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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 Esta pesquisa pretende lançar luz sobre a história 

da criança a partir da história eclesiástica, mais 

especificamente, buscar quais foram as iniciativas e 

espaços destinados à criança no contexto da igreja. 

Para isso, escolhemos estudar sobre a Escola Dominical 

e o Culto Infantil, considerando-os uma iniciativa 

importante para o público infantil. A forma pela qual 

abordaremos o tema será a partir dos cânticos 

destinados às crianças nesses espaços. 

 

A história da criança é tema ainda bastante 

recente da historiografia. Somente na década de 1960 

que foram publicadas as primeiras obras sobre a 

infância na Europa1. No Brasil, estudos sobre os temas 

relacionados à criança começaram a ser debatidos um 

pouco mais tarde.2 A história da criança dentro da 
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história eclesiástica, contudo, ainda está por ser 

escrita. 

 

Nosso recorte temporal se dará em 1968, quando da 

reestruturação da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil, que, naquele ano, extinguiu os três 

sínodos existentes, em favor da criação de quatro 

Regiões Eclesiásticas, passando a caracterizar-se por 

uma administração mais central (Porto Alegre/RS). 

Também foi neste ano que os missionários luteranos 

norte-americanos, que já atuavam no Brasil, foram 

integrados ao quadro de obreiros da IECLB. 

 

A delimitação posterior deste trabalho será o ano 

de 1981. Neste ano pudemos perceber uma mudança na 

pastoral infantil dentro da IECLB. Essa mudança se fez 

sentir nas publicações destinadas ao ministério entre 

as crianças. A década de 1980 é também um período de 

mudanças para as crianças no mundo secular, propiciado 

pela mídia, que passou a vê-las como um mercado 

consumidor promissor, tanto de produtos quanto de 

programas televisivos. 

 

O primeiro capítulo versará sobre as origens da 

Escola Dominical. Primeiramente analisaremos o 

surgimento da Escola Dominical na Inglaterra, que 

ocorreu no século XVIII. Então abordaremos o início do 

trabalho da Escola Dominical nos Estados Unidos e 

depois nos territórios alemães. Nos territórios 

alemães, a Escola Dominical foi posteriormente 

transformada em Culto Infantil. 
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A seguir analisaremos brevemente o assim 

denominado protestantismo de missão, o qual trouxe para 

o Brasil as Escolas Dominicais. Apreciaremos seu 

primeiro hinário, verificando se há cânticos infantis. 

Veremos ainda a importância de um ministério evangélico 

interdenominacional, a Aliança Pró Evangelização de 

Crianças, a qual divulgou muitos cânticos para crianças 

utilizados em diferentes denominações, inclusive na 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 

 

Partiremos então para a análise de algumas 

iniciativas para a Escola Dominical e o Culto Infantil 

na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 

no período em questão. Para isso analisaremos duas 

publicações do Departamento de Catequese da IECLB que 

têm como alvo as crianças e os orientadores de Escola 

Dominical e Culto Infantil. 

 

Uma questão que será abordada é se, dentro do 

nosso recorte temporal, encontramos na IECLB da Escola 

Dominical ou do Culto Infantil. Contudo, fazem-se 

necessárias pesquisas de caráter histórico mais 

abrangentes para verificar as origens da Escola 

Dominical e do Culto Infantil no contexto dos sínodos e 

comunidades que deram origem à atual IECLB, em período 

anterior ao da nossa pesquisa. Especialmente faz-se 

necessária pesquisa sobre as escolas comunitárias, como 

nelas ocorria o ensino religioso, e que hinos se 

cantavam com as crianças. Pois no Brasil foi trazida 

essa herança de escolas dos territórios alemães, 

estando presente entre os professores-pastores o 

reavivamentismo alemão. 
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O último item desse capítulo versará sobre alguns 

dos hinários utilizados na IECLB para o cântico com as 

crianças. 

 

Os próximos dois capítulos abordarão duas 

experiências de Escola Dominical/Culto Infantil na 

IECLB, procurando identificar o que se cantou com as 

crianças no período em questão. Nós obtivemos os dados 

através de entrevistas, sendo que nosso critério para a 

escolha das entrevistadas foi o de que a entrevistada 

tivesse sido participante da Escola Dominical ou Culto 

Infantil como criança, e também tivesse atuado no 

ministério com as crianças como professora ou 

orientadora quando adulta. O roteiro das entrevistas 

tem em vista o funcionamento da Escola Dominical/Culto 

Infantil, os cânticos utilizados, horário e duração do 

encontro, além da experiência pessoal, visando 

estabelecer uma compreensão ampla do encontro e o 

significado para a participante. 

 

O segundo capítulo, portanto, abordará a Escola 

Dominical da Comunidade de Confissão Luterana de 

Cianorte/PR e seus cânticos. Esta é uma comunidade 

iniciada por missionários norte-americanos, com muitas 

características do protestantismo de missão, como 

veremos adiante. Os cânticos a serem analisados provêm 

da entrevista com uma professora da Escola Dominical da 

comunidade de Cianorte nesse período, a qual, em sua 

infância, participou da mesma. Ela recebeu as perguntas 

via fax, e elaborou um longo relato sobre a Escola 

Dominical, além disso, escreveu 59 cânticos utilizados 

com as crianças. O relato e os cânticos vieram escritos 

à mão, via correio. A autora também trará 
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contribuições, pois participou dessa Escola Dominical 

no período de 1975 a 1981. 

 

Os cânticos serão analisados a partir do 

agrupamento deles em suas principais ênfases. Também 

procuraremos perceber qual a compreensão que os adultos 

tinham a respeito das crianças, a partir dos cânticos 

com elas entoados. 

 

O terceiro capítulo tratará da Escola 

Dominical/Culto Infantil na Comunidade de Confissão 

Luterana em Joinville/SC. Esta comunidade é típica do 

protestantismo de � imigração, atingindo principalmente 

descendentes de alemães. Através de entrevistas com 

orientadoras de Escola Dominical e de Culto Infantil 

que em sua infância participaram desses encontros de 

crianças, obtivemos as informações sobre o ministério 

com as crianças e obtivemos os cânticos a serem 

analisados. São quatro as entrevistadas, as quais 

receberam as perguntas via e-mail. Duas responderam via 

e-mail, e duas por escrito, sendo que uma escreveu à 

mão. A análise dos cânticos se dará da mesma forma que 

no capítulo anterior. �

 

A história da criança no meio eclesiástico, e 

dentro da IECLB é um tema abrangente. Estamos 

conscientes de que não o esgotaremos. Certamente fazem-

se necessários estudos mais amplos e, para estes, esta 

pesquisa deseja ser uma contribuição. 
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I. ESCOLA DOMINICAL E CULTO INFANTIL 

�
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A história da Escola Dominical e do Culto Infantil 

é fascinante. Perceber como essa história vem se 

desenrolando nos mais de 200 anos de existência da 

Escola Dominical e o surgimento posterior do Culto 

Infantil, em diversos países, é algo digno de ser 

pesquisado. Nosso trabalho, no entanto, limita-se, 

nesse item, apenas a um breve relato sobre a origem 

inglesa da Escola Dominical, acerca da Escola Dominical 

nos Estados Unidos e da Escola Dominical e do Culto 

Infantil nos territórios alemães e posteriormente 

Alemanha (1871). Este relato vai de 1780 até em torno 

da Segunda Guerra Mundial, e visa trazer um 

entendimento sobre o que era a Escola Dominical e o 

Culto Infantil, para a seguir, relatar a sua 

importância no Brasil e na IECLB. Na IECLB houve a 

influência do modelo norte-americano, através dos 

pastores que para cá vieram3. 

 

O modelo alemão, por sua vez, expresso no Culto 
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Infantil, deixou suas marcas através dos pastores, mas 

também através dos materiais produzidos pela IECLB, o 

que veremos no terceiro item do presente capítulo. 

�

�

1.1 - Origens 

 

O presente item tratará do surgimento da Escola 

Dominical na Inglaterra, onde inicialmente passou a 

existir. Depois versará sobre o surgimento da Escola 

Dominical nos Estados Unidos. Por último, falará do 

surgimento da Escola Dominical nos territórios alemães 

e também do posterior Culto Infantil. 

 

 

1.1.1 - Escola Dominical na Inglaterra 

 

Na época da Reforma, foram fundadas instituições 

especiais para o público infantil que se caracterizavam 

pelo forte acento catequético ou pela pregação para 

crianças. Formas preliminares de Escolas Dominicais 

surgiram em estatutos comunitários da Reforma, contudo, 

não se pode estabelecer uma linha direta da Reforma 

para o Culto Infantil de tempos posteriores4. 

 

O surgimento da Escola Dominical é atribuído ao 

tipógrafo e editor Robert Raikes (1736–1811), que 

pertencia à igreja episcopal. Ele era filho do ex-

diretor e proprietário do “Gloucester Journal”, na 
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cidade de mesmo nome, na Inglaterra. Raikes iniciou 

este trabalho em julho de 1780, a partir de sua 

preocupação com o futuro das crianças de sua cidade. 

Muitas trabalhavam nas fábricas durante seis dias da 

semana, não tendo oportunidade de aprender a ler e 

escrever, uma vez que a obrigatoriedade da freqüência 

escolar só passou a existir a partir de 1870 na 

Inglaterra5. Essas crianças foram exploradas como 

poucas em razão do capitalismo inglês. 

 

Raikes reuniu crianças pobres desamparadas, e 

incumbiu voluntários a habilitá-las a ler, ensinar 

histórias bíblicas e o catecismo. Tratava-se de uma 

espécie de escola popular gratuita. Em 1783 já havia 

sete Escolas Dominicais, em casas particulares, com 30 

crianças cada uma. Então a Escola Dominical passou das 

casas para os templos. A reunião era aos domingos – 

Sunday School. Em 1785 Raikes organizou a primeira 

União de Escolas Dominicais em Gloucester, com a ajuda 

de William Fox. Logo também surgiram as primeiras 

Bíblias, testamentos e livros para serem usados 

especificamente nas Escolas Dominicais. Também nesse 

período, Raikes publicou o Sunday School Companion, que 

era um livro de leitura de versículos bíblicos6. 

 

 

1.1.2 - Escola Dominical nos Estados Unidos da América 

 

Em 1786, o bispo metodista Francis Ashbury (1745-

1816) levou a idéia da Escola Dominical para a o Estado 

da Virgínia, nos Estados Unidos da América. Como ali já 
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havia escolas públicas, a Escola Dominical destinava-se 

apenas aos ensinamentos bíblicos e doutrinários. A 

Escola Dominical dirigia-se a crianças e adultos 

divididos em classes, conforme a idade. Segundo Thiel, 

a tarefa da Escola Dominical na América do Norte era o 

ensino cristão da juventude que estava ausente na 

escola pública. A Escola Dominical era organizada em 

sete classes que atingiam as pessoas até o vigésimo 

quinto ano de vida, incluindo uma classe específica 

para os recém-casados7. 

 

Willian Elliott é outro nome que se destaca no 

movimento de Escolas Dominicais nos Estados Unidos. Ele 

começou o trabalho em sua casa, a partir do modelo 

britânico. Em 1790, a Conferência Metodista reconheceu 

oficialmente as suas Escolas Dominicais8. Interessante 

ressaltar que John Wesley (1703-1791) já falava da 

importância das Escolas Dominicais como um meio para se 

instruir o povo, ao lado das escolas seculares9. 

 

 

1.1.3 - Escola Dominical e Culto Infantil nos territórios 

alemães 

 

As atividades da Escola Dominical nos territórios 

alemães iniciaram-se com o norte-americano Albert 

Woodruf e o comerciante alemão Johann Wilhelm 

Bröckelmann. Por volta de 1850, eles empreenderam 

viagens para promover a Escola Dominical nos 

territórios de língua alemã. Desde o início, as 
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atividades restringiram-se ao ensino cristão10. Isso 

provavelmente se deve ao fato de, nos territórios 

alemães, em especial na Prússia, já no século XVIII ter 

sido instituído o ensino escolar obrigatório, do qual 

as comunidades religiosas foram encarregadas. Nesse 

ensino estava presente também o ensino religioso. 

 

O Culto Infantil nos territórios alemães surgiu a 

partir da Escola Dominical. O modelo organizacional de 

grupos permaneceu; as professoras da Escola Dominical 

tornaram-se auxiliares do Culto Infantil. As auxiliares 

eram coordenadas pelo pastor, que as preparava para 

esse mister. 

 

O termo “Kindergottesdienst” – Culto Infantil, foi 

utilizado pela primeira vez em 1847 por Eduard Glüss. 

No Dia da Criança de Stuttgart, em 1869, afirmou-se que 

o Culto Infantil se distingue da Escola Dominical por 

ter caráter mais de culto e por promover a integração 

da comunidade. Entendia-se também que ele se destinava 

apenas às crianças. No Culto Infantil, a tarefa 

principal dos colaboradores perante seu grupo deveria 

ser compartilhar das grandes obras de Deus. A forma de 

ensino do grupo não é a catequese. As crianças deveriam 

ser convidadas a “ver a história que aconteceu”11. O 

Culto Infantil deveria ser, portanto, a assembléia 

dominical cúltica da comunidade das crianças, que dessa 

forma responderiam à palavra de Deus através do ouvir, 

orar, louvar e agradecer12. 
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Informa-nos Grethlein que, por volta de 1910, o 

Culto Infantil cresceu de tal forma na Alemanha que, na 

década seguinte o número de crianças que dele 

participava era superior a um milhão. Durante o 

Terceiro Reich (1933-1945) houve um decréscimo e o 

caráter tornou-se mais catequético. Constatamos esse 

decréscimo a partir de um de nossos entrevistados, 

pastor Dörr, que participou do “Kindergottesdienst” na 

Igreja Luterana da Alemanha. Quando a pregação na 

comunidade da qual ele e sua família participavam 

tornou-se pró-nazista e anti-judaica, seus pais não 

mais o enviaram ao Culto Infantil13. Terminada a Segunda 

Guerra Mundial houve uma reabilitação do Culto Infantil 

na maioria das comunidades14. 

 

A Escola Dominical, desde o seu surgimento, visava 

ao ensino, diversamente do Culto Infantil que se 

orientava à celebração cúltica. O ensino constituía-se 

tanto dos temas cristãos quanto seculares – leitura e 

escrita, matemática – isso porque não havia a 

obrigatoriedade da freqüência escolar na Inglaterra 

como já vimos. Quando o ensino secular foi suprido 

através das escolas, tanto a Escola Dominical quanto o 

Culto Infantil passaram a dedicar-se à tarefa exclusiva 

de transmitir as verdades do Cristianismo15. A Escola 

Dominical, então, se volta mais à forma de aula e 

catequese, enquanto o Culto Infantil mais à celebração 

cúltica.  
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Nos dias atuais, podemos perceber mudanças nesses 

modelos. O paradigma que se procura inserir na IECLB 

quanto ao culto de crianças hoje é outro. Afirma-se 

que, por ser a comunidade um corpo, do qual as crianças 

fazem parte, não se deveria ter um culto em separado 

para elas, mas uma celebração conjunta, na qual 

crianças e adultos possam interagir e cultuar a Deus. A 

inclusão das crianças na proclamação da Palavra, bem 

como na ceia faz parte desse modelo de igreja que 

procura agrupar a família de Deus. As crianças devem 

ser membros ativos na liturgia do culto, participando 

com gestos e musicalmente16. 

 

 

1.2 - No Brasil 

 

Agora vamos tratar da chegada da Escola Dominical 

no Brasil, que se deu através de iniciativas do assim 

denominado protestantismo de missão. Para isso, 

abordaremos um importante hinário utilizado por essas 

denominações, buscando cânticos infantis nele. Por fim, 

vamos falar de uma organização evangélica 

interdenominacional exclusiva para crianças, a saber, a 

Aliança Pró Evangelização das Crianças, que teve grande 

atuação no Brasil, principalmente através de material 

para a Escola Dominical, como livros e figuras para 

contar histórias e hinários. 
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1.2.1 - O Protestantismo de Missão e a Escola Dominical no 

Brasil 

 

O presente item pretende trazer uma breve 

explanação sobre as denominações do protestantismo de 

missão, e como foram importantes as atividades da 

Escola Dominical entre elas. 

 

Protestantismo de missão ou protestantismo 

missionário é a designação da qual se utilizam Mendonça 

e Velasques Filho, tratando-se do protestantismo que se 

instalou no Brasil a partir de 1850, quando vieram 

missionários (principalmente norte-americanos) para o 

Brasil com a finalidade explícita de propagar a sua fé. 

Foi através desses missionários protestantes que se 

instalaram no Brasil a Igreja Congregacional, a 

Presbiteriana, a Metodista, a Batista e a Episcopal17. 

 

A tese de Mendonça compõe-se de três razões que 

explicam a expansão do protestantismo de missão no 

Brasil, principalmente de 1859 até o fim do século XIX. 

 
Primeiro, que a inserção do protestantismo na 
sociedade brasileira deu-se num momento 
histórico-social propício (e que talvez outro 
melhor não chegaria a haver); segundo, que a 
aceitação do protestantismo ocorreu na camada 
‘livre e pobre’ da população rural e só ali 
provavelmente se poderia dar; terceiro, que a 
expressão do Protestantismo foi facilitada pela 
expansão do café, ou melhor, seguiu a trilha do 
café.18 

 

Na primeira metade do século XIX vinha ocorrendo a 

transição de uma sociedade colonial tradicional e do 

capitalismo mercantil, para uma sociedade de cunho mais 
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liberal e burguês, que se caracterizava pelo modelo do 

capitalismo industrial. 

 

No Brasil da primeira metade do século XIX, havia 

quem desejasse maior liberdade religiosa. Isso foi 

motivo de intensos debates na Constituinte de 1823. 

Muitos parlamentares que portavam idéias liberais 

propugnavam maior abertura para as nações protestantes. 

Contudo, havia grande oposição por parte de 

constituintes como no caso dos dezenove padres que 

faziam parte da comissão. Finalmente, decidiu-se que a 

religião católica seria mantida como religião do 

Estado, mas a tolerância religiosa também seria 

concedida a outras confissões cristãs19. Assim foi até 

1889/1890, quando houve a separação entre Igreja e 

Estado. Até este tempo, os protestantes tiveram várias 

dificuldades, como o reconhecimento dos casamentos, o 

direito aos registros civis e sepultamentos em 

cemitérios públicos, sendo que vários nomes lutaram por 

esses direitos, como por exemplo, Robert Kalley20. 

 

A chamada Era Missionária percorreu todo o século 

XIX, sendo o Brasil alvo de missionários desde a metade 

desse século. Durante esse período, várias denominações 

evangélicas se instalaram em solo brasileiro21. Quando 

inicia o século XX, as missões protestantes estão em 

efervescência. Em 1910, na Conferência Missionária de 

Edimburgo, na Escócia, é gestada a idéia de um corpo 

cristão mundial, para o evangelismo dos gentios, que 

estavam principalmente na Ásia e na África. Isso fez 
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com que os norte-americanos saíssem contrariados, pois 

para eles os gentios estavam também na América Latina, 

onde o cristianismo não se integrara ou fora deformado 

pelos católicos, segundo eles. Em 1916, na Conferência 

do Panamá, justificariam a presença norte-americana na 

América Latina, apresentando razões para aqui 

evangelizar: a Igreja Católica não trouxera Bíblias, 

não tivera um clero idôneo, introduzira o evangelho de 

modo deformado. A partir dessas prerrogativas, a 

América Latina foi incluída no bloco dos “gentios”22. 

 

Esse tipo de missão vem do tempo do paradigma 

missionário da era iluminista, no qual as igrejas 

buscavam respostas para um mundo antropocêntrico 

defendendo-se do racionalismo. Os grandes 

despertamentos na Europa e nos Estados Unidos trouxeram 

um forte ímpeto missionário. Bosch considera o 

empreendimento missionário do final do século XVIII até 

o XX um exercício muitíssimo singular. A missão sofreu 

grande influência do iluminismo, muitas vezes não se 

podendo separar os sentimentos entre “liberais” e 

“evangelicais”. Mas é verdade que muitos se deram pela 

causa na qual acreditavam, morrendo em terras distantes 

e logo sendo substituídos por outros voluntários23. 

