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Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Após o culto, andem pelo templo 
para olhar os vitrais com seus filhos/alunos. Se houver 
vitrais com diferentes temas, use alguns momentos a cada 
semana para conversar sobre o ensino individual de cada 
janela.

O que são as janelas 
coloridas, os vitrais, em 
algumas igrejas?
Talvez na sua igreja existam janelas 
coloridas, chamadas vitrais. Se você olhar ao seu redor 
durante o culto, verá que existem janelas que são diferentes 
das janelas de sua casa. Estas janelas são feitas com pedaços 
de vidro colorido. Muitos talvez tenham até desenhos 
pintados sobre eles. Estes vitrais são uma parte muito 
importante da igreja.

Por que temos vitrais nas igrejas?
Vitrais acrescentam beleza à casa de Deus, mas não é 
somente isso que fazem. Estes vitrais são feitos para nos 
ensinar. Se você olhar com cuidado para os vitrais, verá que 
a maioria contém imagens bem claras. Em geral mostram 
diferentes histórias da Bíblia, diferentes símbolos cristãos ou 
diferentes artigos da fé cristã, e está tudo presente em lindas 
gravuras feitas de vidro colorido e pintados! Que maneira 
maravilhosa de glorificar o Senhor e proclamar o Evangelho!
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Pais, professores de escola dominical, 
ensino pré-confirmatório: Antes ou depois 
do culto, permitam que seus filhos/alunos entrem 
na sacristia para poder ver melhor. Ensinem-nos 
que precisam ser cuidadosos. São objetos que estão 
organizados para serem usados no culto. Ajudem-nos a 
lembrar por que a igreja usa uma sacristia.

Como é o nome da sala  
ao lado do altar?
A sala perto do altar é chamada “sacristia”. Veja 
se você consegue encontrar a porta para a sacristia 
em sua igreja. O uso de sacristias se tornou comum 
há mais de 1500 anos. Na maioria das igrejas você encontrará 
a sacristia ao lado ou atrás da área do altar.

Para que é usada?
A sacristia é o lugar de armazenamento dos 
objetos sagrados usados na casa do Senhor. 
Por exemplo, os utensílios para a Santa Ceia 
são guardados ali, bem como velas e outros 
objetos. Ao guardá-los em um lugar separado, 
nos asseguramos de que não sejam quebrados, 
perdidos ou estragados. Algumas igrejas têm 
dois tipos de sacristias. Uma é a “sacristia do 
pastor”, que guarda ali suas vestimentas (a roupa 
que usa durante o culto). A outra é a “sacristia 

da comissão de altar”, onde as pessoas que cuidam para que a 
igreja esteja sempre bonita guardam os objetos da igreja.
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O que é “paramento”?
Paramento é um tecido colorido que 
é pendurado em móveis importantes 
na igreja. Você sabe onde fica o 
altar? Você provavelmente verá um 
pedaço de tecido colorido pendurado nele. Esse paramento 
é chamado de “frontal” ou “sobrefrontal”. Você consegue 
encontrar o púlpito? O púlpito também tem um paramento, 
assim como outros móveis importantes no santuário. Olhe ao 
seu redor e veja quantos paramentos você vê na igreja. 

Por que usamos paramentos?
Paramentos honram a Deus e embelezam o seu santuário 
baseados nos períodos do ano da Igreja. Por exemplo, 
durante o período de Pentencostes, os paramentos são 
verdes. Durante a Quaresma, os paramentos são de cor roxa. 
A palavra “paramento” vem da palavra em latim parare, 
que significa “decorar ou enfeitar”. Os paramentos não são 
enfeites silenciosos. Cada paramento ajuda a proclamar a 
maravilhosa mensagem da salvação através de Jesus Cristo!

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, permitam 
que seus filhos/alunos vejam mais de perto os diferentes 
paramentos do santuário. (Lembrem-nos de serem 
reverentes nos lugares santos de Deus.) Ensine que as cores 
podem ser diferentes do que o esperado para o ano da 
Igreja. Por exemplo, os paramentos são vermelhos no Dia da 
Reforma, mesmo que seja durante o período de Pentecoste.
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O que é o “altar”?
Quando você entra no santuário, 
qual é a primeira coisa que chama sua atenção? Talvez você 
veja os lindos vitrais coloridos. Talvez você perceba as velas. 
De todas as coisas maravilhosas em seu santuário, uma coisa 
provavelmente chama sua atenção em primeiro lugar: o altar. 
O altar é o objeto parecido com uma mesa grande localizado 
no centro da igreja. A palavra “altar” vem da palavra em 
latim altare, que significa “um lugar para oferecer sacrifícios”.

