitir que os apóstolos se dedicassem mais a oração e a pregação da 

Palavra. 

Desde então, todas as igrejas escolhem diáconos para servir a Deus ajudando a igreja. 

Nós devemos admirar e respeitar os diáconos tanto quanto admiramos e respeitamos os 

pastores. 

 

Para Memorizar: “Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa 

posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus” (1 Timóteo 3.13).  

 

Verdade Bíblica: Todos podem e devem servir a Deus de alguma forma. 

 

Aplicação Prática: Qual o talento que eu tenho com o qual eu posso servir a Deus? 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Escreva em papéis o nome de algumas funções/ 

talentos que temos na igreja e que são formas de cooperar tais como: Baterista, pregador, 

cantar, cozinhar, professor, zelador, etc. 

Depois cole na testa da criança de forma que ela não veja o que está escrito ali, mas os outros 

sim. Cada criança deve ficar em pé e “chutar” qual seria o talento que está em sua testa. Ela 

pode fazer até 3 perguntas. Ex. O meu talento é... cantar? O meu talento é... preparar a 

comida? O meu talento é... receber as pessoas na porta da igreja? Permita um máximo de três 

perguntas de cada vez, se o aluno não acertar passe a vez para o próximo. 
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