 

A teologia utilizada na missão para o Brasil tinha 

duas vertentes distintas: 1) A teologia calvinista da 

predestinação, que já estava um tanto enfraquecida. A 

partir desta teologia foram feitos grandes 

investimentos em educação, pois se acreditava que as 

oportunidades do ambiente religioso favoreciam o 
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florescimento dos eleitos. 2) A segunda vertente 

constitui-se na teologia dominante na Era Missionária 

norte-americana, que se desenvolveu nos movimentos de 

reavivamento do período de João Wesley, e provinha de 

uma variação do calvinismo, ganhando força na Era 

Metodista. Nessa segunda vertente, entendia-se que a 

conversão é individual e o convertido passa a adotar 

novos padrões de conduta. As duas viveram um conflito 

dissimulado, mas a vertente da conversão individual 

venceu. O programa educacional aos poucos foi se 

laicizando, enquanto que a vertente conversionista 

dominou inteiramente a ação missionária. Para os 

adeptos da vertente conversionista, a salvação se dava 

quando a pessoa se tornava consciente da sua culpa e 

num ato voluntário aceitava a Jesus como salvador. A 

partir daí se está justificada, e a santificação é um 

processo que vai ocorrendo durante a vida. A mudança 

social ocorreria em decorrência da conversão24. 

 

Em seguida relataremos de forma breve o início das 

denominações do Protestantismo Missionário no Brasil, e 

sua teologia. Encontraremos sua teologia expressa de 

forma muito enfática nos cânticos utilizados nas 

igrejas. As Escolas Dominicais, por sua vez, foram 

importantes nessas denominações, sendo trazidas pelos 

seus missionários. 

 

A Conferência Geral Metodista dos Estados Unidos 

da América considerou a possibilidade de enviar 

missionários para a América do Sul em 1832, como 

escreve Buyers, em seu livro de 1945: 
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Depois de conquistarem independência de Portugal 
e Espanha, havia um espírito mais liberal e 
tolerante. Por isso mesmo o tempo era propício 
para neles se propagar uma forma mais pura do 
Cristianismo. Sentiram, pois, a obrigação de 
introduzir as suas instituições nestes países25. 

 

Em 1836 vem de Nova York para o Brasil o Reverendo 

Justin Spaulding, da Igreja Metodista. Ele organizou 

uma congregação no Rio de Janeiro, e, logo em seguida, 

abriu ali uma Escola Dominical com 30 alunos. Os alunos 

brasileiros da Escola Dominical eram ensinados em sua 

própria língua. Spaulding distribuiu Bíblias cedidas 

pela Sociedade Bíblica Americana, além de outros livros 

e folhetos26.  

 

Os metodistas tiveram esta primeira obra 

missionária frustrada, e os missionários voltaram para 

os Estados Unidos. Porém, em 1886, estabeleceram-se 

definitivamente em solo brasileiro. Porque a primeira 

tentativa missionária metodista fora frustrada, 

considera-se a Igreja Congregacional – da qual 

trataremos em seguida - a primeira denominação que se 

estabeleceu permanentemente no Brasil. A Escola 

Dominical na Igreja Metodista, contudo, foi valorizada, 

pois já por volta de 1880, Ramson, evangelista 

metodista que visitava e pregava em várias cidades, 

redigia a literatura da Escola Dominical27. Portanto, 

produzia-se material no Brasil nessa área, já nesse 

período. 

 

A teologia da Igreja Metodista é a arminiano-

wesleyana conversionista dos avivamentos da Inglaterra 
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e dos Estados Unidos. Sendo o wesleyanismo o que 

forneceu a matriz teológica desses movimentos, assim 

sendo, a Igreja Metodista no Brasil tornou-se a mais 

coerente com sua tradição e teologia, segundo Mendonça. 

No Brasil, as demais igrejas do Protestantismo de 

Missão também seguiram essa matriz conversionista.28 

 

O armianismo é uma doutrina que proveio de Jacobus 

Arminius (1560-1609), um pastor calvinista nos Países 

Baixos. Ele se opôs à doutrina da predestinação 

absoluta. Cristo morreu por todos, não só pelos 

predestinados à vida, portanto o livre arbítrio humano 

coopera na conversão29. Segundo ele, a predestinação é 

um decreto que fala da vontade graciosa de Deus em 

Jesus Cristo, que determinou dar fé aos crentes desde a 

eternidade, porém, a graça não é irresistível.O Sínodo 

de Dort condenou estas doutrinas em 1618-1619, sendo 

que os debates foram tão violentos que o Estado 

holandês interveio, afastando inclusive os seguidores 

de Arminius dos cargos públicos. Contudo, a partir de 

1632, foi concedida tolerância aos arminianos pelo 

Estado holandês. O arminianismo influenciou John Wesley 

e o metodismo30. 

 

Em 1855, Robert Reid Kalley (1809-1888) e sua 

esposa Sarah Poulton Kalley (1825-1907), missionários 

escoceses, iniciam sua obra no Brasil, justamente com a 

Escola Dominical, da qual, mais tarde, resulta a Igreja 

Evangélica Fluminense, embrião da Igreja 

Congregacional. 
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A obra dos Kalley se insere no grupo de igrejas 

missionárias norte-americanas pela sua natureza 

teológica, apesar de serem missionários escoceses. A 

teologia é a mesma dos avivamentos que ocorreram na 

Inglaterra e se transferiram para os Estados Unidos na 

passagem do século XVIII para XIX31. 

 

Antes de vir para o Brasil, Sarah já havia sido 

professora de Escola Dominical bem sucedida em Torquay, 

na Inglaterra32. A citação que se segue fala dessa 

Escola Dominical fundada por Sarah no Rio de Janeiro. 

 
[...] ela fundou a Escola Dominical três anos 
antes da igreja ser organizada[...] no domingo 19 
de agosto de 1855, a senhora Kalley iniciara a 
escola dominical em sua casa com cinco crianças 
às quais ela leu a história de Jonas, ensinou-as 

a cantar hinos e orou a Deus com elas ��. �
�
 Aqui podemos perceber de novo a importância que a 

Escola Dominical teve nessas denominações. O esquema 

seguido nessa Escola Dominical incluiu a história 

bíblica, a oração e os cânticos. Chama a atenção a 

escolha da história de Jonas, que também foi um 

“missionário” enviado. 

 

 Hahn ressalta ainda o fato de que a história da 

igreja fundada pelo casal Kalley foi escrita 

subordinada à história da Escola Dominical. Em 1930, 

ano da celebração do aniversário da fundação da Escola 

Dominical, foi editada uma obra que conta a história da 
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igreja: Esboço Histórico da Escola Dominical da Igreja 

Evangélica Fluminense. 

 
Este fato, isto é, a idéia de celebrar o 

aniversário da fundação da Escola Dominical e não 
o da fundação da Igreja, assim como de escrever a 
história da primeira igreja evangélica 
subordinada à escola dominical revela a 
importância que a escola dominical tem tido na 
história do trabalho evangélico no Brasil e o 
respeito que a ela tem sido dado. No Brasil a 
escola dominical tem costumeiramente vindo antes 
da igreja e ainda constitui o caráter central de 
toda igreja local34. 

 

Os trabalhos da Igreja Batista no Brasil iniciaram 

a partir dos missionários que chegaram em 1881, os 

quais fundaram a primeira igreja em 1882 na Bahia. De 

início, dedicaram-se à educação, mas logo concentraram-

se na expansão de igrejas. A igreja Batista Brasileira 

também tem como teologia a arminiano-wesleyana, 

conversionista, assim como as demais de origem norte-

americana35. 

 

 Os batistas utilizavam-se da evangelização direta, 

e tinham uma eclesiologia simples e clara, por isso 

batizavam os adultos candidatos à sua denominação e os 

introduziam na igreja. O conhecimento religioso e a 

santificação eles criam vir depois, pela participação 

na Escola Dominical e bem como o ensino ético36. Neste 

caso, a Escola Dominical cumpria o papel de ensinar a 

prática cristã, e estabelecer o que vem a ser a vida 

santificada na mente do novo adepto da denominação. 
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 Os presbiterianos chegaram ao Brasil em 1859, e 

fundaram a primeira igreja em 1862, no Rio de Janeiro. 

Foi a denominação que mais se expandiu no século XIX; 

seguiu a “trilha do café”, desenvolvendo-se 

principalmente em São Paulo. Foi favorecida pela 

pregação do primeiro pastor brasileiro – José Manuel da 

Conceição, um ex-padre convertido ao presbiterianismo. 

Duas missões norte-americanas enviaram os missionários: 

a junta de Nova York e o Comitê de Nashville. Apesar de 

serem fiéis à doutrina de João Calvino quanto ao 

governo eclesiástico, sua teologia no Brasil foi a 

conversionista dos avivamentos37. 

 

 O primeiro missionário presbiteriano no Brasil, 

Ashbel Green Simonton (1823-1867), anotou em seu diário 

em 28 de abril de 1860: 

 
Domingo passado, dia 22, dirigi uma Escola 
Dominical em minha casa. Foi meu primeiro 
trabalho em português. AS crianças dos Eubanks 
estavam todas presentes. A Bíblia, o Catecismo de 
História Sagrada e ‘O Peregrino’, de Bunyan, 
foram nosso textos38. 

  

 Novamente a Escola Dominical inicia antes mesmo da 

fundação da igreja. O material de apoio constava da 

Bíblia, do catecismo e de um livro escrito por John 

Bunyan, que trata alegoricamente da vida do cristão 

neste mundo39. 

 

 Citaremos agora uma denominação do ramo 

pentecostal, por causa de sua ênfase na Escola 

Dominical. A Assembléia de Deus surgiu no Brasil em 
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1911, em Belém do Pará. Dois meses depois já iniciou a 

Escola Dominical na casa de José Batista de Carvalho40. 

Essa denominação produziu e continua a produzir farto 

material para Escolas Dominicais. À Escola Dominical 

cabe o ensino de todos os membros – adultos e crianças 

- no domingo pela manhã, sendo que à noite ocorre o 

culto público com a presença também de adultos e 

crianças, com caráter mais evangelístico. A. S. London 

disse: “Extinga a Escola Bíblica Dominical, e dentro de 

15 anos a sua igreja terá apenas a metade dos seus 

membros.”41 

 

 A Escola Dominical no Brasil era o espaço para o 

aprendizado dos passos da nova vida, mas também o lugar 

onde a pessoa podia decidir-se por Cristo. Os encontros 

da Escola Dominical normalmente ocorriam nas casas de 

famílias. Ali se cantavam hinos, orava-se, lia-se a 

Bíblia e depois as pessoas eram divididas em classes. 

Após as classes, reuniam-se novamente todos para 

relatórios e anúncios, havendo mais uma exortação do 

superintendente da Escola Dominical, seguindo-se outro 

hino e oração de encerramento42. 

 

Podemos constatar que, no bojo dos avivamentos, 

houve a preocupação com a conversão das crianças, a 

qual acontecia provavelmente na Escola Dominical, como 

atestam as duas citações seguintes. 

 

 Moody afirmou: “Creio que, se as crianças têm 

idade suficiente para vir à Escola Dominical, têm 
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também idade bastante para vir ao Calvário. Decidamo-

nos – Deus nos ajudando – a ganhar as crianças para 

Cristo.”43 

 

A próxima citação é de Spurgeon: “Tenho, de modo 

geral, encontrado um conhecimento mais claro do 

Evangelho e um amor mais profundo a Cristo na criança 

convertida do que no adulto convertido.”44 

 

A Escola Dominical foi, portanto, elemento 

importante na formação das congregações. 

 
A Escola Dominical sempre desempenhou papel vital 
e integral nas igrejas evangélicas brasileiras. A 
grande maioria dessas igrejas desenvolveu-se a 
partir de escolas dominicais. Em muitos lugares a 
escola dominical era a igreja, a única igreja que 
muitos crentes conheceram durante anos após sua 
primeira experiência cristã. Seus conceitos e 
práticas de culto foram formados nessa 
instituição. Nenhum estudo do culto evangélico 
brasileiro pode ignorar sua contribuição. 
O Brasil foi aberto à imigração protestante e aos 
missionários quando o movimento da moderna escola 
dominical mal tinha começado na Inglaterra. No 
Brasil, todavia, ela serviu para um propósito bem 
diferente. Na Inglaterra ela se desenvolveu 
dentro dos limites paroquiais e serviu de 
auxiliar para o ministério paroquial reunindo 
necessidades educacionais e sociais. Nas 
fronteiras do campo missionário, no Novo Mundo, 
na falta do ministério paroquial, a Escola 
Dominical, ao lado do “culto doméstico” dos 
“crentes”, tornou-se o núcleo de uma nova igreja 
e, em muitas localidades, a única igreja que o 
povo daquela área conhecia. Nos postos avançados 
da Escola Dominical, que recebiam visitas 
ocasionais do missionário, homens, mulheres e 
crianças aprendiam a cultuar a Deus sob liderança 
leiga45. 

�
A Escola Dominical foi fundamental para que os 

novos crentes pudessem aprender as doutrinas bíblicas. 

No espaço da Escola Dominical eram ensinados os 
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conceitos e práticas da nova fé. Os missionários, além 

de pregar a Bíblia, procuravam ser um modelo de vida 

para os alunos46. As crianças tinham seu espaço na 

Escola Dominical, na qual ouviam histórias bíblicas, 

cantavam e oravam. E os adultos que se convertiam 

tinham na Escola Dominical um lugar onde, em pequenos 

grupos, podiam compreender esse novo modo de viver a 

partir do ensino que a denominação oferecia. Muitas 

igrejas iniciaram seus trabalhos a partir da Escola 

Dominical, cujos encontros ocorriam inicialmente nas 

casas dos missionários. Ali se conheciam uns aos 

outros, e iniciava-se uma comunidade. Assim sendo, 

cremos que foi a partir da Escola Dominical que o 

Protestantismo de Missão se firmou no Brasil. 

 

Na Escola Dominical ensinavam-se os preceitos 

bíblicos. A Bíblia era o livro base para denominações 

do protestantismo de missão. As Sagradas Escrituras 

eram inclusive tema dos cânticos utilizados entre os 

fiéis. Conhecê-la fazia parte da obrigação dos 

convertidos47. 

 

A Bíblia traria o desenvolvimento pessoal e 

social, segundo entendiam essas denominações. Por isso 

sempre investiram muitos recursos na impressão e 

distribuição de Bíblias. Os agentes das sociedades 

bíblicas, no início, inclusive se esforçaram para que a 

Bíblia fosse texto para o aprendizado nas escolas.48 
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A necessidade da salvação do pecador também esteve 

presente na teologia que vigorou em diversas 

comunidades da IECLB. Nessas comunidades, a Escola 

Dominical também teve papel importante, sendo a Bíblia 

o livro base. Desse assunto nos ocuparemos no capítulo 

dois, que trata da Escola Dominical de Cianorte/PR. 

 

Como a teologia utilizada pelo Protestantismo 

Missionário foi largamente difundida nos cânticos, 

julgamos necessário incluir um item sobre o primeiro 

hinário utilizado entre os protestantes de linha 

missionária, que serviu de base para os que vieram 

depois. 

 

 

1.2.2 – “Salmos e Hinos” 

 

No presente item trataremos do hinário organizado 

por Sarah Poulton Kalley e Robert Reid Kalley - o 

Salmos e Hinos. 

 

A primeira edição deste hinário é de 1861, sendo 

que, após a morte de Robert, em 1888, o filho adotivo 

dos Kalley – João Gomes da Rocha, encarregou-se, 

juntamente com d. Sarah, das edições de 1889 e 1899, 

Rocha encarregou-se ainda da edição de 191949. A 

importância desse hinário entre os protestantes 

brasileiros pode ser percebida na citação que se segue. 

 
A história do aparato litúrgico no Brasil gira, 
essencialmente, em torno do ‘Salmos e hinos’. 
Esse hinário, além de atravessar várias décadas 
como o único hinário dos protestantes 
brasileiros, serviu de base para os que surgiram 
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depois. O ‘Salmos e hinos’, obra de Robert e 
Sarah Kalley, pertence à Igreja Evangélica 
Fluminense. Passou décadas sem nenhuma revisão, e 
as letras de seus hinos se cristalizaram nas 
mentes dos protestantes brasileiros como 
verdadeiro sistema teológico de base. Em 1975 foi 
publicada sua quinta edição com música, revisada 
e aumentada. A edição que se tornou clássica foi 
a quarta, de 1919, com 608 títulos, que 
permaneceu até 1975.50 

 
Esse hinário continha parte da rica produção 

hinológica dos séculos XVIII e XIX. Trazia a marca da 

poderosa teologia da Era Missionária. Com poucas 

exceções, a maioria dos cânticos apóia a pregação 

conversionista, sendo o hinário orientado para a 

evangelização e consagração pessoais51. 

 

 Os cânticos testemunham a teologia patente nos 

Kalley. É a teologia do amor de Deus a todas as pessoas 

pecadoras, querendo salvá-las. A correspondência a esse 

amor universalista de Deus é individual e voluntária, 

mas a salvação pode ser perdida se o convertido cair 

nas tentações do mundo. Por isso a necessidade de uma 

ética rigorosa que deixe clara a diferença entre o fiel 

e o mundano52. 

 

 Nós apreciamos um exemplar do Salmos e Hinos de 

1956. Há um índice por assunto, no qual consta o termo 

Crianças, indicando 23 cânticos que estão entre os 608 

do hinário. Destes, 10 são de autoria dos Kalley e sete 

de seu filho adotivo João Gomes da Rocha. Além destes, 

há dois cânticos que não estão nessa seção, mas que 

sugerem temas infantis. Um destes é dos Kalley e o 

outro de João Gomes da Rocha. Um cântico bastante 
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conhecido é: Vinde Meninos, de autoria dos Kalley. Há 

também o termo Escola Dominical no índice, o qual 

contém um cântico destinado às crianças – Eu quero ser 

um anjo.53 

 

 Pudemos perceber, portanto, que os Kalley, assim 

como seu filho adotivo, preocuparam-se em compor 

cânticos destinados às crianças. 

 

 

1.2.3 - Aliança Pró Evangelização das Crianças – APEC 

 

A APEC teve grande influência nas Escolas 

Dominicais no Brasil, principalmente através de seus 

materiais de apoio ao professor, e também através de 

cursos dirigidos a professores de Escola Dominical. 

Compunha-se de três setores, quais sejam: setor de 

literatura, com publicações ocasionais e periódicas; 

setor de treinamento, através dos institutos de 

liderança, de treinamento de professores, curso 

introdutório e treinamento especializado de 

acampamento; setor de evangelização, que se ocupava com 

acampamentos de crianças, campanhas de salvação, classe 

bíblica de cinco dias, classe de boas novas, ensino nos 

grupos escolares54. 

 

Por ser um ministério de apoio à Escola Dominical, 

e seus materiais e cursos terem sido utilizados por 

diversas denominações, inclusive por professores de 

Escola Dominical da IECLB, julgamos necessária uma 
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rápida abordagem sobre a Aliança Pró-Evangelização das 

Crianças. 

 

A APEC teve seu início nos anos 30, em Chicago, a 

partir de um homem chamado Jesse Irwin Overholtzer 

(1886-1958). Ele interrompia as brincadeiras das 

crianças na rua para lhes contar uma história a partir 

do Livro Sem Palavras, que continha apenas cores. Era a 

história do Plano da Salvação, que inicia com a cor 

branca significando a harmonia que os primeiros seres 

humanos tinham com Deus; após a cor preta, quando 

aconteceu o pecado; então a cor vermelha, que significa 

o sangue de Cristo que limpa do pecado; aí o verde da 

esperança renovada e enfim o dourado para exemplificar 

a eternidade com Deus, nas ruas de ouro do céu. Em 1936 

foi efetivamente fundada a APEC. Seu intuito era o de 

ganhar crianças para Cristo, através do evangelismo de 

crianças55. 