Por que temos um altar se não fazemos 
sacrifícios sobre ele?
É meio assustador pensar que pudéssemos usar um altar 
para sacrifícios. Olhamos para o altar através dos olhos do 
Evangelho. Em cima do altar, em geral, tem uma cruz. O único 
sacrifício necessário foi feito na cruz. O altar é um lugar onde 
Cristo nos dá o perdão que ele obteve para nós através de sua 
morte e ressurreição. Cantamos hinos de agradecimento e 
louvor em resposta a tudo o que Deus fez por nós através de 
Cristo Jesus. Uau, o altar certamente é um lugar importante!

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Durante o culto, dirijam a atenção 
das crianças para o altar. Expliquem a elas que o altar é 
o lugar onde Deus prometeu vir e estar conosco. Após o 
culto, com sua supervisão, permitam que as crianças se 
cheguem ao altar para observar. Lembrem-nos de serem 
reverentes nos lugares santos de Deus.
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O que é o “batistério”  
ou “pia batismal”?
Na igreja, o batistério é o lugar onde 
vemos o Espírito Santo em ação! 
Como Paulo diz em Tito: “Ele nos salvou, não 
por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua 
misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e 
renovador do Espírito Santo.” (Tito 3.5). Tudo isso acontece no 
batistério, na pia batismal. Você já deve ter visto a pia batismal na 
sua igreja. Quando acontece um batismo, a pia batismal é o lugar 
onde todos podem ver o Senhor em ação! 

Por que usamos a pia batismal?
O Batismo tem um lugar importante na vida do povo de Deus. No 
Batismo, você recebeu o perdão dos pecados, foi resgatado da mor-
te e do diabo e recebeu salvação. Tudo isso vem a você através da 
Palavra de Deus com a água do Batismo. A pia batismal nos lembra 
do maravilhoso presente do perdão de Deus que continuamente 
jorra na sua Palavra e sacramentos. Também nos lembra que nossa 
velha natureza pecaminosa foi afogada, e uma nova pessoa ressur-
giu para viver em fé! Uau, muita coisa acontece na pia batismal!

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, permitam 
que as crianças se aproximem da pia batismal para poderem 
ver melhor. Durante o culto, quando o sinal da cruz é feito 
sobre a congregação, lembrem seus filhos/alunos que o sinal 
da cruz foi feito sobre eles no seu batismo. Foi ali que foram 
marcados como uma pessoa redimida por Cristo.
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O que é a vela no 
santuário, que 
permanece acesa o 
tempo todo?
Aposto que você consegue contar 
todas as velas na igreja. Há várias velas. Se 
você decidir contar, não esqueça daquela que, em algumas 
igrejas luteranas no mundo, fica acesa o tempo todo. Isso 
mesmo, aquela luzinha lá dentro é uma vela! Ela é especial 
e recebe o nome de “chama eterna”. Essa vela fica acesa o 
tempo todo. 

Por que temos uma vela que fica acesa  
o tempo todo?
Quando vemos a chama eterna somos lembrados de que 
Deus está sempre presente em nossas vidas e promete nunca 
nos abandonar. Deus está especialmente presente no seu 
santuário onde ouvimos a sua Palavra viva e recebemos os 
seus maravilhosos sacramentos. Ela fica acesa o tempo todo. 

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, 
direcionem a atenção de seus filhos/alunos para a chama 
eterna pendurada acima do altar, presente em muitas 
igrejas luteranas ao redor do mundo. Lembre-os de que 
esta vela fica acesa durante o ano todo. Permita que se 
aproximem do altar para poder ver melhor. Lembrem-nos 
de serem reverentes nos lugares santos de Deus.
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O que é o 
“lectório”?
Quando o Senhor nos 
chama para o culto, ele 
nos alimenta com sua 
maravilhosa Palavra e 
sacramentos. Na maioria 
das igrejas, a Bíblia é colocada sobre uma estante chamada 
“lectório”. A palavra “lectório” vem da palavra em latim 
lectio, que significa “leitura”.  

Por que a Bíblia é lida de um lectório? 
Por milhares de anos, a Palavra viva de Deus tem sido lida 
para o seu povo. Quando essa Palavra é lida para nós, 
lembramos que Deus continua a entregar sua promessa de 
salvação para nós através da pregação e do ensino fiel. No 
lectório, a Bíblia de nossa igreja está num ótimo lugar para 
ser lida para todo o povo de Deus!