 

Em 1940 a APEC chegou ao Brasil, quando 

Overholtzer realizou palestras e estabeleceu contatos 

em solo brasileiro, além de ter verificado a situação 

de carência espiritual das crianças e o potencial de 

trabalho dos jovens. 

 

Os primeiros missionários da APEC no Brasil foram 

Harry e Frieda Briault, casal inglês que já estava no 

Brasil há vinte anos servindo como missionários pela 

União Evangélica Sul-Americana. Esse casal sentiu-se 

chamado a atuar de tempo integral na APEC, após a 

visita de Overholtzer. Foi então que a APEC tornou-se 
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internacional, sendo o Brasil o segundo país no qual 

esta organização se instalou. 

 

Em 1958 a APEC já estava em mais de sessenta 

países. Atualmente, está presente em mais de 140 

países, com milhares de obreiros em tempo integral, 

alcançando mais de dois milhões de crianças anualmente. 

A sede da APEC fica na cidade Warrenton, no Estado de 

Missouri, nos Estados Unidos da América. Na maioria dos 

países em que a APEC atua, ela está organizada de tal 

forma que as atividades do ministério são coordenadas 

pelos Diretores Regionais que estão subordinados à 

direção central da Sede Internacional. Contudo, há 

dentro da APEC um organismo constituído de dezenove 

países autônomos, que não dependem de ajuda 

estrangeira, nem da sua direção. 

 

O Brasil é um destes dezenove países, sendo que 

aqui a APEC é dirigida por uma Diretoria Nacional, que 

é voluntária, e se constitui de membros de diversas 

denominações evangélicas. Esta diretoria elege um 

superintendente, sendo que existem também diretorias 

estaduais e locais que estão nas principais capitais e 

cidades do Brasil. Atualmente a APEC desenvolve seu 

trabalho em dezessete Estados brasileiros, contando com 

setenta obreiros de tempo integral. A sede nacional 

fica em São Paulo. 

 

A seguir apresentaremos a visão, a missão e os 

princípios e valores da APEC: 

 
Visão 
A visão da Aliança Pró Evangelização das Crianças 
é de evangelizar crianças, discipulá-las e 
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integrá-las numa igreja reconhecidamente 
evangélica. 
 
Missão 
A Aliança Pró Evangelização das Crianças existe 
para cooperar com as igrejas na evangelização e 
discipulado das CRIANÇAS atuando em três áreas: 

• Realizando múltiplos ministérios com 
crianças 

• Treinando e capacitando obreiros 

• Produzindo e distribuindo material 
didático e de apoio. 

 
Princípios e Valores 
A Aliança Pró Evangelização das Crianças não abre 
mão dos seguintes princípios e valores 

• Convicção da necessidade de salvação das 
crianças (Mt 18.14) 

• Empenho na evangelização das crianças 

• Postura interdenominacional 

• Sustento pela fé 

• Declaração de fé56. 
 

Em se tratando de materiais da APEC, tiveram muita 

importância entre as Escolas Dominicais do período em 

que iremos estudar, as histórias contadas através de 

flanelógrafos. O flanelógrafo consistia de um quadro 

revestido com feltro, no qual eram colocadas e tiradas 

figuras, enquanto se contava a história bíblica. Essas 

figuras eram produzidas pela APEC, com material de 

apoio ao professor, para a montagem e o narração da 

história. Outros materiais, como lições em cartazes, 

cenários pintados, livros para professores, cânticos 

ilustrados, hinários – Cânticos de Salvação Para 

Crianças57 - foram bastante difundidos entre as Escolas 

Dominicais. Interessante a chamada que é feita no final 

de um destes hinários, sobre os materiais da APEC: 

 
Você que trabalha com crianças, adquira na 
Aliança Pró Evangelização das crianças, o 
material didático e ilustrativo para melhor 
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proveito do seu trabalho. Seus alunos aprenderão 
melhor VENDO e OUVINDO! 
Jesus ensinou este método de ensino, como 
excelente professor que foi. “Olhai para os 
lírios do campo” - dizia o Senhor à multidão 
embevecida. Era assim por meio de um ensino 
objetivo que o povo aprendia do amor do Pai 
Celestial58. 

�
A utilização de recursos visuais é uma forma 

didática de ensino que a APEC procurou explorar. Jesus 

é apresentado como o professor supremo, que utilizava 

recursos visuais para o ensino das pessoas. 

Interessante notar a importância que se dá a um “ensino 

objetivo” sobre o amor de Deus. A APEC procura 

trabalhar as histórias bíblicas em forma de lições com 

objetivos definidos. O formato do ensino é o escolar, 

mas de uma forma que seja atraente para as crianças. 

 

A IECLB também contou com iniciativas referentes à 

Escola Dominical e ao Culto Infantil, que se traduziram 

em materiais e cursos, a partir do Departamento de 

Catequese. Não poderíamos deixar de tratar, portanto, 

deste setor importante para a Escola Dominical/Culto 

Infantil da IECLB, sendo este o assunto do próximo 

item. 

 

 

1.3 - Iniciativas para a Escola Dominical/Culto Infantil 

na IECLB 

�

Nosso trabalho, ao tratar da Escola Dominical e do 

Culto Infantil entre os evangélicos de Confissão 

Luterana, restringir-se-á ao período em questão, uma 

vez que partimos do período em que a IECLB se 

reestrutura. Queremos perceber neste período algumas 
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iniciativas tomadas pela IECLB para o pastoreio das 

crianças. 

 

 

1.3.1 - Departamento de Catequese  

 

O Departamento de Catequese foi criado em 1963, 

pelo então Sínodo Riograndense. Seu objetivo era 

orientar e formar professores catequistas e 

proporcionar-lhes assistência para o serviço 

eclesiástico. Com a criação do “Curso de Professor 

Catequista” na Escola Normal Evangélica de Ivoti/RS, a 

tarefa do Departamento de Catequese tornou-se a de 

orientação e assessoramento na formação, assim como de 

encaminhamento e assistência aos professores 

catequistas59. Além destas tarefas, o Departamento de 

Catequese entendeu que tinha uma tarefa bem mais ampla, 

devendo preocupar-se em todos os sentidos e níveis pela 

educação cristã nas escolas e comunidades60. Seu 

objetivo foi, segundo Remí Klein, desde o início até 

hoje, a coordenação da educação cristã na Igreja, sendo 

seus dois principais eixos ou tarefas a capacitação de 

lideranças e a elaboração de materiais didáticos para o 

Culto Infantil e a Escola Dominical, para o Ensino 

Confirmatório e o Ensino Religioso61. 
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No relatório para o VII Concílio Geral da IECLB do 

Departamento de Catequese, referente às atividades de 

1968-1970, aponta-se para um “campo importante para a 

atividade do Departamento”, qual seja, o de cursos de 

preparação para orientadores do Culto Infantil e Escola 

Dominical. Estes cursos propiciariam uma orientação 

direta dos colaboradores, ou seja, o Departamento de 

Catequese chegaria até os orientadores da Escola 

Dominical/Culto Infantil, trazendo-lhes subsídios para 

seu trabalho, bem como conhecendo melhor a realidade 

das comunidades. O relatório também menciona o plano de 

elaboração de material específico para o Culto Infantil 

e Escola Dominical62. 

 

O Departamento de Catequese abrange a área da 

educação cristã na comunidade (Culto Infantil e Ensino 

Confirmatório) e na escola (Ensino Religioso). Atua 

junto aos educadores, oferecendo-lhes cursos e 

materiais que os auxiliem na preparação e capacitação 

para trabalharem com crianças e adolescentes na área da 

educação cristã63. Em retrospectiva realizada em 1984, 

caracterizou-se o Departamento de Catequese da IECLB 

como: 

 
Um Departamento da Igreja a serviço das 
Comunidades, apoiando-as no exercício de seu 
ministério de auxiliar pessoas no seu 
discipulado, no permanente processo de 
aprendizagem e vivência da fé. Desde 1969, o 
Departamento de Catequese, como Departamento da 
IECLB, desenvolve sua tarefa especialmente no 
campo da Educação Cristã, concentrando-se nas 
seguintes áreas de atuação: Pastoral de Educação, 
Capacitação de Colaboradores, professores, 
obreiros e outros agentes na área de Educação 
Cristã, Elaboração de Materiais Didáticos, 

�������������������������������������������������
����>?��("$'-�����M8��#.($3"'!� /!��# ("$(-#)$!� /#��($#C+#0#� /(� ������N��������L:?� ���8��"C+'A!�/!�
�������
����>?��!)'��!.!>>��M
�����8��("$(�&'"&+.("8�0?.?8�0?/?����8��"C+'A!�/!��������



� ;;�

Acompanhamento aos obreiros catequistas, Novos 
Contextos em Educação Cristã [...] O Departamento 
de Catequese atua com a participação e 
colaboração de catequistas, pastores, professores 
e outros colaboradores.64 

 

 Desde 1979, o Departamento de Catequese passa a 

organizar e oferecer as Semanas da Criatividade. Trata-

se de seminários oferecidos em diferentes lugares do 

Brasil. O objetivo destas semanas é reunir e preparar 

professores de Ensino Religioso, de Culto Infantil, bem 

como outros agentes e colaboradores de áreas afins. 

Klein considera a Semana da Criatividade uma idéia 

exitosa, pois se tornou uma referência importante na 

área da Educação Cristã, não apenas no âmbito da IECLB, 

mas também para dentro do mundo ecumênico brasileiro, 

latino-americano e até mesmo europeu65. 

 

 Uma das áreas importantes do Departamento de 

Catequese é a edição de materiais, entre os quais 

queremos destacar dois que consideramos fundamentais 

para o Culto Infantil/Escola Dominical: O Amigo das 

Crianças e o Manual para Orientadores do Culto Infantil 

e da Escola Dominical (MOCIED). 

 

 

1.3.2 - O Amigo das Crianças 

 

O Amigo das Crianças surgiu em 1930, em língua 

alemã, intitulado Evangelischer Kinderfreund für 

Brasilien. O responsável pela publicação era o pastor 

Fritz Schütz, de Montenegro/RS. A partir de 1949, 

começou a ser editado também em Português. O último 

exemplar em língua alemã que encontramos data de 1963. 
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Em 1968, a publicação de O Amigo das Crianças é 

quinzenal, produzida ainda pelo Sínodo Riograndense – 

Centro de Impressos – Oficinas da Gráfica Rotermund, 

conforme consta no próprio jornal. Em 1969 o endereço 

para correspondência do jornalzinho muda para Getúlio 

Vargas/RS. A partir de 1972 a publicação é semanal 

(2/abril,n.9), e já consta que sua editoração cabe ao 

Departamento de Catequese. Também neste ano começa-se a 

marcar o calendário da igreja, colocando em cada jornal 

o domingo correspondente – jubilate, cantate, etc. 

 

Em 1976 foi decidido em reunião do Departamento de 

Catequese que as meditações de O Amigo das Crianças 

seguiriam a seqüência dos textos do “Manual para o 

Orientador do Culto Infantil e da Escola Dominical”, o 

que traria um maior entrosamento entre os dois 

materiais e também benefícios aos leitores e 

participantes da Escola Dominical/Culto Infantil66. 

O “Amigo das Crianças” constitui-se de pauta freqüente 

nas reuniões do Departamento de Catequese, conforme 

verificamos nas atas das reuniões dos colaboradores do 

Departamento de Catequese67. Nestas reuniões, reflete-se 

sobre a divulgação do mesmo nas comunidades e escolas. 

Novas seções e estilos de apresentação são planejados, 

como o “Concurso Bíblico”. 

 

O “Concurso Bíblico” apareceu como uma novidade a 

partir de 1980, e tornou-se bastante importante dentro 

do jornal, pois aproximava os leitores. Consistia de 
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perguntas bíblicas que deveriam ser respondidas e 

enviadas para os editores, (13 por mês) havendo 

premiação para os vencedores no final do ano. Klein 

considera o “Concurso Bíblico” uma boa forma de 

introduzir as crianças na leitura e no estudo de 

histórias da Bíblia68. 

 

A partir de 1978 o Departamento de Catequese passa 

a publicar O Amigo das Crianças com a colaboração da 

ISAEC, tendo como jornalista responsável Edelberto 

Behs. 

 

No Relatório para o XII Concílio Geral da IECLB, 

realizado de 21 a 26 de outubro de 1980, em 

Carazinho/RS, menciona-se: 

 
O jornalzinho O Amigo das Crianças elaborado pelo 
Departamento de Catequese continua a gozar de 
cada vez mais aceitação entre os pequenos e 
jovens leitores. Ele está sendo editado em 44 
edições anuais de mais de 5.000 exemplares, 
distribuídos por toda a IECLB69. 

 

Remí, ao ser perguntado sobre esse jornal, diz o 

seguinte: 

 
[...]certamente foi e continua sendo um bom 
material para o trabalho com crianças, seja para 
uso individual, seja para uso em comunidades e 
escolas. Muitas escolas e comunidades fizeram e 
fazem assinaturas coletivas e o distribuem a 
todas as crianças que freqüentam o Ensino 
Religioso e o Culto Infantil/Escola Dominical. 
Também o Concurso Bíblico foi e continua sendo 
uma boa forma de introduzir as crianças na 
leitura e no estudo de histórias da Bíblia70. 
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O jornal é de leitura fácil e agradável, sendo sua 

linguagem adaptada ao público infantil. Há várias 

seções diferentes. Há uma história bíblica para cada 

domingo, com um versículo no final. Há também histórias 

de fundo moral, “quebre a cabeça”71, experiências, 

curiosidades, “Só Risos”72, histórias de meninos de 

terras distantes, de inventores e escritores, além de 

personagens da história do Brasil, e da História da 

Igreja. Temas e datas comemorativas como o Dia da 

Igreja, Aldeias SOS (casas onde crianças desamparadas 

tinham abrigo, as quais receberam auxílio de grupos da 

IECLB) Brasília73, Banco do Brasil, Dia do Trabalho, Dia 

da Bíblia, Dia da Sociedade Bíblica, a Estrada de Ferro 

do Brasil74, Dia do Índio também estão presentes. 

 

As fontes para os artigos são publicações e livros 

diversos, tanto cristãos quanto seculares, como: Bem-

te-vi, Nosso Amiguinho, 200 Ilustrações, Nosso 

Almanaque, Histórias Diversas, Monteiro Lobato, 

Evangelista de Crianças, O pecado da Superstição, 

Horinhas com Deus, A Bíblia para Crianças75, Almanaque 

Correio do Povo, Conta-me uma história, Criança Feliz76. 
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Além dessa bibliografia, o jornalzinho também conta com 

textos escritos por colaboradores e por leitores. 

Nos artigos de O Amigo das Crianças, encontramos 

referido tanto o termo Escola Dominical quanto Culto 

Infantil. Muitas vezes, ambos aparecem lado a lado num 

mesmo artigo. Isso demonstra que não há uma clareza 

quanto à designação77. O que, aliás, se verificará nesta 

pesquisa. 

 

Se nos anos iniciais do jornal encontramos a 

indicação de hinos para serem cantados (consta o número 

do hino, no entanto sem referência ao hinário), entre 

os anos de 1968 e 1981 não mais encontramos estas 

referências, ou seja, os hinos a serem cantados estão 

ausentes. Encontramos raros exemplos de cânticos por 

escrito no próprio jornal78. Alguns destes são 

acompanhados das notas musicais. Normalmente são 

colocados no jornal para exemplificar uma história, ou 

acompanhar um domingo especial, como o Cantate. 

 

O Amigo das Crianças incentiva a leitura bíblica e 

valoriza o Dia da Bíblia e da Sociedade Bíblica, 

inclusive cita o Novo Testamento como leitura que 

aponta o caminho do perdão e da salvação. As histórias, 

nesse período, também sempre vêm acompanhadas de 

versículos bíblicos. O jornalzinho, portanto, enfatiza 

o mesmo que a Escola Dominical – o ensino das Sagradas 

Escrituras. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�'#$9�?� �00'-� &!-!� !7"(0� /(� .'$#"($+"(� )(&'!)(.8� (0� 9'0$3"'(0� /#� �!)$#'"!� �!7($!8� #� 9'0$3"'(0� /#� #0&"'$!"#0�
7"(0'.#'"!0�/!�()#1!�/!�S!")(.��
����
�
��
�
�4��
����
�%�#������N�S!")(.� "!/+D'/!�#-��!"$!��.#,"#?�
LL��>?�#-������&
�������������(.,+)0�#1#- .!0\�)?��8������N��+.$!��)>()$'.R�)?�F8���L:�N�/+(0�9'0$3"'(0�0!7"#�
�0&!.(��!-')'&(.R�)?���8���L��N��+.$!��)>()$'.�!+��0&!.(��!-')'&(.�)+-(�9'0$3"'(R�)?��8���L��N�("$',!�>(.(�#-�
�0&!.(��!-')'&(.�#��+.$!��)>()$'.?�



� ;��

 

O jornal chegava às crianças das comunidades, que 

o recebiam com entusiasmo, conforme constata nossa 

entrevistada Silvia. Segundo ela, o jornal era 

distribuído no final da Escola Dominical e “fazia muito 

sucesso”. Karin, outra entrevistada, também lembrou do 

jornalzinho. Interessante que elas não foram 

perguntadas sobre esse jornal, inclusive as duas não se 

recordavam bem do nome. Nossa experiência pessoal 

também passou pelo “jornalzinho”, mais conhecido pela 

figura inicial (crianças de várias idades com livros 

nas mãos, com uma cruz ao fundo) que pelo nome, mas 

cujo conteúdo nos era bastante atraente. 

 

O discurso do jornal começa a mudar aos poucos, 

sendo que, em 1981, entendemos ter havido uma ruptura. 

Neste ano as histórias bíblicas começam a rarear e 

surgem em seu lugar artigos sem vinculação bíblica, 

originários da literatura secular infantil. A 

apresentação do jornal também muda, sendo que, desde o 

n. 17 de 1981, passa-se a não mais usar papel jornal, 

mas papel branco. 

 

Os temas dos artigos do jornal também começam a 

mudar. Em 1982, apresenta-se o ano do idoso, a semana 

do excepcional como exemplo dos novos temas, bem como 

artigos seculares ganham mais espaço. Neste ano nós 

podemos perceber uma nova proposta para a pastoral 

infantil. 
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1.3.3 - Manual para Orientadores do Culto Infantil e da 

Escola Dominical (MOCIED) 

 

O MOCIED passou a ser editado em 197279. Era uma 

publicação por trimestre. Segundo a apresentação do 

novo material, ele viria substituir os Estudos para 

Escola Dominical80 – material que o Departamento de 

Catequese considerava conter farta orientação para 

compreensão do texto, mas que carecia de orientação 

para a prática catequética. O MOCIED deixa claro que 

visa mais à prática do Culto Infantil: “A prática do 

Culto Infantil se coloca mais sob o aspecto de 

mensagem, de pregação, de adoração, de culto, pondo 

ênfase na parte narrativa, estando amplamente divulgado 

no âmbito de nossa Igreja...81” Este material segue a 

mesma linha do Culto Infantil que se estabeleceu na 

Alemanha, buscando mais a celebração dominical com as 

crianças, como pudemos ver no item 1 sobre a origem do 

Culto Infantil na Alemanha. O plano de textos é 

extraído de Lerne und Lehre, editado para orientadores 

de Culto Infantil na Alemanha. 

 

Em julho de 1973, o Centro de Audiovisual da IECLB 

coloca à disposição dos orientadores de Escola 

Dominical/Culto Infantil uma fita cassete para cada 

exemplar de MOCIED, com subsídios para alguns 
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domingos82. Aqui percebemos a preocupação em se equipar 

o orientador, utilizando também recursos de áudio. 

 

A partir de 1979 o MOCIED passa a constar de um 

único volume por ano, sendo que o Centro de Elaboração 

de Material (CEM) passa a colaborar na edição do mesmo. 

Em 1981, afirma-se que o objetivo do MOCIED é “contar 

às crianças e jovens a história do agir de Deus com seu 

povo, descobrindo seu agir conosco hoje.”83 Nesse ano, 

efetivamente, a coordenação da edição do material passa 

para o CEM. Essa decisão foi tomada em uma reunião com 

os colaboradores do Departamento de Catequese com o 

CEM, em 2 de outubro de 1979. A decisão seria 

concretizada a partir de 1980, quando o DECAT entrega a 

publicação do Manual para o CEM. Em 23 de outubro de 

1979 aventa-se inclusive a possibilidade de fusão do 

CEM com o DECAT, transformando-os em apenas um centro 

de elaboração de material. Desta forma, pensava-se 

baixar os custos84. 

 

Em 1982, o material ganha um novo nome: Manual 

para o Culto Infantil. Chama a atenção o novo caráter 

que se dá ao Manual: “Pretendemos perseguir um encontro 

dominical em estilo de culto de crianças. A 

substituição de termos específicos de escola 

(professor, aluno, tarefa...) por outras expressões - 

orientador, criança, atividades, celebração é um 
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exemplo disso.”85 Percebe-se, portanto, uma mudança de 

paradigma. Ao tirar a Escola Dominical do título do 

manual e modificar expressões, deixa-se claro que este 

é o modelo que a IECLB quer seguir. 

 

Nos anos subseqüentes, é reforçado o conceito de 

culto para crianças. Se isso se fez necessário, era 

porque o novo modelo ainda não havia encontrado o eco 

esperado nas comunidades. Apesar de já em 1972 o Manual 

visar mais à prática do Culto Infantil, o caráter de 

Escola Dominical ainda estava por demais arraigado em 

diversas comunidades. Isso se demonstra no fato de o 

próprio manual incluir no seu nome o termo Escola 

Dominical até 1981. 

 

O Culto Infantil ao estilo do “Kindergottesdienst” 

existiu em algumas comunidades, mas também houve uma 

certa imposição do novo modelo nas comunidades onde 

ocorria a Escola Dominical, através do MOCIED. O Manual 

do Culto Infantil parece visar a uma homogeneização da 

pastoral infantil. O que observamos na prática de 

algumas comunidades da IECLB, contudo, é que, apesar de 

algumas Escolas Dominicais terem se denominado de Culto 

Infantil, o desenrolar do encontro acontecia segundo o 

padrão da Escola Dominical. Um exemplo disso é a 

comunidade de Joinville. O uso do termo “professora”, 

por exemplo, indica resistência à mudança. Isso também 

fica claro na divisão em turmas por idades, realizando 

cada qual a lição e aplicação da mesma, com trabalhos 

manuais (pintura, desenho, exercícios) próprios para 

cada idade. 
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Klein considera que, apesar de o Departamento de 

Catequese ter priorizado o termo Culto Infantil, em 

detrimento de Escola Dominical, por questões teológicas 

e pedagógicas, e ter passado a elaborar um único 

material anual para o Culto Infantil (Manual para o 

Culto Infantil), isto não foi uma tentativa de 

homogeneização, pois ambas as práticas – Culto Infantil 

e Escola Dominical – sempre coexistiram, seja neste 

período, como antes e até hoje. “Às vezes os termos 

Culto Infantil e Escola Dominical foram e são usados de 

forma bastante aleatória, sem que suas práticas 

correspondam ao respectivo modelo.”86 

 

Pudemos perceber que, tanto em O amigo das 

Crianças quanto no Manual do Culto Infantil, o ano de 

1981 parece demarcar a transição de um tempo para a 

tentativa de se iniciar um novo tempo. Os dois 

materiais evidenciam essa ruptura com a Escola 

Dominical. Procura-se mudar a ênfase, passando da 

Escola Dominical para o Culto Infantil, do ensino 

bíblico no estilo escolar para a celebração. É a partir 

de 1982 que se percebe mais claramente essa mudança nos 

dois materiais, quando essa “nova” forma celebrativa 

com as crianças é apresentada. 

 

Quanto aos cânticos para as crianças, o MOCIED 

cita números de alguns hinários para que sejam entoados 

na respectiva celebração. São citados números de hinos, 

dizendo apenas “hinário”, os quais se referem ao 

Hinário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 

Brasil. Deste são citados hinos como Guia-nos Jesus, Eu 
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quero pertencer-te, Fui em teu nome batizado, Alma 

bendize, Cristo aceita o pecador87, entre outros. Outro 

hinário citado pelo MOCIED é o Cantai Crianças88. É 

citado também o Aprenda Corinhos Cantando89, enumerando 

cânticos como: Com Cristo no barco, O barco é pequeno, 

A tua palavra escondi. Algumas vezes foi citado o 

hinário O Sol Fulgente90, que contém hinos como: Dai 

graças ao Senhor, Alma bendize, Guia-nos Jesus, Cuidado 

boquinha o que falas, Eu canto quando eu bem quiser. 

Além destes hinários, mais raramente o MOCIED traz por 

escrito alguns cânticos, como: Pedro, Tiago e João; 

Mesmo que eu não marche na infantaria; Só o poder de 

Deus; Buscai primeiro o Reino de Deus; Deus sempre me 

ama. 

 

 

1.4 - Cânticos para crianças – materiais utilizados na 

IECLB 

 

Os cânticos já eram deveras importantes na 

comunidade judaica, e, posteriormente, na cristã desde 

seus primórdios. Os salmos, os hinos e cânticos 
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espirituais eram utilizados pelos primeiros cristãos no 

louvor a Deus91. 

 

O cântico destinado exclusivamente à criança, no 

entanto, é bem mais recente. Isso se explica quando 

entendemos que uma compreensão da infância como fase 

especial da vida começa a surgir no século XVII, vindo 

a atingir seu ápice só no século XIX, com a ascensão 

burguesa. Ariès defende esta tese, ao estudar o 

desenvolvimento do sentimento de infância e de família. 

A criança antes era vista como um pequeno adulto, o que 

se percebe, por exemplo, nas vestimentas que as 

crianças usavam nos séculos anteriores ao XIX. Às 

crianças não se dava uma atenção específica, levando em 

conta sua idade. Elas simplesmente participavam da vida 

com os adultos92. 

 

O sentimento em relação à infância está no âmbito 

das mentalidades, e este âmbito é de longa duração, ou 

seja, é o que mais lentamente muda93. Por isso, a 

valorização da criança como um ser humano em 

desenvolvimento, com características diferentes do 

adulto, não simplesmente uma réplica dele, é bem mais 

recente, e ainda hoje podemos constatar casos em que a 

criança não recebe maior importância. Isto porque na 

consciência geral existe profundamente enraizado, o 

conceito incorreto de que a criança difere do adulto 

somente quantitativamente, ou seja, compreende-se a 

criança como pequeno adulto94. 
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Talvez possamos estabelecer alguma ligação entre o 

“pequeno adulto” e os cânticos, ao analisarmos os 

hinários difundidos entre as comunidades que 

posteriormente formaram a IECLB e mesmo em hinários 

mais recentes. Estes hinários, em muitos casos, não 

continham cânticos para o público infantil, e quando os 

continham eles constavam de longas estrofes, com 

palavras rebuscadas, o que obviamente dificulta o canto 

para a criança. Citaremos três hinários, a título de 

exemplo. 

 

Hinos da Igreja Evangélica, editado pelo Sínodo 

Riograndense em sua 9a edição. Este hinário não contém 

data, contudo a sua primeira edição é de 1939, segundo 

Creutzberg95. Ele contém 154 hinos. Encontramos cinco 

que poderiam ser para crianças: Ó vinde meninos, Por 

tua mão me guia, Sou cordeiro de Jesus, Juvenis e Sabes 

quantas estrelinhas. Além destes, há um hino de batismo 

e um de morte de criança. 

 

O próximo hinário foi redigido para servir de elo 

entre as comunidades da IECLB, após o grande número de 

hinários que foram utilizados antes da formação da 

igreja, pois imigrantes dos diferentes territórios 

alemães trouxeram hinários diversos96. 

 

O Hinário da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil teve sua primeira edição em agosto 
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de 1964, com 10 mil exemplares97. Conforme verificamos, 

esse hinário não contém uma seção para crianças. Contém 

235 hinos, dentre os quais poderíamos citar dois que 

eventualmente seriam para os infantes: Ó vinde meninos 

e O sol fulgente98. Além disso, fala-se em criança na 

seção Morte e Eternidade, em dois hinos sobre morte de 

criança e de filho. Há uma lacuna na questão infantil, 

sendo a criança lembrada no natal e na morte. 

 

Em 1981 foi editado o novo hinário da IECLB, 

denominado de Hinos do Povo de Deus. Este hinário 

contém 306 hinos. 

 

No sumário deste hinário constam as datas 

comemorativas da igreja e as partes do culto, mas não 

existe uma seção especial de hinos para crianças. 

Contudo, encontramos nove cânticos que poderíamos 

denominar de infantis, pois alguns eram considerados 

infantis em tempos anteriores: Ó vinde meninos, Vinde 

meninos, Por tua mão me guia, Andando com Cristo, Sou 

cordeiro de Jesus, Sabes quantas estrelinhas, Damos 

graças ao Senhor, Eu canto quando eu bem quiser, O sol 

fulgente. Além destes, encontramos cinco hinos de 

batismo, e um de morte de criança: Nós estamos aqui 

Senhor, Com gratidão, Fui em teu nome batizado, 

Trazemos esta criança, Em nome do Pai batizamos, 

Morrendo os pequeninos99. Estes últimos hinos falam da 

criança, mas não são próprios para crianças. 
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A importância dos cânticos entre as crianças, no 

entanto, é fundamental, como salienta Ostrowski: 

“[...]criança e música são uma combinação natural. A 

fascinação pelos sons e ritmos, elementos básicos da 

música, acompanha as crianças desde o seu 

nascimento.”100 As crianças gostam de cantar, e desde 

bebês já balbuciam seus “cânticos”. 

 

Na Escola Dominical e no Culto Infantil os 

cânticos tiveram um espaço importante e papel 

fundamental, pois reforçavam o ensino bíblico e 

expressavam louvor a Deus, assim como tinham a função 

de exteriorizar a fé e celebrar o Deus da vida. 

Cantava-se com gestos, o que envolvia todo o corpo 

nesse momento, sendo que o gesto também auxilia na 

memorização do texto do cântico. 

 

Contudo, a pergunta é: Qual a origem dos cânticos 

cantados com as crianças? Pudemos perceber que nos dois 

materiais analisados – O Amigo das Crianças e o Manual 

para Orientadores do Culto Infantil e da Escola 

Dominical - não encontramos um rol de cânticos, pelo 

menos no período de 1968 a 1981. O Manual do Culto 

Infantil passa a editar um anexo de canções apenas a 

partir de 1987. Nas Semanas de Criatividade normalmente 

ensinavam-se canções, contudo, elas passam a ocorrer 

somente em 1979, além de não serem acessíveis aos 

orientadores do Culto Infantil/Escola Dominical de 

todas as regiões. Existiam iniciativas de distritos e 

comunidades na confecção de hinários próprios e 

localizados. O que o MOCIED fazia era remeter para o 
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hinário dos adultos, ou para os hinários citados: 

Cantai Crianças, O Sol Fulgente, Aprenda Corinhos 

Cantando. Destes três hinários, os dois primeiros são 

destinados exclusivamente às crianças, sendo que o 

terceiro é para adultos e também para crianças. 

Contudo, cânticos mais adaptados ao público infantil, 

com linguagem mais simples, poucas estrofes e uso de 

repetições, encontramos apenas nos hinários O Sol 

Fulgente e no Aprenda Corinhos Cantando. Isto demonstra 

uma preocupação que foi se fazendo presente 

paulatinamente na IECLB, de cânticos mais voltados para 

as crianças. Apesar de o hinário Aprenda Corinhos 

Cantando não ser um hinário exclusivo para as crianças, 

e conter vários cânticos destinados a adultos. O Sol 

Fulgente destina-se exclusivamente para crianças, e 

demonstra essa preocupação com cânticos mais simples 

para as crianças, ainda que contenha alguns dos antigos 

hinos mais rebuscados. O Sol Fulgente já é uma 

tentativa de hinário para crianças mais abrangente, 

apesar de conter apenas 22 cânticos e ter uma tiragem 

de apenas 1000 exemplares. 

 

Para as crianças, durante muito tempo, não houve a 

iniciativa de se preparar um hinário exclusivo, com 

grande tiragem de exemplares para todas as regiões da 

igreja e com um maior número de cânticos, como 

aconteceu para os adultos, com a publicação do Hinário 

da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 

 

Podemos dizer, então, que houve uma certa lacuna 

na IECLB com respeito a cânticos destinados 

exclusivamente às crianças. Assim sendo, professores de 

Escola Dominical e orientadores de Culto Infantil 
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tiveram que procurar meios de suprir essa falta. Aqui 

entram os materiais como os da Aliança Pró 

Evangelização das Crianças. A APEC produziu quatro 

volumes de Cânticos de Salvação para Crianças, hinários 

destinados especialmente ao público infantil. Os 

hinários tinham o formato de bolso, cada volume com 

cores diferentes, contendo cada um em torno de 100 

cânticos101. A versão revisada do volume dois dos 

Cânticos de Salvação traz em sua apresentação: “Durante 

quase 60 anos seus cânticos [os cânticos do volume 2 

antigo] foram entoados por várias gerações, sendo de 

grande inspiração e ajuda no ministério entre as 

crianças.”102 Portanto, as primeiras edições devem ser 

já da década de quarenta. Pudemos verificar que muitos 

destes cânticos foram introduzidos nas comunidades que 

analisaremos, especialmente na comunidade de Cianorte. 

 

Outra publicação que alcançou muitas comunidades 

da IECLB foi o cancioneiro Cantarei ao Senhor, editado 

pelo Movimento Encontrão, cuja primeira edição foi 

publicada em 1978103. O “hinário amarelo”, como em 

muitos lugares era chamado, contém 260 hinos e 

corinhos. A maioria destes cânticos possui texto e 

melodia fáceis de memorizar, de cunho evangelístico. 
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Foi produzido pelo pastor Reynoldo Frenzel, na época 

pastor da IECLB em Novo Hamburgo. O cancioneiro não 

contém os nomes dos compositores nem as notas musicais, 

mas existe um volume maior, em papel cartão, que traz a 

melodia e as cifras dos cânticos. Estes hinos são 

facilmente acompanhados por violão, instrumento, aliás, 

bastante utilizado nos grupos nos quais se cantava 

deste hinário. As melodias desses cânticos foram 

gravadas em quatro fitas cassetes. 

 

Dentre os 260 hinos e corinhos, há bem no meio do 

hinário - que é grampeado – vários cânticos infantis. 

Além destes, existem muitos dos “corinhos” que são 

cantados tanto por adultos como por crianças. Abaixo 

segue uma lista de cânticos para crianças, bastante 

difundidos em comunidades da IECLB: 

 

Deus te ama 

Alegrai-vos sempre no Senhor 

Se Jesus te satisfaz bate palmas 

Sim, eu sou feliz 

Meu bom pastor é Cristo 

Andando com Cristo 

Convém que Jesus cresça 

Deus é tão bom pra mim 

Sou um soldado 

Cristo chama 

A porta é uma só 

Alô, Alô 

Eu sou uma florzinha de Jesus 

Deus fez os peixinhos 

O sabão lava o meu rostinho 

Três palavrinhas só eu aprendi decor 
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Meu barco é pequeno 

Toque, Toque, Toque, alguém me bate à porta 

Toque, Toque, Toque, quem será? 

Damos graças ao Senhor 

A tua palavra escondi 

Eu tenho um amigo que me ama 

No Egito escravo fui 

�

Entre os cânticos que foram entoados nas 

comunidades da IECLB, há também cânticos que são 

largamente difundidos em outras denominações. Citaremos 

dois exemplos de hinários que o comprovam. 

 

O Cantor Pentecostal, em sua 7a edição, de 1966. 

Contém 459 hinos. Destes, encontramos 14 cânticos 

infantis. Podemos citar, dentre os cantados também na 

IECLB: Vinde meninos, Brilhando por Jesus, Cristo é 

quem nos manda como a luz brilhar, A tua palavra 

escondi104. Entre os hinos, também aparecem temas como 

escola, soldado infantil, inclusive hinos patrióticos 

brasileiros. O hinário contém o número do hino referido 

no Cantor Cristão. 

 

O Hinário Evangélico é outro exemplo. O exemplar 

que analisamos foi editado em 1945. Contém 230 hinos 

com as notas musicais. No final consta uma relação dos 

hinos correspondentes no Salmos e Hinos. 

 

O Hinário Evangélico contém uma seção denominada 

Infância, com 19 cânticos. Além dos cânticos infantis, 

contém dois da seção Família que também falam em 

crianças. Existe, ainda, uma seção para jovens.Dentre 
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os cânticos do Hinário Evangélico, poderíamos citar 

alguns que também se cantaram na IECLB: Vinde meninos, 

Brilhando por Jesus, Manda-nos luzir o Senhor Jesus, e 

o natalino, Vinde Cantai105. 

 

Após citarmos estes hinários e cancioneiros 

utilizados no âmbito da IECLB, bem como dois exemplos 

de hinários de outras denominações, que contêm alguns 

hinos difundidos também na IECLB, queremos fazer 

referência a uma iniciativa de hinário para crianças 

que surgiu dentro da IECLB, porém, já no final do 

período que nos propusemos a estudar. 

 

Em 1981 surge uma iniciativa de maior alcance em 

termos de hinário para crianças: As crianças desta 

terra106, de Frank Graf. Trata-se de um cancioneiro com 

33 cânticos exclusivamente para crianças. Graf já tinha 

organizado o cancioneiro O Sol Fulgente em 1974. Ele 

também vinha atuando nas Semanas de Criatividade na 

área do canto infantil, segundo percebemos nas atas das 

reuniões do Departamento de Catequese. Na reunião de 14 

de junho de 1979, foi sugerido que Graf notasse 

(colocar notas) cânticos conhecidos, bem como 

compusesse melodias para letras que não as tivessem, 

revisando textos e melodias. Também foi sugerido que os 

cânticos fossem gravados em fita cassete, para uso em 

seminários107. A partir dessa idéia inicial, acabou 

sendo criado um cancioneiro. Klein cita este 

cancioneiro como exemplo de que, aos poucos, foi 
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surgindo uma maior produção própria (de dentro da 

IECLB) de canções infantis108. Aqui percebemos novamente 

a marca do ano 1981, quando, ao lado de uma 

formalização do que será o Culto Infantil, oferece-se 

também um cancioneiro para os orientadores. 

 

No próximo capítulo nos ocuparemos mais 

detalhadamente com uma Escola Dominical da IECLB, em 

Cianorte/PR, na qual muitos cânticos usados para as 

crianças virão de influências da APEC e do Movimento 

Encontrão. Essa comunidade foi iniciativa de uma missão 

norte-americana. 
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II. A ESCOLA DOMINICAL DE CIANORTE 

 

 

 

 

 

2.1 - A Comunidade de Confissão Luterana de Cianorte 

 

Cianorte é uma cidade localizada no norte do 

Paraná, fundada em 1953. Essa cidade fez parte das 

terras adquiridas pela Companhia Melhoramentos do 

Norte, anteriormente Companhia de Terras do Norte – 

inglesa - que passou para acionistas brasileiros em 

1943109. As terras colonizadas pela Companhia do Norte 

(tanto no período inglês quanto brasileiro) totalizaram 

546.078 alqueires, nas quais hoje se situam importantes 

cidades do Paraná. 

 

Cianorte faz parte da área denominada norte 

novíssimo, que foi adquirida por último pela companhia. 

O interesse na região do norte do Paraná se devia à 

grande fertilidade por causa de suas terras roxas, o 

que propiciou a plantação do café e cereais110. É uma 

cidade planejada, com as ruas bem definidas, calçadas 

amplas e largas avenidas, bastante arborizada e com 
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vários bosques e parques. O clima é seco, ameno no 

verão e frio no inverno. 

 

Esta foi uma das cidades para a qual a missão da 

Igreja Luterana Americana enviou missionários com suas 

famílias. Assim como Cianorte, outras cidades próximas 

também experimentaram a atuação dos pastores norte-

americanos nessa época, como Maringá, Umuarama e 

Londrina. 