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, 
permitam que seus filhos/alunos vão até o lectório para 
que possam vê-lo mais de perto. Permitam que vejam a 
Bíblia da igreja. Lembrem-nos de serem reverentes nos 
lugares santos de Deus. Durante o culto, antes das leituras, 
lembre-os de que irão ouvir a Palavra de Deus, e que no 
lectório está a Bíblia, da qual serão lidas as maravilhosas 
promessas de Deus!
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Como se chama aquela enorme 
vela grande?
Há muitas velas no santuário de nossa igreja. 
Algumas acendemos todos os domingos. Outras 
acendemos somente em ocasiões especiais. Em 
algumas igrejas luteranas ao redor do mundo, 
uma vela é acesa durante o ano todo! Aquela vela 
alta que você vê na frente, possivelmente perto da 
pia batismal, ou mais à frente, perto do altar, é a 
Vela Pascal.

Para que se usa a Vela Pascal?
A Vela Pascal nos lembra da vitória de Jesus 
sobre a morte. Você lembra daquela história da 
coluna de fogo que guiava os israelitas à noite no 
deserto, depois que o Senhor os havia libertado 
da escravidão no Egito? Quando Jesus morreu na 
cruz, ele nos livrou da escravidão das trevas e da 
morte. Através do Batismo, somos sepultados com 
ele na sua morte e temos nova vida através de sua 
ressurreição! A Vela Pascal nos lembra disso. 

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do Culto, levem seus 
filhos/alunos até a Vela Pascal para permitir que possam vê-la 
mais de perto. Mostrem a eles os símbolos que estão na 
Vela. Lembrem-os de que Jesus Cristo é a Luz do mundo, a 
Luz que não é vencida por nenhuma escuridão.

Como se chama aquela enorme 
vela grande?
Há muitas velas no santuário de nossa igreja. 
Algumas acendemos todos os domingos. Outras 
acendemos somente em ocasiões especiais. Em 
algumas igrejas luteranas ao redor do mundo, 
uma vela é acesa durante o ano todo! Aquela vela 
alta que você vê na frente, possivelmente perto da 
pia batismal, ou mais à frente, perto do altar, é a 
Vela Pascal.

Para que se usa a Vela Pascal?
A Vela Pascal nos lembra da vitória de Jesus 
sobre a morte. Você lembra daquela história da 
coluna de fogo que guiava os israelitas à noite no 
deserto, depois que o Senhor os havia libertado 
da escravidão no Egito? Quando Jesus morreu na 
cruz, ele nos livrou da escravidão das trevas e da 
morte. Através do Batismo, somos sepultados com 
ele na sua morte e temos nova vida através de sua 
ressurreição! A Vela Pascal nos lembra disso. 

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do Culto, levem seus 
filhos/alunos até a Vela Pascal para permitir que possam vê-la 
mais de perto. Mostrem a eles os símbolos que estão na 
Vela. Lembrem-os de que Jesus Cristo é a Luz do mundo, a 
Luz que não é vencida por nenhuma escuridão.

Copyright © 2016 LCMS Worship. Created by Christopher Thoma. LCMS congregations and schools have 
permission to reproduce “KIDS in the Divine Service” for their use. lcms.org | 888-THE LCMS
Tradução autorizada: Editora Concórdia/IELB

Copyright © 2016 LCMS Worship. Created by Christopher Thoma. LCMS congregations and schools have 
permission to reproduce “KIDS in the Divine Service” for their use. lcms.org | 888-THE LCMS
Tradução autorizada: Editora Concórdia/IELB

+ + + 
Crianças
e o culto
+ + +

+ + + 
Crianças
e o culto
+ + +



O que é a “cruz processional”?
A cruz processional é a cruz presa a uma longa haste 
que é levada para dentro da igreja durante um hino 
processional. Durante o hino de abertura em domingos 
festivos, o cruciferário leva a cruz, seguido pelo acólito 
e depois pelo pastor. Talvez você já tenha visto isso em 
sua igreja, em vídeos, nas formaturas do Seminário ou 
em algum culto especial. Se a cruz processional não 
estiver sendo usada numa procissão, fica na frente do 
santuário. Veja se você consegue vê-la agora.

Por que usamos a cruz processional?
Quando a cruz processional entra no santuário, nós nos 
colocamos em pé para honrar nosso Senhor ressuscitado 
e para lembrar que ele vem para estar com sua Igreja. 
Lembramos, especialmente, durante datas festivas na Igreja, 
a razão para nossa celebração: a morte de Jesus na cruz para 
nos salvar de nossos pecados e sua ressurreição que prova isso. 
Então, quando aquela cruz estiver entrando, fixe seus olhos na 
cruz. Lembre que Cristo veio para estar conosco em sua Palavra 
e sacramentos. Que maneira maravilhosa de iniciar o culto!

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, permitam 
a seus filhos/alunos irem até a cruz processional para que 
possam vê-la melhor. Durante o culto, quando a cruz estiver 
sendo trazida para dentro do santuário, lembrem-nos que 
nosso Senhor verdadeiramente vem a nós todos os domingos 
em sua Palavra e sacramentos. Ele realmente está aqui!
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O que o “púlpito”?
Você provavelmente observou que quase todos 
os domingos o pastor prega para a congregação 
do mesmo lugar na igreja. Este lugar é chamado 
púlpito. A palavra “púlpito” vem da palavra em 
latim pulpitum, que significa plataforma. Você 
sabe o que é uma plataforma? Uma plataforma 
é construída para se chegar mais alto. Por exemplo, se você 
já viu alguém lavando janelas em prédios altos, essas pessoas 
estavam provavelmente em plataformas ou andaimes.

Por que os pastores pregam do púlpito?
Antes da invenção do microfone, algumas vezes se tornava 
difícil ouvir o que o pastor estava dizendo. Ao elevar o lugar de 
onde o pastor prega, ele conseguia projetar melhor sua voz para 
que todas as pessoas presentes pudessem ouvir o maravilhoso 
Evangelho. Elevar o púlpito acima de todas as outras coisas 
também ajuda a significar a importância de proclamar a pura 
Palavra de Deus. O púlpito é mesmo uma maravilhosa invenção!

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, permitam 
que seus filhos/alunos vão até o púlpito para que possam ver 
melhor. Incentivem-nos a subirem no púlpito para ter uma 
visão da congregação. Lembrem-nos de serem reverentes 
nos lugares santos de Deus. Durante o culto, antes do 
sermão, lembrem-nos de que o pastor vai começar a pregar 
a Palavra de Deus, e que aquele púlpito ajudará para que 
possam ouvir e ver o pastor com maior clareza!
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Por que usamos velas 
no culto?
Imagine que você participasse de um culto há 500 anos atrás. 
Como não há luz, nem mesmo durante o dia, a igreja é escura. 
Como você veria o que estava acontecendo? Como veria o 
pastor? Como caminharia até o altar para receber a Santa 
ceia? Como você deve ter adivinhado, um dos primeiros usos 
para velas na igreja era para iluminar o santuário. Na verdade, 

lâmpadas de óleo eram provavelmente usadas até o quarto 
século, quando então as velas se tornaram mais comuns.

Existe mais algum motivo para usar 
velas, além de iluminar um lugar?

Com a invenção da lâmpada, as velas não eram mais 
necessárias na igreja. Mas isso não quer dizer que perderam 
sua importância na igreja. Velas têm sido usadas por centenas 
de anos para simbolizar as palavras de Cristo, quando ele disse: 
“Eu sou a Luz do mundo” (João 8.12). Velas nos lembram de 
que Jesus é a Luz que venceu as trevas do pecado. Como você 
pode ver, velas têm um lugar importante no nosso culto.

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Quando as velas forem acesas 
no início do culto, lembrem seus filhos/alunos que 
Cristo é a Luz do mundo. Ensinem a eles que quando as 
velas são acesas, também estamos honrando a Deus e 
reverentemente reconhecemos sua presença no santuário. 
Ele realmente está aqui como prometeu que estaria!
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Por que há uma cancela 
na frente da igreja?
Em algumas igrejas luteranas ao redor do 
mundo, você vê um tipo de uma grade perto 
do altar, que se chama cancela do altar. Outras ainda têm 
uma segunda cancela, mais perto da congregação. 

Para que servem estas cancelas?
A cancela divide a igreja em duas partes importantes: a 
“nave”, que é a parte maior da igreja, onde a congregação 
senta; e a parte da cancela que é a parte da igreja onde 
fica localizado o altar. A grade do altar separa o altar do 
restante da cancela. Na Idade Média, essas grades eram 
importantes para separar a congregação do pastor ou do 
padre. Ao mudarmos a nossa compreensão da Santa Ceia, 
as cancelas começaram a ser usadas para fins mais práticos. 
Em muitas igrejas são usadas para auxiliar o povo de Deus a 
se ajoelhar e receber a Santa Ceia. Também são usadas para 
confirmações, casamentos e outros eventos na igreja.

Pais, professores de escola dominical, ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, 
chamem a atenção de seus filhos/alunos para as cancelas. 
Permitam que se aproximem para que possam ver melhor. 
Incentivem-nos a fazer o sinal da cruz, ajoelhar-se e orar. 
Lembrem-nos de serem reverentes no lugar santo de 
Deus.
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