 

Diversas cidades receberam missionários luteranos 

vindos dos Estados Unidos, desde 1920, que atuaram nos 

seguintes estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso, Espírito Santo. Atuaram como missionários e 

pastores, assim como nas instituições foram diretores, 

professores e administradores111. A direção da IECLB 

possui as fichas de 46 pastores com formação teológica 

nos Estados Unidos que atuaram no Brasil. No período em 

questão, diversos deles estavam no Brasil.  

 
Em 1954 vieram ao Brasil os primeiros 
missionários luteranos que, vinculados à Liga de 
Oração da Missão Mundial, queriam fazer missão e 
estabelecer igrejas entre os brasileiros. Esse 
esforço foi posteriormente impulsionado pela 
vinda, a partir de 1958, de missionários 
vinculados a Evangelical Lutheran Church (Igreja 
Evangélica Luterana na América). Vindo de forma 
independente, eles se instalaram especialmente no 
norte do Paraná e oeste de São Paulo, com enfoque 
explicitamente missionário.112  

 

Este trabalho inicialmente trouxe tensões com a 

IECLB, mas houve conversações entre as igrejas 
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luteranas irmãs (IECLB e ALC), e os missionários norte-

americanos passaram a integrar o quadro de obreiros da 

IECLB. Com a ida para o norte do Paraná e São Paulo, os 

missionários alcançaram, além dos descendentes de 

alemães, pessoas de outras origens étnicas113. O acordo 

entre a ALC e a IECLB foi firmado em 1968114. Isso 

demonstra que, à época que pretendemos analisar, o 

trabalho já estava integrado à IECLB115. 

 

No relatório do pastor presidente Karl Gottschald 

ao X Concílio Geral da IECLB em 1976, é citada a ALC, 

que se dispunha a subvencionar projetos de implantação 

de igrejas nas novas áreas de colonização do Brasil, 

através de uma campanha financeira denominada United 

Mission Appeal (UMA). O pastor presidente aproveita 

também a oportunidade do Concílio para agradecer a ALC 

pelo trabalho realizado pelos pastores na IECLB (na 

época 11) e pela ajuda financeira116. 

 

Os pastores norte-americanos atuaram em Cianorte 

de 1954 até 1974. Nestes 20 anos, oito pastores norte-

americanos atuaram em nesta paróquia117. Após 1974, o 

trabalho foi assumido por pastores brasileiros da 
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IECLB. Nossa entrevistada Wanda disse que essa 

comunidade foi, durante muitos anos, a única igreja 

protestante na cidade. Cresceu com novos convertidos e 

com os crentes que vinham de outras cidades para a 

recém-fundada Cianorte. 

 

O trabalho da Escola Dominical foi priorizado por 

estes pastores norte-americanos, que tinham a Bíblia 

como base de seu ensino. Isso se comprova na Escola 

Dominical da comunidade de Cianorte, que nos propusemos 

a analisar. Iniciaremos, a seguir, com a análise do 

trabalho da Escola Dominical em Cianorte.  

 

 

2.2 - Funcionamento da Escola Dominical 

 

Esse item tratará da prática da Escola Dominical 

em Cianorte. As informações vêm do relato de Wanda 

Novato Batista, que foi aluna da Escola Dominical nessa 

comunidade a partir de 1954, e começou a atuar como 

professora em torno de 1964. Colaborou no relato Iraci 

Haus Brianese, que foi professora da Escola Dominical e 

também da Escola Evangélica. A experiência da autora, 

relatada no questionário em anexo, que participou da 

Escola Dominical dessa comunidade durante o período de 

1975 a 1981, servirá para organizar um rol de cânticos 

a serem analisados118. 

 

As atividades da Escola Dominical ocorriam a cada 

manhã de domingo. Como o culto ocorria à noite, as 

dependências da igreja eram todas ocupadas pelos 

�������������������������������������������������
������"#.($!�/#�J()/(�
!A($!��($'0$(�&!-�(�&!.(7!"(56!�/#��"(&'�M(+0��"'()#0#�#0$E�#-�()#1!8�7#-�&!-!�!�
C+#0$'!)E"'!�"#0 !)/'/!� #.(�(+$!"(?���)#1!����



� ���

integrantes da Escola Dominical. O início era às 9 

horas e o término em torno de 10 horas e quarenta 

minutos. Nos primeiros tempos, as crianças não eram 

divididas em classes. A esposa do pastor coordenava as 

atividades com as crianças. 

 

Alguns anos depois, com o trabalho mais 

estruturado, convencionou-se o seguinte esquema geral 

para os encontros: Abertura com todas as idades – 

crianças, jovens e adultos. Então havia a divisão em 

turmas por idade. Este era o momento de aprender a 

lição. Por último acontecia o encerramento em conjunto, 

no qual o professor prestava relatório escrito e oral 

com os seguintes itens: número de matriculados, número 

de alunos presentes, alunos ausentes, número de 

visitantes, oferta, porcentagem de presença e ausência, 

número de Bíblias por turma, ou seja, os alunos traziam 

suas Bíblias que eram contadas por turma. Então o 

superintendente lia o relatório geral de todas as 

classes. Cada classe recitava em conjunto o versículo 

bíblico chave da lição que fora decorado na aula e 

cantava-se um corinho especial. 

 

A equipe de obreiros que atuava na Escola 

Dominical era composta de professores, superintendente, 

secretário e tesoureiro, todos eleitos em Assembléia 

Geral, à exceção dos professores das crianças, que eram 

indicados pelo pastor. 

 

Para contar a história bíblica preparada para cada 

encontro, utilizavam-se recursos como o flanelógrafo e 

gravuras coloridas. Além disso, as crianças recebiam as 

lições em folhetos coloridos. 
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Os concursos eram um ponto alto, nos quais a 

criança era incentivada a comparecer, a trazer pessoas 

novas e a decorar versículos. O concurso de presenças 

premiava a criança que mais havia comparecido no 

período de tempo estipulado; assim acontecia também no 

concurso de visitantes e de memorização de versículos. 

Para os vencedores eram entregues prêmios que constavam 

de cartões, Bíblias, hinários ou certificados. 

 

Interessante perceber o fascínio de nossa 

entrevistada Wanda ao recordar da sua participação como 

criança na Escola Dominical e ao recordar-se dos 

missionários. Isso se percebe no seu relato em muitos 

momentos, já de início quando fala da sua primeira 

professora de Escola Dominical, dona Rubi (esposa do 

pastor João Abel), refere-se a ela como encantadora, 

linda, de linda voz. 

 

O preparo dos professores para o ministério com as 

crianças dava-se em grande parte através da observação 

das atitudes dos missionários. Além disso, os 

missionários incentivavam os professores a orar pelas 

crianças, amá-las, usar dos recursos visuais e 

trabalhar com dedicação, segundo o relato de Wanda, já 

falando do período em que foi professora da Escola 

Dominical. Os professores eram orientados a estudar a 

lição do domingo durante toda a semana. Reuniões 

regulares presididas pelo pastor para a apresentação 

dos problemas, escolha do material e mapeamento de 

estratégias. Alguns cursos para professores que 

ensinavam sobre estratégias e objetivos, os quais ela 

não especificou, também eram ministrados. Os estudos 
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bíblicos que aconteciam semanalmente eram também uma 

forma de preparo dos professores, pois os entrosavam 

com os textos bíblicos. Além disso, Wanda considerou 

que a própria participação em criança da Escola 

Dominical constituía-se numa forma de preparo para o 

ministério. 

 

Uma característica dos missionários citada por 

Wanda era a amizade e o carinho que tinham para com os 

professores e alunos, passando-lhes orientações 

pessoais, conselhos e ânimo. 

 

O objetivo da Escola Dominical, conforme relata 

Wanda, era transmitir o amor de Deus pelo pecador e 

apresentar a Jesus como o Salvador. Essa ênfase 

permeava todas as atividades da Escola Dominical, pois 

aparecia nas lições, nos cartazes, nos cânticos, nas 

dramatizações, nas festas de natal, nos encontros de 

professores e na vida dos missionários, segundo Wanda. 

O material utilizado nos primeiros anos era a Revista 

para a Escola Dominical da Editora Luterana, que, 

segundo Wanda, era um material traduzido da ALC, 

publicado em São Paulo119. Havia um exemplar da revista 

para o mestre, além da revista para os alunos. Os 

alunos levavam os seus exemplares da revista para casa, 

para estudarem durante a semana. Wanda relata que mais 

tarde passou-se a utilizar o material da IECLB, 

contudo, ela não especifica qual. Um material da IECLB 

bastante divulgado na comunidade de Cianorte foi o 

jornal O Amigo das Crianças. Este jornal era muito 

apreciado pela autora, em sua infância em Cianorte. 
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Além dos encontros regulares, havia também 

encontros de convivência e lazer, como os piqueniques, 

que eram organizados pelo pastor e sua esposa, 

dirigidos a toda a comunidade luterana. Segundo Wanda, 

esses piqueniques proporcionavam muita interação, 

alegria e amizade. Era o momento da convivência. Os 

mesmos ocorriam num domingo e tinham como local o sítio 

de algum membro da comunidade. Iniciava-se com culto, 

depois havia brincadeiras, concursos ou gincanas. Aqui 

temos um fator de integração entre toda a família, 

entre crianças e adultos. 

 

Outra atividade que trazia grande movimento era a  

Escola Bíblica de Férias – EBF, que ocorria durante 15 

dias em janeiro e durante uma semana em julho, no 

período das férias escolares. Os preparativos incluíam 

várias reuniões dos professores, nas quais se 

trabalhava no estilo plano de aula: objetivos das 

lições e conteúdos. Nestas reuniões também se preparava 

o material de divulgação do evento. Havia cânticos 

novos, trabalhos manuais, memorização de versículos, 

concursos, brincadeiras e lanche. Wanda relata que 

quando começava a EBF, para as crianças era o “máximo”. 

A cada dia, novas crianças iam chegando. Os pais eram 

convidados para o encerramento das atividades, quando 

também podiam apreciar os trabalhos das crianças, que 

eram expostos para todos. O material utilizado nas EBFs 

era os Filhos de Deus, que continha quatro séries 

diferentes, conforme a idade das crianças, com 

atividades manuais120. 
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Participavam da Escola Dominical também os alunos 

internos do colégio evangélico. Além disso, havia para 

todos os alunos do colégio devocionais diárias antes do 

intervalo do recreio. Essas devocionais constavam de 

história bíblica ou outra história de conteúdo moral e 

de cânticos (os mesmos cantados na Escola Dominical) e 

oração. Os pastores e missionários eram também 

professores do colégio. 

 

Igreja e educação caminharam juntas, o que não é 

fenômeno novo, pois muitas denominações que vieram para 

o Brasil intentaram o ensino através de escolas, sendo 

esta uma forma de inculcar valores da ética 

cristã121.Interessante notar que a Escola Dominical 

alcançava pessoas de fora da comunidade. Participavam 

também os alunos do colégio e os convidados, que eram 

vizinhos, parentes e amigos dos integrantes dela. Assim 

sendo, a missão agregava novos membros. 

 

A importância do ensino bíblico era fundamental. A 

Bíblia era decorada, ensinada, cantada, suas histórias 

eram contadas. Pudemos ver que inclusive se contavam o 

número de Bíblias trazidas pelos alunos de cada classe 

da Escola Dominical, sendo citado o número no relatório 

do professor. A atividade da Escola Dominical visava à 

compreensão de temas bíblicos e do ensino da conduta de 

vida a partir da Bíblia. Utilizam-se recursos diversos 

para que a mensagem bíblica fosse memorizada. Wanda 

fala de pessoas que hoje a encontram e dizem que o 
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conhecimento da Bíblia que têm aprenderam na Escola 

Dominical e nas devoções do Colégio122. 

 

A Escola Dominical foi, portanto, o local onde se 

ensinaram os preceitos bíblicos para os adultos e as 

crianças. Na Escola Dominical o adulto e a criança 

estavam na posição de alunos. Isso de certa forma é um 

fator de integração da criança com a comunidade 

eclesial. 

 

Os cânticos ocupavam espaço importante dentro da 

Escola Dominical, Wanda os cita em vários momentos de 

seu relato, como por exemplo: “E cantávamos muito!! 

Cantávamos na classe das crianças e depois, para os 

adultos, quando voltávamos para o meio deles para o 

encerramento da Escola Dominical”123. A experiência de 

Escola Dominical da autora também foi permeada pelos 

muitos cânticos entoados durante o encontro. Os 

cânticos eram muitas vezes versículos bíblicos, ou 

fatos das Escrituras, havendo alguns específicos sobre 

a Bíblia e sua importância.  

 

Os cânticos servem para reforçar os temas 

tratados. Isso nós poderemos constatar na análise que 

faremos em seguida. O cântico ajuda na memorização e 

assimilação dos conceitos. Como ressalta Mendonça, já 

citado, ao se referir ao Salmos e Hinos, diz que 

“[...]as letras de seus hinos se cristalizaram nas 

mentes dos protestantes brasileiros como verdadeiro 

sistema teológico de base”.124 Se quisermos conhecer a 
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teologia de um grupo, deveremos conhecer o que eles 

cantam. Os “hinos prediletos” falam da mentalidade do 

povo que os canta. Monteiro procura em seu trabalho 

justamente uma compreensão da mentalidade protestante 

brasileira através dos cânticos125.  

 

É nossa proposta perceber as ênfases dos cânticos 

da Escola Dominical de Cianorte, bem como a compreensão 

de criança que trazem, uma vez que são compostos por 

adultos. 

�

�

2.3 - Cânticos para crianças 

 

Os cânticos, também designados de “corinhos”, eram 

bastante utilizados, como forma de difusão e 

memorização dos ensinos bíblicos, e como meio de se 

reforçar a história que foi contada.  

 

 Para nossa análise, escolhemos alguns cânticos 

difundidos entre as crianças no período em questão, 

buscando pelos que melhor ilustram as ênfases a serem 

tratadas. Em anexo, há uma lista mais completa dos 

cânticos, que temos a partir do relato de Wanda Novato 

Batista, auxiliada por Iraci Brianese, e da autora, que 

participou dessa Escola Dominical em sua infância126. 

Iremos agrupar os cânticos em suas ênfases principais, 

a partir de seus temas. Dessa forma, poderemos perceber 

o que era considerado importante pelos líderes da 

Escola Dominical. 
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Estes cânticos infantis, assim como os para 

adultos, são de melodias e textos simples e fáceis de 

serem memorizados. Para as crianças ensinam-se gestos 

que ajudam também na memorização, além de envolverem 

todo o corpo no momento da música. 

 

 

2.3.1 Cânticos e suas ênfases 

 

O tema da salvação é recorrente nos cânticos. Isso 

demonstra a importância que os adultos davam a que a 

criança guardasse esse conceito. Os cânticos 

enfatizavam particularmente a alegria de ser salvo, bem 

como o testemunho. Os próximos cânticos apontam para 

Jesus Cristo, o Salvador. Este relata a obra de Jesus. 

  

/:Pare! Eu vou contar-te  
o que Cristo fez por mim:/ 
Ele me salvou e me deu perdão, 
e agora vive em meu coração. 
Pare! Eu vou contar-te  
o que Cristo fez por mim.127 

  

As crianças participavam ativamente, cantando e 

fazendo os gestos, enquanto a professora mostrava um 

cartaz que imitava a placa com o sinal de trânsito que 

indica para parar, no momento certo da música. 

 

O próximo cântico também aborda a temática da 

salvação, ao falar do amor de Deus ao enviar seu Filho 

para morrer para salvar as pessoas. Há também o 

elemento escatológico, quando fala da volta de Jesus. 
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Assim Deus nos amou 
Até Seu Filho dar 
O qual morreu na cruz  
A fim de nos salvar 
Um dia Ele há de vir 
Em glória a reluzir 
Tal é seu amor sem par.128 

 

O cântico a seguir, também trata da salvação, é 

baseado em João 10, que fala do Bom Pastor. A linguagem 

é adaptada ao público infantil, com grandes contrastes, 

como quando cita o horror do lobo mau e o amor do bom 

pastor; também quando contrasta a perdição com a 

salvação. Com isso, fica claro que só há dois caminhos 

a escolher. Os diminutivos estão presentes, como que 

para adequar a linguagem às crianças, quando fala em 

ovelhinhas, folhinhas e estrelinhas. E também há a 

onomatopéia do bater à porta, quando se faz o gesto com 

as mãos. Aqui o tema salvação está muito claro, até na 

onomatopéia, que lembra as batidas de Jesus na porta do 

coração, para o qual era muito utilizado o versículo 20 

de Apocalipse 3. Havia também uma gravura muito 

difundida de Jesus batendo numa porta sem maçaneta do 

lado de fora. É de um quadro famoso de Holman Hunt.129 

 

/:Toc-Toc-toc. Quem será?:/  
É a voz do lobo mau,  
chamando com horror. 
Chamando as ovelhinhas para a perdição. 
/:Fujamos ovelhinhas,  
fujamos ovelhinhas. 
O campo é tão grande e 
tão cheio de folhinhas.:/ 
 
/: Toc-toc-toc. Quem será? 
Toc-toc-toc. Quem será? 
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É a voz do bom pastor   
chamando com amor. 
Chamando as ovelhinhas para salvação.  
/:Corramos ovelhinhas,  
corramos ovelhinhas.  
O céu é tão grande e 
tão cheio de estrelinhas.:/130 

 

Outro exemplo de cântico que fala da escolha 

pessoal que cada qual deve fazer, também acompanhado de 

gestos é o da porta – elemento concreto e conhecido das 

crianças (também poderia ter sido baseado em João 10, 

mas já não como a porta do coração de Apocalipse 3.20). 

Este cântico traz a temática do dentro e fora, também 

trata de dois contrastes, como o anterior. Para uma 

criança, estar fora lembra o desconhecido e traz medo 

como, por exemplo, se é trancada fora de casa. Por sua 

vez, estar dentro lembra o aconchego e o cuidado. Este 

cântico lembra a capa dos Cânticos de Salvação para 

Crianças, que contém uma figura que é um grande portão 

escrito “salvação” sendo aberto para uma criança, com a 

inscrição em baixo: “mesmo uma criança pode entrar”.131 

 

A porta é uma só, porém dois lados há:  
Dentro e fora. Você aonde está? 
A porta é uma só, porém dois lados há. 
Eu já estou dentro. Você aonde está?132 

 

 Outra ênfase nos cânticos é a segurança que se tem 

em Jesus, o corinho a seguir tematiza isso. É o cântico 

do barco, favorito nas entrevistas. Todas as 

entrevistadas que estiveram na época em questão no 

Culto Infantil/Escola Dominical o citaram. Parece ter 
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sido um marco do período. Pela experiência pessoal, a 

criança se imagina concretamente num barco sendo guiado 

por Jesus. Como muitas das histórias bíblicas contam de 

Jesus em barcos, há uma familiaridade com o assunto. A 

criança, por exemplo, sabe que Jesus acalma uma 

tempestade (Mt 8.23-27; Mc 4.35-41; Lc 8.22-25) e que 

faz com que haja uma pesca milagrosa (Mt 4.18-22; Mc 

1.16-20; Lc 5.1-11). 

 

Meu barco é pequeno e grande é o mar 
Jesus segura a minha mão. 
Ele é meu piloto e tudo vai bem 
Na viagem à Jerusalém.133 

 

 Essa segurança se passa a ter, sabendo que Jesus 

está bem perto. Este é o sentimento que o hino a seguir 

transmite.  É um cântico que pode ser entoado em 

cânone, no qual dois grupos interagem. É um cântico 

também entoado entre os adultos, o que faz dele fator 

integrador entre o adulto e a criança. 

 

Meu bom pastor é Cristo,  
com Ele andarei. 
Conduz-me às calmas águas,   
com Ele andarei. 
/:Sempre, sempre, com Ele andarei:/134 

 

 O cântico a seguir enfatiza a segurança que se tem 

a partir da amizade com Jesus. A criança pode sentir 

Jesus como alguém próximo de si, como seu amigo. Ao 

enfatizar-se que “seu nome é Jesus” quer-se incutir o 

sentimento de proteção diante do medo. Ou seja, Jesus é 

amigo e em seu amor abriga diante das adversidades. 
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Eu tenho um amigo que me ama, 
me ama, me ama. 
Eu tenho um amigo que me ama, 
Seu nome é Jesus. 
   
/:Jesus, Jesus, seu nome é Jesus:/ 
 
Eu tenho um amigo que me guarda, 
me guarda, me guarda. 
Eu tenho um amigo que me guarda,  
Seu nome é Jesus.135 

 

As histórias dos milagres da Bíblia constituem-se 

em outro tema recorrente, bem como outras histórias 

bíblicas. O próximo cântico conta a história da pesca 

maravilhosa. Deixa claro que o milagre acontece quando 

Jesus vem. É uma forma de apresentar a Deus, como diz a 

citação seguinte: “Deus pode ser conhecido [pela 

criança pequena] nas histórias que falam de Jesus que 

cuidou das pessoas e as ajudou...”136 Contém várias 

repetições, o que facilita sua memorização. Também é 

utilizada a linguagem no diminutivo.  

 

Pedro, Tiago e João  
num barquinho (3X) 
No mar da Galiléia. 
 
Jogaram as redes,  
mas não pegaram peixes. (3X) 
No mar da Galiléia. 
 
Cristo veio andando  
sobre as ondas. (3X) 
No mar da Galiléia. 
 
Puxaram as redes  
cheias de peixinhos. (3X) 
No mar da Galiléia.137 
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Outro exemplo de cântico que relata uma história 

de milagre bíblico, é a da cura do coxo, que consta em 

Atos 3.1-10. O cântico é bem fiel ao texto da Bíblia, e 

demonstra o poder do nome de Jesus. Neste cântico, as 

crianças são convidadas a levantar-se, andar, saltar e 

levantar as mãos para indicar o louvor enquanto cantam.  

 

Ouro e prata não tenho,  
mas o que tenho te dou 
Em nome de Jesus Cristo,  
levanta-te e anda. 
 
/:Foi andando e saltando e  
louvando a Deus:/ 
  
Em nome de Jesus Cristo  
levanta-te e anda. 

 

O próximo cântico fala da arca de Noé. O milagre 

da salvação de Noé, sua família e os animais durante o 

dilúvio, história do Antigo Testamento (Gn 6-8). Chama 

à atenção a adaptação feita aos animais que podem ser 

encontrados em solo brasileiro – pacas, cutias, tatus e 

bois zebus. Na versão de Cânticos de Salvação para 

Crianças estão as zebras, macacos, tatus, bois, tigres, 

cavalos, pacas e cotias. Este é um cântico que 

provavelmente foi aprendido oralmente, pois há outras 

modificações que o indicam, como “mas na arca Noé 

separou” em vez de “mas na arca Noé se amparou” e “e 

tudo Noé separou” no lugar de “e Deus tudo ali salvou”. 

 

/:Deus fez a chuva cair,  
mas na arca Noé separou:/ 
Pacas, cutias, tatus, bois zebus  
dois a dois. 
Pacas, cutias, tatus.  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��L��-����
����	�����"
��������������8�A?�;8�)?���8�&!-�-!/'>'&(5B#0?�



� ���

E tudo Noé separou.138 
 

Como as crianças gostam de histórias de mistério e 

aventura, as histórias dos milagres de Jesus são 

admiradas. E as histórias das “aventuras” do povo de 

Deus no tempo da Bíblia são de grande interesse para as 

crianças139. O cântico a seguir conta a história da 

batalha de Jericó, este também um milagre bíblico do 

Antigo Testamento (Js 6). A melodia do mesmo é 

empolgante, com gestos (como quase todos os outros), 

está enquadrado também na categoria militar, por se 

tratar de uma batalha, adiante veremos outros cânticos 

da categoria militar. 

 

Vem com Josué lutar em Jericó,  
Jericó, Jericó. 
Vem com Josué lutar em Jericó,  
e as muralhas ruirão. 
 
Subam os montes devagar,  
que o Senhor vai pelejar. 
Cerquem os muros para mim,  
pois Jericó chegou ao fim. 
 
As trombetas soarão,  
abalando céus e chão. 
Cerquem os muros para mim,  
pois Jericó chegou ao fim.140 
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 A própria Bíblia é valorizada em alguns cânticos, 

isso podemos perceber na ênfase que há nesta temática 

dentro de diversos hinários. Sabemos que a ênfase nas 

Escrituras foi um ponto alto entre os missionários que 
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vêm para o Brasil. No caso do próximo cântico, agrupam-

se versículos bíblicos sobre a palavra de Deus.  

 

A Bíblia é qual martelo  
pra rochas despedaçar. 
Aos passos meus é lâmpada,  
é luz que me vai guiar. 
É espada de dois gumes,  
é um espelho prá eu me ver. 
A santa Bíblia assim será  
prá mim se eu a ler. 
 
A Bíblia é qual semente   
que nasce no coração. 
Qual leite e carne nutre  
aos que aceitam a salvação. 
Como água assim me limpa,  
faz o mal desaparecer. 
A santa Bíblia assim fará  
a mim se eu a ler. 

 

 O próximo cântico também fala da Bíblia como o 

livro onde encontraremos o ensino, pois é a palavra de 

Deus, e do mestre Jesus. A linguagem é a escolar. Era 

cantado nas EBFs, que ocorriam geralmente no mês de 

julho, quando das férias escolares, num clima de grande 

alegria141. 

 

Nós somos alunos da Escola EBF 
E temos como mestre o amigo Jesus. 
Sua palavra nos ensina, 
Sua presença nos alegra. 
Nós somos alunos da Escola EBF 
E temos como mestre o amigo Jesus.142 

 

Um cântico utilizado para se aprender a seqüência 

dos livros da Bíblia de memória era importante, uma vez 

que os convertidos deveriam saber manusear as 
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Escrituras. O próximo cântico trata dos livros do Novo 

Testamento. 

 

Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 
Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, 
Efésios, Filipenses, Colossenses, ... 
Judas, Apocalipse de João.143 

 

 Um tema bastante trabalhado era o da natureza como 

criação de Deus. O próximo cântico apresenta a Deus 

como criador dos diferentes tipos de peixes. É um 

cântico com muitos gestos. Ele também trabalha a noção 

dos contrastes, possivelmente como caráter pedagógico 

para as crianças pequenas, quando fala em pequeninos e 

grandalhões, magricelas e gorduchões. Interessante 

notar que, em versões mais recentes, a frase “brincam 

sem cuidado” foi substituída por “brincam com cuidado”, 

como tentativa de o tornar mais aplicável à instrução 

das crianças. 

 

Deus fez os peixinhos para rios e mar. 
Deus fez os peixinhos, pô-los a nadar. 
Quando brincam n’água até o fundo vão. 
Brincam sem cuidado,  
veja só como eles são. 
 
Uns são pequeninos, outros grandalhões. 
Uns são magricelas, outros gorduchões. 
Quando brincam n’água até o fundo vão. 
Brincam sem cuidado,  
veja só como eles são.144 

 

O próximo cântico fala da criação, e as crianças 

podiam contribuir com outras obras criadas por Deus, 

como a chuva boa, os cachorrinhos, o arco-íris. 
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Ressalta que o que Deus criou é bom e belo. Conforme a 

citação que se segue, a criança está aberta para 

aprender sobre a criação de Deus: “Esta fase da vida é 

um bom período para aprender que este mundo é de Deus e 

que, por isso, podemos agradecer-lhe e ajudar a cuidar 

de sua criação.”145 

 

Algo que pudemos perceber é que os cânticos da 

criação apresentam a Deus Pai. Os corinhos que tratam 

do tema salvação normalmente apresentam a Deus Filho, 

Jesus, alguns incluindo o amor de Deus. Contudo, quando 

o tema é criação, é Deus Pai quem aparece. 

 

Quem fez as lindas flores? 
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez as lindas flores? 
Foi nosso Pai do céu. 

 
Que fez o sol tão belo?  
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez o sol tão belo? 
Foi nosso Pai do céu. 
 
Quem fez a borboleta?  
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez a borboleta? 
Foi nosso Pai do céu.146 
(arco-íris, chuva boa, cachorrinhos...) 

 

 O próximo cântico é bastante antigo, cujo texto é 

de Wilhelm Hey (1789-1854). Este cântico marcou época 

nos Cultos Infantis e Escolas Dominicais. Também é um 

cântico que fala da criação de Deus. O número de 

estrofes é mais longo que os até agora citados, 

contudo, não há muitas repetições. Por outro lado, 
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contém palavras de difícil compreensão para as 

crianças, como firmamento e arrebol. Aliás, tais 

palavras são características dos cânticos infantis mais 

antigos. Este hino foi citado em algumas das 

entrevistas, e pode ser encontrado em diversos 

hinários. Relata o conhecimento de Deus sobre toda a 

sua criação, lembrando quando Deus fala a Jó (Jó 38-

41), assim como quando Ele fala de sua majestade em 

Isaías 40, sendo inclusive o versículo 26 desse 

capítulo a abertura do hino. Os diminutivos estão 

presentes na primeira e na terceira estrofe, sendo que 

na terceira são citadas as criancinhas. 

 

Sabes quantas estrelinhas  
lá no firmamento estão? 
Sabes quantas nuvenzinhas  
pelo vasto mundo vão? 
Deus a todas tem contado,  
uma só não lhe há faltado. 
Nem de tantas uma só,  
nem de tantas uma só. 
 
Sabes quantas moscas dançam  
pelo luminoso ar? 
Quantos peixes não se cansam,  
divertindo-se no mar? 
Deus a todos está chamando,  
doce vida a eles dando. 
De alegria e de prazer,  
de alegria e de prazer. 
 
Sabes quantas criancinhas  
ao raiar do arrebol, 
Se levantam contentinhas  
madrugando com o sol?   
Deus a todas está olhando  
e a todas abençoando. 
Vê e ama a ti também,  
vê e ama a ti também.147 
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 Há cânticos que tratam das regras para viver. 

Falam do mal e do pecado, que devem ser eliminados. O 

próximo corinho sugere como medida para não se pecar, o 

guardar a palavra de Deus, segundo o Salmo 119.11. 

Acrescenta na segunda estrofe que, um coração 

pertencendo ao Senhor, faz com que a vida passe a ser 

vivida para Ele.  

 
A tua palavra escondi  
no meu coração escondi. 
Prá não pecar, contra Ti não pecar. 
A tua palavra escondi. 
 
O meu coração já é teu,  
pois tu me salvaste Senhor.  
Só quero viver para Ti só viver. 
Viver no teu santo amor.148 

 

O cântico a seguir também fala da importância de 

se ter um coração limpo, ressaltando que é Jesus quem 

limpa a mancha do pecado, feita pelo mal. Utiliza um 

fato corriqueiro da vida da criança, que é o da 

higiene, e o relaciona ao que Jesus faz. Além disso, 

deixa claro que diante de Jesus não se deve esconder 

nada. Utiliza também os diminutivos. 

 

O sabão lava o meu rostinho, 
Lava o meu pezinho, lava a minha mão. 
Mas Jesus prá me deixar limpinho  
Quer lavar meu coração. 
 
Quando o mal faz um manchinha, 
Eu sei muito bem quem pode me limpar. 
É Jesus, eu não escondo nada. 
Tudo Ele pode apagar.149 
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 Há regras também para a participação na Escola 

Dominical. O cântico a seguir demonstra isso. 

 

Alô, alô, aqui estamos nós.  
Alô, alô, a ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar,  
a Bíblia estudar.  
E aprender a Jesus amar.150 

 

 Pela experiência da autora, essas regras de modo 

algum infundiam temor ou constrangimento. Eram uma 

forma divertida de se organizar e prestar atenção no 

que se estava fazendo. O cântico da florzinha, que vem 

a seguir, era uma estratégia para se ensinar aos 

pequenos a postura de oração – olhos fechados e mãos em 

forma para oração. 

  

/: Sou uma florzinha de Jesus:/ 
Abro a boquinha para cantar,  
fecho os olhinhos para orar. 
Sou uma florzinha de Jesus,  
sim, de Jesus.151 

 

Há também os cânticos que podemos classificar como 

louvor a Deus. O corinho a seguir afirma a bondade de 

Deus, que em Cristo se encarnou, tornando-se uma 

realidade para o ser humano. Afirma ainda a volta de 

Jesus para resgatar as pessoas. Isso é motivo de louvá-

lo. Aleluia (louvai ao Senhor), citado no final das 

frases, também expressa esse louvor.  

 

Deus é tão bom. Aleluia. (3X) 
É tão bom para mim. 
Cristo é real. Aleluia. (3X) 
É real para mim. 
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Ele voltará. Aleluia. (3X) 
Voltará para mim.152 

 

O próximo cântico também expressa a alegria no 

louvor a Deus. Apresenta a alegria do crente no seu 

Senhor. É um versículo de Filipenses 4.4. 

 

/:Alegrai-vos sempre no Senhor,  
alegrai-vos no Senhor.:/ 
/:Alegrai, alegrai,  
alegrai-vos no Senhor.:/153 

 

 O cântico a seguir convida a agradecer a Deus 

cantando como os pássaros o fazem. Foi bastante 

divulgado na IECLB, estando também no hinário Hinos do 

Povo de Deus I, retirado de Cantarei ao Senhor. 

 

/:Damos graças ao Senhor,  
damos graças 
Graças pelo seu amor.:/ 
De manhã cedo os passarinhos  
Estão cantando,  
louvando ao Criador. 
E tu amigo, por que não cantas, 
Louvando a Cristo  
Jesus teu Salvador?154 
 

Também encontramos hinos que apresentaremos na 

categoria missão. Estes são cânticos que falam da 

importância de se levar aos outros as boas-novas da 

salvação. A criança já é considerada um pequeno 

missionário para falar de Jesus. O próximo cântico fala 

da importância de ser luz para as pessoas, cada um no 

lugar onde vive. O hino reconhece que há trevas que 
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precisam ser iluminadas com a luz de Jesus. Baseia-se 

na parábola da candeia.(Mt 5.14-16; Mc 4.21; Lc 8.16) 

 

Manda-nos luzir o Senhor Jesus, 
Como a vela acesa dá de noite a luz. 
Quer que nós brilhemos  
como a luz do céu, 
Tu no teu cantinho, e eu no meu. 
 
Ao redor então manda a luz raiar, 
Para as densas trevas hoje dissipar. 
Com Jesus brilhemos, pois nos acendeu, 
Tu no teu cantinho, e eu no meu.155 

 

 O cântico a seguir, apesar de não citar o nome de 

Jesus, fala de seu chamamento para seguí-lo e então 

tornar-se um “pescador de homens”. É a citação do 

versículo de Mateus 4.19 e de Marcos 1.17. A criança já 

vai entendendo que, seguindo a Jesus, ela terá uma 

tarefa como a dos discípulos dele. 

 

Pescador de homens farei,  
Homens farei, homens farei. 
Pescador de homens farei,  
quem a mim seguir. 
 
Quem a mim seguir,  
quem a mim seguir. 
Pescador de homens farei  
quem a mim seguir.156 

 

 O próximo cântico aborda a questão do envio de 

missionários, algo bem próximo do modelo missionário 

que trouxe as denominações do protestantismo de missão 

para o Brasil. A origem do hino é dos Estados Unidos. 

Fala de ir para outras terras, mas acrescenta que se 

pode ficar em sua terra sustentando os que foram e 
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evangelizando em seu próprio lugar. Utiliza a linguagem 

bíblica dos campos que branquejam para a ceifa de João 

4.35. No hinário As Crianças desta Terra, modifica-se o 

cântico em duas partes: substitui o “dar sustento aos 

outros” por “dar exemplo e amor aos outros”, e no lugar 

de “campos que vão branquejando” coloca-se “campos que 

estão esperando”. Conforme já citamos antes, Graf 

procurou adaptar a linguagem de alguns cânticos. Nesse 

caso, nota-se que não se quer citar o paradigma 

missionário do envio de pessoas a outras terras. 

 

Posso ser um missionariozinho, 
Se falar de Cristo ao companheirinho. 
Posso trabalhar em minha terra. 
Manda-me pois, Senhor.    
 
Não preciso atravessar os mares 
Para dar aos outros novas salutares. 
Posso fornecer sustento aos outros 
Que meu Senhor mandou. 
 
Hei de orar e trabalhar fielmente, 
Caso Deus me chame, seguirei contente 
Para os campos que vão branquejando. 
Dispõe de mim, Senhor.157 

 

 Agora trataremos de cânticos que enquadraremos na 

categoria militar. Corinhos com esta ênfase aparecem em 

vários hinários. O apóstolo Paulo utiliza essa 

linguagem quando explicita a armadura de Deus em 

Efésios 6.13-17 e em II Timóteo 2.3-4 comparando o 

seguidor de Jesus a um soldado. Paulo vivia no contexto 

da dominação romana, e era fácil para se entender o que 

ele queria dizer em seu tempo. O período que nos 

dispusemos a estudar é o tempo da ditadura militar, na 
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qual os soldados estão agindo em irrestrita obediência 

às ordens dos superiores. Nesse contexto, temos os 

cânticos que falam de soldados de Cristo. 

 

O cântico a seguir trata da temática militar. 

Aborda as armas e divisões do exército moderno, 

ressaltando que se é soldado de Jesus. Logo, é a Jesus 

que se deve obediência irrestrita. 

 
Mesmo que eu não marche na infantaria, 
Nem na cavalaria, nem na artilharia vá. 
Nem aviador seja eu aqui. 
Soldado de Cristo eu sou. 
 
/:Soldado de Jesus:/ 
  
Mesmo que eu...158 

 

Outra ênfase que pudemos perceber nos cânticos é o 

amor de Deus. O próximo corinho é um versículo cantado, 

no qual inclusive se canta a referência bíblica.  

 

/:Aquele que não ama,  
não conhece a Deus,  
não conhece a Deus,   
não conhece a Deus:/ 
Aquele que não ama,  
não conhece a Deus 
Porque Deus é amor.  
Primeira João quatro - oito.  

 

 Outro corinho que trata do amor de Deus, também o 

mesmo versículo de I João 4.8, destinado às crianças 

pequenas. 
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Três palavrinhas só, eu aprendi decor: 
“Deus é amor”. Trá-lá-lá-lá-lá...159 

 

Wanda faz apenas uma lista de cânticos, tanto de 

seu período de aluna quanto de professora da Escola 

Dominical. Entre os corinhos por ela lembrados, notamos 

que há um grande número de cânticos que abordam a 

temática da salvação, da segurança em Jesus e os que 

relatam histórias dos milagres da Bíblia, seguidos 

pelos temas céu, missão e criação. Aqui podemos 

perceber o quanto realmente se procurava enfatizar a 

importância da salvação em Jesus, o único em quem se 

pode ter segurança. Os milagres das histórias bíblicas 

falam do grande poder de Deus em favor dos que nele 

confiam. Com isso, enfatiza-se de novo a importância de 

crer e entregar-se a esse Deus poderoso. As ênfases 

seguintes falam da promessa do céu para os que crêem em 

Jesus, trazendo esperança futura. Depois remetem a 

temática para a terra, onde se deve fazer missão, para 

que outras pessoas também sejam salvas, e, por fim, 

louva-se a Deus pelo mundo belo que Ele criou, o que de 

novo mostra o seu poder160. 

 

Nos cânticos rememorados pela autora, num período 

bem menor de tempo que o de Wanda, mas posterior, as 

ênfases têm uma leve mudança. O louvor, a criação e a 

Bíblia são as temáticas que mais aparecem. Novos 

cânticos são introduzidos, alguns compostos pelo pastor 

Ari Bencke, outros a partir do Cantarei ao Senhor, 
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muitos desses enfatizando o louvor a Deus. A criação 

feita por Deus é cantada, exaltando ao Criador, e a 

Bíblia é enfatizada. Em seguida vêm as temáticas da 

salvação, da segurança e das regras tanto na Escola 

Dominical como na vida cristã. Os cânticos são 

normalmente baseados em versículos bíblicos, que faz 

com que se enfatize a importância das Escrituras161.  

 

Como os autores dos cânticos normalmente são 

adultos, podemos perceber a partir dos hinos, como a 

criança era compreendida, e esse será o assunto do 

próximo item.  

 

 

2.3.2 - Compreensão de criança a partir dos cânticos 

 

Entendia-se que a criança era capaz de compreender 

o mistério da salvação em Jesus Cristo – Deus Filho 

encarnado. Contudo, a Trindade não aparece. Deus Pai é 

citado quando da criação, e quando se fala de Seu amor. 

Deus Espírito Santo não aparece em nenhum dos cânticos. 

O cântico “Damos Graças” fala primeiro em Senhor, em 

seguida de Criador, e ainda em Cristo Jesus – o 

Salvador. Provavelmente isso acontece por ser o assunto 

de difícil compreensão, tanto que, na História da 

Igreja, a doutrina da Trindade gerou apaixonadas 

discussões. Foi no século IV que foi explicada 

dogmaticamente a doutrina da Trindade, sendo que 

diversos teólogos debateram longamente sobre esse 

mistério162.Essa ausência acontece também entre os 
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adultos, possivelmente porque a terceira pessoa da 

Trindade ainda era pouco compreendida.  

 

A criança de fato identifica-se mais com Jesus. 

Isso se demonstra inclusive em seus desenhos, como o 

interessante trabalho de Batista verifica. Quando a 

autora pedia para as crianças desenharem a Deus, grande 

parte o fazia com feições humanas, e muitas delas 

representavam a Jesus na cruz163. O fato de 

representarem a Jesus na cruz se deve a outros fatores 

que não cabem neste trabalho, todavia, o que 

gostaríamos de ressaltar é que as crianças se 

identificam com Jesus. Klein, Streck e Wachs associam à 

idade escolar o período em que as crianças passam a ter 

uma maior compreensão de Deus presente em Cristo164.  

 

As regras de conduta, por sua vez, aparecem 

explícitas ou implícitas no texto dos cânticos. 

Entende-se que a criança está formando seu caráter. É 

uma “folha em branco” a ser preenchida. Aqui percebemos 

a normatização da conduta infantil, guiada, sim, pelos 

parâmetros bíblicos. Ou seja, a palavra de Deus serve 

como a chave para se ensinar às crianças, aliás, 

atitude que já vem do judaísmo, o que percebemos 

nitidamente em Deuteronômio 6.7-9. 

 

Algo que chama a atenção são os diminutivos 

associados à infância. A criança é entendida como a 

“pequenininha”. Ela é a florzinha de Jesus, seus 

olhinhos devem ter atenção, ela pode ser um 

missionariozinho, assim como canta as Três palavrinhas.  
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Também nos cânticos aparecem diminutivos quando se 

referem a objetos e idéias, como podemos ver, por 

exemplo, em Pedro, Tiago e João num barquinho e Quando 

o mal faz uma manchinha. Essa é uma das formas com que 

se procura adaptar os cânticos ao público infantil, 

pois nesse tempo a criança é vista como indivíduo 

diferente do adulto, para quem a forma de abordagem 

deve ser diferente da do adulto. Se em períodos 

anteriores temos hinos como Por tua mão me guia Senhor 

Jesus em hinários destinados às crianças165, ou Erguei 

os arcos triunfais166, no período em questão, ao menos 

nessa comunidade, procura-se adaptar os cânticos para 

as crianças. Isso se percebe também nas repetições 

freqüentes. 

 

Entendia-se que o amor de Deus deveria ser 

comunicado à criança. Os adultos tinham essa percepção, 

à medida que esse tema é enfatizado nos cânticos. O 

amor também deveria aparecer no trato dos professores 

para com os alunos, pois eles eram o exemplo visível 

que as crianças tinham, por isso, o acento dos 

missionários em amar as crianças. “Deus é amor” deveria 

ficar incutido na mente das crianças. Essa ênfase pode 

ser percebida também no objetivo da Escola Dominical 

que Wanda citou, que era comunicar o amor de Deus ao 

pecador e a Jesus como salvador167.  

 

A criança, portanto, era convidada a optar pela 

vida com Deus, por isso, deveria ficar claro para ela a 

existência de apenas dois caminhos. A salvação deveria 
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ser escolhida pela criança, mas ao adulto cabia ensinar 

sobre isso a ela, através da ênfase nas Escrituras. 

 

O caráter é de escola. A Escola Dominical é o 

espaço para se aprender. Isso está nas origens da 

Escola Dominical, que realmente tem como objetivo o 

ensino. As lições apresentadas pelos professores 

consistiam normalmente de uma história bíblica contada 

com o auxílio de algum recurso visual. A aplicação era 

um trabalho manual ou escrito que reafirmasse a 

importância da lição para a vida da criança.  

 

Como existia a Escola Dominical para os adultos, a 

criança era integrada na vivência da comunidade, sendo 

que lhe era destinado um espaço ao lado dos adultos, o 

que lhe dava um “status” de importância dentro da 

comunidade. Também contribuía para isso o fato de as 

atividades da Escola Dominical não ocorrerem durante o 

horário do culto, mas em outro momento. Assim sendo, 

não se corria o risco de apenas “entreter as crianças” 

enquanto os pais participavam do culto. Era um programa 

especialmente desenvolvido para o ensino de crianças e 

adultos, cada qual com o ensino de acordo com sua faixa 

etária. Também destinava-se o tempo necessário para 

isso, ou seja, em torno de uma hora e quarenta minutos. 

 

Algo interessante de se ressaltar é que muitos dos 

cânticos destinados às crianças eram cantados pelos 

adultos, o que também trazia um “status” para a 

criança. Eram os tradicionais “corinhos”, que foram 

muito difundidos nas “evangelizações” que ocorriam em 

diversas comunidades da IECLB nesse período, como fruto 

de uma nova espiritualidade que surgia, principalmente 
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através do Movimento Encontrão. Nessas evangelizações, 

entoavam-se cânticos fáceis, que os visitantes pudessem 

memorizar, ouvia-se a pregação, e então as pessoas eram 

convidadas a aceitarem a salvação em Cristo. Como 

exemplos desses cânticos poderíamos citar: Meu bom 

pastor é Cristo, Alegrai-vos sempre no Senhor, Eu tenho 

gozo no meu coração, entre outros.  

 

Mendonça constata que, no contexto do assim 

chamado protestantismo de missão, existem muitos hinos 

que exaltam o céu168. Nos cânticos analisados nessa 

pesquisa temos essa ênfase como secundária, a partir do 

número de cânticos, no período de Wanda. No período da 

autora, contudo a temática do céu não aparece mais. As 

músicas situam a criança nesse mundo, que é belo porque 

foi criado por Deus. A ênfase aqui não está no céu 

futuro, apesar de ser citada a “viagem a Jerusalém” - 

do cântico Meu barco é pequeno - mas sim numa vida de 

comunhão com Jesus, sendo que essa vida tem regras a 

serem seguidas, a partir da Bíblia. Jesus esteve nesse 

mundo, realizou milagres, e é nosso Salvador, amigo e 

mestre. A Bíblia ensina sobre Ele, e ela é nosso 

“manual” de vida. 

 

A criança, portanto, é compreendida pelos adultos 

como alguém que pode entender sobre a Bíblia, e deve 

escolher o caminho da salvação, ao mesmo tempo em que é 

um ser infantil e tratado como tal, seja pelo emprego 

dos diminutivos ou da linguagem adaptada a ela. 
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III. O CULTO INFANTIL/ESCOLA DOMINICAL DE JOINVILLE 

 

 

 

 

 

3.1 - A Comunidade de Confissão Luterana de Joinville 

 

A colonização de Joinville iniciou em 1851, com a 

chegada dos primeiros 118 imigrantes europeus, através 

da Sociedade Colonizadora Hamburguesa, que adquirira 

essas terras do príncipe de Joinville. Estas terras 

tinham sido recebidas como dote do casamento de D. 

Francisca, filha do Imperador D. Pedro I, sendo que em 

1849 fechou-se a venda de oito léguas quadradas. Os 

imigrantes chegaram num local onde tudo precisava ser 

construído, onde a chuva e a lama castigavam os 

candidatos a morarem ali. Suas expectativas douradas 

foram logo frustradas, de forma que tiveram que 

trabalhar muito para se estabelecer e passar a viver 

bem naquele lugar169. 

 

A fé desses imigrantes os acompanhou, e logo 

trataram de se reunir e organizar a construção de uma 

igreja. A pedra fundamental da primeira igreja 
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evangélica desses imigrantes foi lançada em 1o de junho 

de 1857, sendo que a inauguração se deu em 1864. A 

torre só pôde ser construída no período da República, 

quando outras confissões religiosas além da católica 

obtiveram o direito de ter templos com tal aparência. 

Esta é a atual Igreja da Paz, da Comunidade Evangélica 

de Joinville170. 

 

Durante muito tempo existia apenas essa igreja, 

para a qual os membros se deslocavam. Depois foram 

sendo fundadas várias paróquias, que formaram a 

Comunidade Evangélica de Joinville (CEJ).  

 

A Paróquia São Marcos, da qual participaram três 

das quatro entrevistadas, está inserida no bairro que 

recebeu seu nome, localizado a uns 5 quilômetros do 

centro da cidade. É um bairro com maioria de operários 

das diversas fábricas que existem em Joinville. A 

Paróquia São Marcos foi se estendendo para a zona rural 

de Joinville e hoje já conta com mais dois templos 

nessas áreas171. 

 

 

3.2 - Experiências de Culto Infantil/Escola Dominical 

 

No presente item discorreremos sobre algumas 

experiências do Culto Infantil/Escola Dominical em 

Joinville. As informações foram obtidas a partir de 

quatro entrevistadas – Karin Brühmüller, Eliane 

Speckhann, Ruth Krüger e Silvia Zanotti Cora. Todas 

�������������������������������������������������
�L:��>?��/!.>!��#")("/!��M
�����8�$�#
����"
��������������	
�����������
�F����0
��������������U ?�
�V�
�L�� �00(0� ')>!"-(5B#0�  "!A@-� /(� (+$!"(8� C+#� -!"!+� /+"()$#� ��� ()!0� )#00#� 7('""!8� #�  ("$'&' !+� /#00(�
&!-+)'/(/#?�



� �:��

elas tiveram a experiência de serem alunas e também 

orientadoras de Culto Infantil/Escola Dominical. Foi-

lhes pedido que respondessem ao questionário enviado 

por duas vezes, uma para o período em que eram alunas, 

outra vez para o período em que eram orientadoras. Três 

das quatro entrevistadas seguiram esta metodologia 

sugerida.  

 

Entre as entrevistadas, pudemos perceber 

diferentes nuances do ministério entre as crianças. 

Karin e Eliane participaram de Culto Infantil em sua 

infância, e também o designam assim no período em que 

foram professoras. Já Silvia e Ruth designam de Escola 

Dominical o encontro das crianças na igreja. O 

interessante é que Silvia foi aluna na mesma comunidade 

em que Eliane e Ruth foram professoras no mesmo 

período. Aqui transparece novamente que a designação 

das atividades com as crianças, em muitos casos, não 

era uniforme. Talvez a experiência da infância de 

Eliane a fez usar o termo Culto Infantil, enquanto 

outras professoras utilizavam o termo Escola Dominical. 

Contudo, na última questão da segunda entrevista, 

Eliane fala em Escola Dominical.  

 

O período da infância como participantes do Culto 

Infantil/Escola Dominical foi considerado deveras 

significativo para as orientadoras entrevistadas. Por 

isso discorremos sobre a participação no Culto 

Infantil/Escola Dominical das três que incluíram em seu 

relato esse período. Assim poderemos conhecer um pouco 

da sua história pessoal. 
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Karin participou do Culto Infantil de 1952 a 1961 

na Paróquia Bom Pastor. Ela ingressou quando tinha três 

anos de idade e participou até o primeiro ano do Ensino 

Confirmatório. Salienta que gostava de cantar e gostava 

das histórias. Diz que o Culto Infantil significou para 

ela o início da vida em comunidade. Os encontros 

aconteciam nos domingos de manhã, no mesmo horário do 

culto dos adultos, durando em torno de uma hora. Os 

encontros iniciavam num grande grupo, no qual se 

cantava e orava. Depois formavam grupos de acordo com a 

idade, onde se cantava novamente, geralmente um cânone, 

e se ouvia uma história bíblica. Após, a professora 

fazia perguntas e comentários sobre a história contada. 

O encerramento acontecia em conjunto novamente, com 

cânticos e oração. Karin lembra que recebia uma 

publicação, embora não tivesse certeza do nome da mesma 

(tratava-se de O Amigo das Crianças). Utilizavam-se do 

hinário: Hinos Evangélicos para o Culto Infantil172. 

Deste hinário se cantavam cânticos como: Eu venho a vós 

dos altos céus, Ó fronte ensangüentada, Alma bendize, 

Sou cordeiro de Jesus, Louvor rendamos, entre outros. 

Em datas especiais, as crianças cantavam no culto 

adulto. 

 

Karin foi orientadora do Culto Infantil em três 

paróquias de Joinville: Bom Pastor, Poço Grande (área 

rural), e paróquia da Paz, de 1961 a 1968. Então, 

mudou-se para São Miguel do Oeste/SC, onde, juntamente 

com a esposa do pastor Anildo Wilbert, fundou o 

primeiro grupo de Culto Infantil. Os cânticos do 
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hinário que ela cita no seu período de orientadora de 

Culto Infantil em Joinville – Cantai Crianças - 

contudo, continuam a ser utilizados, sendo inclusive 

esse hinário mencionado várias vezes no MOCIED.  

 

Eliane participou em sua infância do Culto 

Infantil ministrado em uma casa de família, por uma 

senhora da Missão Evangélica União Cristã (MEUC), de 

1963 a 1972. Esse encontro acontecia aos sábados à 

tarde. Ela ressalta como importante o conhecimento da 

Bíblia que adquiriu, além da base que já tinha em sua 

família. O encontro constava de cânticos e histórias, 

além da repetição conjunta de versículos para 

memorização. Não se seguia um material nem um hinário 

específico. Os cânticos ensinados pela professora eram 

anotados num caderno pelos alunos. Alguns dos cânticos 

por ela citados são: Deus sempre me ama, Sabes quantas 

estrelinhas, Oh, quão cego eu andei, Meu bom pastor é 

Cristo, Meu barco é pequeno (este último em alemão e 

português), entre outros. No Natal apresentavam-se 

dramatizações e cânticos para os pais, o que ela disse 

que “era muito lindo”173. 

 

Silvia participou da Escola Dominical na Paróquia 

São Marcos, de 1978 até 1989. O encontro acontecia no 

mesmo horário do culto dos adultos, e as crianças já 

iam diretamente cada qual para sua sala, de acordo com 

a faixa etária. Havia momento de louvor, narração de 

histórias bíblicas, além de atividades manuais, como 

recorte e pintura. Não havia um material didático 

específico. Utilizava-se a Bíblia na classe dos 

maiores. Para cantar, utilizavam-se do “hinário 
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amarelo” – Cantarei ao Senhor. Ela diz que gostava de 

aprender músicas novas e afirma: “amava cantar o 

corinho: Meu Barco é pequeno. Lembro-me dos gestos 

ensinados pela professora até hoje”.174 Em datas 

especiais, as crianças cantavam no culto dos adultos, 

como na Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia 

da Criança. Segundo ela, a Escola Dominical significou 

os primeiros passos na caminhada com Deus. Como já 

citamos anteriormente, O Amigo das Crianças fez parte 

de sua história: “um dos materiais que recebíamos e que 

fazia muito sucesso era o jornalzinho que recebíamos ao 

final da Escola Dominical”.175 

 

Após essa breve apresentação do tempo de infância 

das entrevistadas, passaremos a discorrer sobre o Culto 

Infantil/Escola Dominical no período em questão. 

 

Pelo que pudemos depreender das entrevistas, a 

Escola Dominical/Culto Infantil na Paróquia São 

Marcos176, no período da nossa pesquisa não teve 

designação definida. Seguia-se o MOCIED, (citado por 

Eliane e Ruth) e, esporadicamente, outro material era 

utilizado, como: Heróis da Fé, das Edições Luz do 

Evangelho.(citado por Eliane). Karin, que atuou no 

Culto Infantil da paróquia Bom Pastor, Poço Grande e 

Paz cita que utilizavam a Bíblia. Algumas vezes, algum 

outro material, entre os quais o livreto com histórias 

em quadrinhos A vida de Cristo177.  
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Os encontros na paróquia São Marcos aconteciam no 

horário do culto adulto, durando em torno de uma hora. 

Havia diferentes turmas, de acordo com a idade, 

conforme citam Ruth, Eliane e Silvia. Os pequenos (4-6 

anos), que não sabiam ler; os iniciantes (7-9 anos), os 

que ainda não estavam no Ensino Confirmatório (10-11 

anos), e os preparandos – que estavam no primeiro ano 

do Ensino Confirmatório (12-13 anos). Não havia um 

momento em conjunto, porém, cada turma ia diretamente 

para a sua sala, juntamente com seu professor e 

auxiliar. Os encontros constavam de cantos, avisos, 

explanação bíblica, aplicação prática da lição e 

brincadeiras, segundo Eliane. Em ocasiões especiais, 

havia atividades com todas as turmas em conjunto. 

 

Antes de ser professor do Culto Infantil/Escola 

Dominical, o candidato passava por um “estágio” como 

auxiliar, o que acontecia normalmente algum tempo após 

a confirmação. Para os professores, havia reuniões 

semanais com o pastor. 

 

Uma dificuldade citada era a de não poderem 

realizar atividades extra-sala “para não atrapalhar o 

culto”178. Aqui podemos perceber que a prioridade dos 

encontros na comunidade aos domingos pela manhã era dos 

adultos.  

 

Segundo as próprias entrevistadas, o Culto 

Infantil/Escola Dominical significou para elas, como 

orientadoras, um tempo de crescimento (Ruth) e de 

aprendizado e início da busca pela palavra de Deus 
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(Eliane). Eliane chega a afirmar: “As histórias 

bíblicas foram criando vida em mim”. 

 

Tratando-se dos cânticos infantis, percebemos 

diferentes fontes de onde eram retirados.  

 

Karin cita o Cantai Crianças179, um hinário com 55 

cânticos, cujo prefácio diz: 

 
Fazendo-se sentir, entre nós, a grande falta de 
hinos infantís, resolvemos planejar a edição de 
um hinário para as crianças.  
Queira Deus, que o nosso evangelismo brasileiro, 
que as nossas Comunidades evangélicas, mais cedo 
ou mais tarde, sejam abençoados por um avivamento 
espiritual e que um dos frutos também seja: novos 
hinos, nascidos em nosso meio.  
Até lá nos sirvam, entre outros, êstes hinos, na 
maior parte traduzidos.  
Examinamos muitos livros de canto de igrejas-
irmãs do protestantismo brasileiro e mesmo de 
Portugal; escolhemos o que achamos conveniente e 
valioso. 
Da maioria das canções aqui apresentadas temos a 
prova de que são acessíveis à mente infantil e 
que as crianças gostam de entoá-las. 
Geralmente, antes de saberem ler, os pequenos já 
aprendem a cantar as melodias que se lhes gravam 
na memória e com elas preciosas verdades 
religiosas. De fato há poucas maneiras mais 
eficazes para gravar e fixar o Verbo de Deus, as 
verdades divinas nos corações juvenís do que 
cantá-las e torná-las a cantar. [...]180 

 

A citação anterior torna clara a necessidade que 

se sentia de cânticos para crianças no âmbito da IECLB, 

Bem como o ensejo de que surgissem hinos do meio 

brasileiro. Contudo, na falta destes, buscaram-se os 

cânticos nas “igrejas irmãs do protestantismo 

brasileiro”. O prefácio fala ainda de um avivamento 

espiritual, o que alude ao pietismo de Württemberg, ao 
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qual o p. Götz pertencia181. Dentre os cânticos desse 

hinário, sete são da autoria de Sarah Poulton Kalley, o 

que demonstra que um dos hinários utilizados das 

“igrejas protestantes irmãs” foi o Salmos e Hinos. 

 

Os cânticos eram parte importante do Culto 

Infantil/Escola Dominical. “Cantávamos muito”, diz 

Eliane. Os cânticos eram impressos em folhas ou os 

alunos os copiavam no caderno de tarefas. Os 

orientadores aprendiam os cânticos com o pastor ou em 

encontros de treinamento. Silvia cita o cancioneiro 

Cantarei ao Senhor como fonte utilizada nesse período. 

 

A turma dos preparandos cantava do hinário dos 

adultos, de forma a já se habituar aos hinos do culto 

adulto, do qual participariam a partir do segundo ano 

do Ensino Confirmatório. Aqui podemos perceber o 

“status” que passa a ter o confirmando, e 

principalmente o confirmado. Isso parece indicar que, 

ao ser confirmado, o adolescente passa a ser 

compreendido como adulto. A confirmação tem grande 

valor simbólico. É compreendida quase como um rito de 

passagem. Depois da confirmação, pode-se desfrutar de 

alguns “prazeres” destinados aos adultos, assim como de 

alguns deveres. Em Joinville, ainda se podia, nesse 

período, perceber essa passagem para o mundo adulto 

através dos presentes recebidos pela ocasião da 

confirmação. Os presentes incluíam objetos para o 

enxoval do casamento, no caso das meninas, e o primeiro 

relógio, para os meninos. Os hinos a serem cantados 
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também retratam esse “status”, o de “gente grande”. 

Após a confirmação, nessa cidade de tantas indústrias, 

era também o tempo do adolescente fazer um curso 

técnico e começar a trabalhar. 

 

 

3.3 - Cânticos para crianças 

 

Neste item, iremos citar cânticos que recolhemos 

com as entrevistadas, agrupando-os em suas principais 

ênfases. 

 

 

3.3.1 - Ênfases dos cânticos 

 

 Entre os cânticos citados por Eliane, Ruth e 

Silvia, assim como no hinário citado por Karin, a 

categoria louvor é a que mais contém hinos.  

 

 O próximo cântico consta de louvor a Jesus, a 

partir da passagem bíblica de Isaías 9.6. Exalta a 

Jesus, chamando-o de Maravilhoso, Conselheiro, Deus 

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é um 

cântico que também era cantado pelos adultos. 

 

Seu nome é Maravilhoso (3x) 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
 
Seu nome é Conselheiro (3X) 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
 
Seu nome é Deus Forte (3X) 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
 
Seu nome é Maravilhoso,  
Seu nome é Conselheiro. 
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Seu nome é Deus forte. 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 182 

 

O cântico a seguir foi bastante difundido. Ele era 

cantado acompanhado de gestos, que se iam acrescentando 

a cada vez que se repetia o corinho. O texto salienta a 

filiação a Abraão, pelo que se louva a Deus. 

 
Pai Abraão tem filhos,  
muitos filhos ele tem. 
Eu sou um deles, você também. 
Louvemos ao Senhor.  
 
(braço direito, braço esquerdo,  
perna direita, perna esquerda,  
mexer a cabeça, dar uma voltinha) 

 
Outro cântico de louvor citado pelas entrevistadas 

repete muitos aleluias, agradecendo a Deus pelo amor e 

paz que vêm dele. Este também era cantado pelos 

adultos. Acompanham palmas sincronizadas na última 

parte. Fala em Deus e em Jesus. 

 
Meu coração transborda de amor 
Porque meu Deus é um Deus de amor. 
 
Minha alma está repleta de paz. 
Porque Jesus é a minha paz. 
 
/:Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, 
Aleluia, aleluia, eu digo porque:/  
(1a vez) 
Aleluia, amém. (2a vez)  

 

 Um cântico também citado foi o Damos graças, já 

analisado entre os cânticos da comunidade de 

Cianorte183. Esse hino também está presente no hinário 

dos adultos, Hinos do Povo de Deus I.  
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 Dentre os vários cânticos de louvor do hinário 

Cantai Crianças184, o próximo dá “graças mil graças” ao 

Senhor pela noite, o sol, o carinho, o pão e a paz. O 

hino convida a agradecer por coisas concretas bem 

conhecidas da criança, além do carinho e da paz, 

abstratos. Logo após os agradecimentos, pede-se a Deus 

por mansidão e que se viva na graça e amor de Deus, 

quase como em retribuição às bênçãos recebidas. Fala no 

trabalhar e no brincar, explicitando o dever e o lazer. 

 

Tu, que nos dás a noite, Senhor, 
Tu, que o esplendor do sol nos dás. 
O teu carinho, o pão e a paz, 
Graças, mil graças a Ti, Senhor. 
 
Faze-nos mansos, bom, Senhor! 
Dá que possamos sempre andar, 
Ou trabalhando, ou brincar, 
Na Tua graça e em Teu amor.185

 

 
 Pelo texto da primeira estrofe do cântico a 

seguir, o colocamos na categoria louvor. Contudo, assim 

como o anterior, a segunda estrofe muda o assunto, 

tratando de regras. A terceira estrofe menciona o céu e 

a quarta a salvação. Cada estrofe tem uma ênfase 

diferente. É quase como uma declaração de fé. Este 

cântico, sem indicação da autoria, por ser longo, sem 

repetições, serve como exemplo dos antigos hinos 

destinados às crianças.  

 
Por esta noite, graças Senhor. 
Pela manhã de luz e labor.  
Pelo alimento e bênçãos sem par.  
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Por nossos pais e também nosso lar. 
 
Vem ajudar-nos, bondoso Deus. 
A sempre andarmos nos caminhos Teus. 
A sermos meigos e serviçais. 
A cada dia nos amarmos mais. 
 
O bom Jesus é todo meu! 
Eternamente sou feliz! 
Bem sei que irei ao lindo céu, 
O meu tão promissor país. 
 
Por mim eu não o mereci, 
Pois são tão pobre pecador; 
No Salvador, porém, eu cri, 
O qual mo dá por seu favor.186 

 

 Outra ênfase que pudemos encontrar foi a segurança 

em Jesus, novamente o cântico Meu barco é pequeno187 

aparece, na entrevista de Eliane, Ruth e Silvia. Esse 

corinho foi muito benquisto, pelo que pudemos perceber, 

e ainda hoje é uma das escolhas freqüentes de crianças. 

O piloto do barco é o grande herói das crianças, o qual 

está bem perto, segurando a mão delas. Para a criança, 

a mão que a abraça, que a consola, que lhe leva no 

colo, representa segurança. Aqui, Jesus, o piloto do 

barco, é aquele que além de pilotar o barco com as 

mãos, segura a mão da criança junto dele, aí, tudo só 

pode “ir bem”. 

 

Outro cântico também já analisado é o Meu bom 

pastor é Cristo188, este corinho enfatiza a segurança 

que se tem ao andar sempre com Jesus, de novo Jesus 

está perto. Para a criança, parece fundamental essa 

proximidade de Jesus, que esses cânticos tão bem 

expressam.  
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 Sobre esse assunto, Weber, ao analisar os textos 

bíblicos em que Jesus acolheu as crianças, afirma: 

“[...] a maneira como Jesus falou com as crianças e 

procurou contato físico com elas ultrapassou em muito 

todas as expectativas, e por isso deve ter surpreendido 

tanto os discípulos como também aqueles que trouxeram 

as crianças.”189 Jesus demonstrou o valor das crianças 

diante das pessoas, e trouxe-lhes o contato de que 

precisam, chamou as crianças para perto de si, dizendo 

que o Reino de Deus lhes pertence (Mc 10.13-16). A 

proximidade que as crianças daquele tempo desfrutaram 

com Jesus parece ser a que os cânticos de segurança em 

Jesus procuram expressar, segurança essa tão bem aceita 

pelas crianças do século XX. 

 

 Outro cântico que fala da segurança em Jesus, 

também já analisado é Eu tenho um amigo que me ama190. 

Neste cântico, Jesus é o amigo amoroso e que protege. 

  

O próximo cântico, que consta no Cantai Crianças, 

fala da segurança que as crianças podem ter em Deus. 

Fala que Deus as ouve, dá-lhes o pão, tira delas as 

aflições, ama-as e as chama, contudo, Deus está no alto 

firmamento junto aos anjos, e é de lá que cuida atento 

das crianças. A segurança, portanto, não está na 

proximidade de Deus, mas no cuidado que ele tem pelas 

crianças. O cântico não está na primeira pessoa, mas 

fala sobre as obras de Deus. É um hino antigo, de letra 

de Wilhelm Hey (1789-1854). 
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Do alto firmamento,  
junto aos anjos Seus, 
cuida sempre atento,  
das crianças Deus. 
 
Ouve, noite e dia, 
A sua oração, 
E seus passos guia 
Com paterna mão. 
 
Dá-lhes Deus, bondoso, 
Seu diário pão, 
Tira-as, caridoso,  
De ânsias e aflição. 
 
Deus a todas ama, 
Quer um Pai lhes ser; 
Ele a tôdas chama  
Sem as esquecer.191  

 

 As histórias dos milagres da Bíblia também 

aparecem entre os cânticos, o cântico abaixo conta a 

história da libertação do povo de Israel do Egito. 

Interessante notar que foi escrito na primeira pessoa 

do singular, o que demonstra nas entrelinhas uma vida 

de liberdade para os salvos por Deus. Apesar de 

constituir-se num cântico longo, as várias repetições e 

o desenrolar da história contribuem para facilitar a 

memorização. Há também gestos que acompanham este 

cântico, como o de mãos atadas, de chorar, entre 

outros. 

 

No Egito escravo fui,  
sim, sim, oh, sim. 
No Egito escravo fui do rei Faraó. 
/:Triste, mui triste estava,  
meu coração chorava,  
liberta-me Senhor:/ 
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/:Livre, me deixaste livre, 
Me deixaste livre, livre, Senhor:/ 
 
Moisés foi ao Faraó, sim, sim, oh, sim. 
Moisés foi ao Faraó, e lhe disse assim: 
/:Deixa meu povo livre,  
para prestar-me culto,  
a mim, que sou o Senhor:/  
 
Faraó se endureceu, sim, sim, oh, sim. 
Faraó se endureceu e não os deixou ir. 
/:Deus enviou dez pragas,  
desembainhou sua espada, 
deu-lhes a liberdade:/ 
 
Agora que livre estou,  
sim, sim, oh, sim. 
Agora que livre estou, livre para Ti. 
/:Quero prestar-te culto,  
quero cantar-te glória,  
Glória a Ti, Senhor:/ 
 
/:Glória, glória, aleluia, 
Glória, aleluia a Ti, Senhor:/192 

 

 Outra ênfase que encontramos foi o amor de Deus, 

expresso em alguns cânticos. O próximo cântico foi 

citado por Eliane e Ruth. É um hino cantado pelos 

adultos, da autoria de A. Rische (1819-1906) e consta 

no hinário Hinos do Povo de Deus e no cancioneiro 

Cantarei ao Senhor. Esse cântico fala do amor de Deus e 

da salvação que foi conquistada em Jesus, referindo-se 

também ao céu. 

 

Deus sempre me ama, com amor me chama, 
E assim me inflama do mesmo amor. 
 
Por isso cantarei o amor divino, 
Será meu hino o amor do Rei. 
 
Cativo estive e graça obtive 
Do amor que vive e faz viver. 
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Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, 
Mostrou-me o trilho que ao céu conduz. 
 
Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, 
Ele aceitou-me com terno amor.193  

 

 Também foi citado o cântico Três Palavrinhas só, 

já analisado entre os cânticos da Comunidade de 

Cianorte, o qual está contido no cancioneiro Cantarei 

ao Senhor194. 

 

Vinde Meninos é o próximo cântico, da autoria de 

Sarah Poulton Kalley, o qual está entre os que abordam 

a temática da salvação e também do céu. Encontramos o 

mesmo em sete dos 12 hinários pesquisados, o que prova 

a grande aceitação entre o público evangélico, tanto 

entre os do protestantismo de missão, quanto os do 

protestantismo de imigração. Este hino inclusive consta 

no hinário Cânticos de Salvação, da APEC. Ele fala da 

obra redentora de Jesus, que conduz os pequeninos e a 

todos que o seguem à Pátria celestial.  

 

Vinde, meninos, vinde a Jesus! 
Ele ganhou-vos bênçãos na cruz! 
Os pequeninos Ele conduz; 
Oh! Vinde ao Salvador! 
 
Que alegria! Sem pecado ou mal, 
Reunir-nos todos, afinal,  
Juntos na Pátria celestial, 
Com Cristo o Salvador. 
   
Já sem demora, a todos convém  
Seguir o rumo da glória além:  
Cristo vos chama, quer vosso bem; 
Oh! Vinde ao Salvador! 
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Que ama os meninos, Cristo vos diz, 
Quer receber-vos nesse país, 
Quer conceder-vos vida feliz! 
Oh! Vinde ao Salvador! 
 
Eis o chamado: “Oh! Vinde a mim!” 
Outro não há que vos ame assim; 
Seu é o amor que nunca tem fim. 
Oh! Vinde ao Salvador!195 

 

 Outro cântico de salvação cantado nas comunidades 

onde Karin atuou é o próximo, que fala do “coração 

preto” que foi “lavado” por Jesus. Também cita “as ruas 

de ouro”, referindo-se ao céu. Dentro do hinário que 

nos foi emprestado estava um coração confeccionado à 

mão, com um lado preto e outro branco, utilizado 

provavelmente na dinâmica do cântico. Este cântico 

também foi citado por Wanda, da Escola Dominical da 

comunidade de Cianorte196. Este cântico é da autoria de 

Frances M. Johnston, e não está citado no hinário 

Cânticos de Salvação para Crianças.  

 

Meu coração era preto, 
mas Cristo aqui já entrou: 
com seu precioso sangue  
mui alvo se o tornou; 
pois dizem suas palavras  
que em ruas de ouro andaram (andarei?) 
no dia feliz quando eu cri 
a vida eterna ganhei.197 

 

 Há ainda os cânticos que indicam as regras a serem 

seguidas, como o Amigo dos meninos, de autoria de Sarah 

Poulton Kalley, contido no Cantai Crianças. Jesus é 
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amigo que guia as crianças, e pode lhes dar um reto 

coração, por isso é importante amar os mandamentos. A 

amizade com Jesus não traz a proximidade com ele, como 

nos cânticos da segurança em Jesus já citados nesse 

trabalho198. Jesus é amigo benigno, meigo, com 

compaixão, mas tem uma certa distância das crianças, 

está longe no céu, e não quer pecado e nada de errado 

nelas. Essa forma respeitosa e um pouco distante de ver 

a Jesus pode ser encontrada nesse cântico, enquanto que 

entre os corinhos da APEC pudemos perceber uma fé mais 

intimista e próxima de Jesus, além de uma forma 

pedagógica mais adequada ao público infantil, conforme 

constatamos anteriormente, a exemplo dos recursos 

visuais. 

 

Amigo dos meninos,  
Benigno Salvador! 
Conosco sê presente,  
ó meigo e bom Pastor! 
Teus cordeirinhos guia  
com tua compaixão; 
Oh! Dá-nos para sempre  
um reto coração. 
 
Teus santos mandamentos 
Ensina-nos a amar; 
E tudo que te ofenda  
De nós vem afastar. 
Em todos os estudos  
que temos hoje aqui, 
Sejamos instruídos,  
ó grande Deus, por Ti!199  
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3.3.2 - Compreensão de Criança a partir dos Cânticos 

 

 Nas paróquias da comunidade de Joinville, pudemos 

perceber duas vertentes entre os cânticos. Uma é aquela 

dos cânticos infantis adaptados às crianças, com os 

diminutivos e repetições, palavras simples e gestos. 

Esta vertente é semelhante à que encontramos na 

comunidade de Cianorte. 

 

 No entanto, a segunda vertente já traz à criança 

participante do Culto Infantil/Escola Dominical alguns 

referenciais de adulto. Isso se demonstra nos cânticos 

do hinário adulto utilizados na turma dos preparandos 

da Escola Dominical/Culto Infantil, assim como nos 

vários cânticos normalmente destinados a adultos que 

eram cantados nas demais turmas. Isso pode ter ocorrido 

por diferentes razões. Cremos que, por ser esta uma 

comunidade de caráter eminentemente do protestantismo 

de imigração, ela traz consigo uma certa compreensão de 

criança. Criança é aquela que não deve incomodar o 

culto dos adultos e deve saber portar-se na igreja. 

Além disso, deve conhecer os cânticos dos adultos, pois 

logo será um deles, ao confirmar a sua fé. 

 

 Um pouco dessa compreensão de criança que pudemos 

perceber a partir dos cânticos também se deve à falta 

de hinários próprios da IECLB nesse período. Nessa 

comunidade não são muito bem vistos os materiais ou 

outras influências consideradas originárias de outras 

denominações, principalmente do protestantismo de 

missão. O hinário Cantai Crianças, contudo, foi bem 

recebido em algumas paróquias (na realidade ele trazia 

grande influência do protestantismo missionário, mas 
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era publicação da igreja de Confissão Luterana). Quando 

surge o cancioneiro Cantarei ao Senhor, ele logo é 

assumido pelas orientadoras de Culto Infantil/Escola 

Dominical, ao menos na paróquia São Marcos. 

 

 Ser criança, portanto, parecia ser apenas uma 

breve passagem para o mundo dos adultos, para o qual 

ela deveria preparar-se desde cedo. Sendo o Culto 

Infantil/Escola Dominical o local onde se preparam as 

crianças para a vida em comunidade, como Karin citou200. 

�������������������������������������������������
�::��>?�Q("')���[M�[����8��)$"#A'0$(8�C+#0$6!��?���)#1!�����



� ��:�

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 Pudemos depreender desta pesquisa o quanto o 

estudo dos cânticos infantis pode nos falar a respeito 

do que vivenciaram as crianças em termos de fé e de 

comunidade, como vimos nos dois casos citados. Este 

trabalho apenas pretende lançar luz sobre um tema que 

precisa ser muito mais amplamente pesquisado. 

 

 No protestantismo de missão, a Escola Dominical 

parece ter sido o espaço predominantemente do ensino e 

da conversão da criança, junto com as classes de 

adultos, muitas vezes. Os cânticos para crianças na 

Escola Dominical voltam-se para o ensino bíblico, as 

histórias dos milagres da Bíblia, entre outras ênfases 

que trazem a Jesus para bem perto das crianças. As 

conseqüências disso para no ministério entre as 

crianças precisariam ser aprofundadas. 

 

 A característica, na IECLB, da conversão e da 

missão, numa compreensão arminiana de escolha do 

caminho estreito, própria da Escola Dominical do 

protestantismo de missão, pôde ser percebida, 
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sobretudo, na Escola Dominical da comunidade da IECLB 

de Cianorte. Isso se deve à compreensão trazida pelos 

missionários norte-americanos que exerceram seu 

ministério naquela comunidade da IECLB.  

 

 Vimos também que, para o protestantismo de missão, 

a Escola Dominical foi fator importante aqui no Brasil. 

Muitas vezes fundaram-se as congregações a partir da 

Escola Dominical. O cântico, por sua vez, estava 

presente nas Escolas Dominicais. E, nesse âmbito, o 

casal Kalley foi um grande divulgador e compositor de 

hinos. Na obra do casal, Salmos e Hinos, as crianças 

são lembradas em seção especial, com vários hinos a 

elas destinados. 

 

 A Aliança Pró Evangelização das Crianças foi a 

grande impulsionadora de materiais para o evangelismo e 

o ensino das crianças no Brasil, tendo sua coleção de 

hinários Cânticos de Salvação para Crianças, 

atravessado uma geração. Sua influência se fez sentir, 

como vimos, também na IECLB, principalmente na Escola 

Dominical da comunidade de Cianorte. 

 

 A IECLB, por sua vez, através do Departamento de 

Catequese, sempre priorizou o Culto Infantil. Segundo o 

exemplo alemão, que transformou a Escola Dominical em 

Culto Infantil, tentou-se implantar o Culto Infantil 

nas diferentes comunidades da IECLB. Essa tentativa, 

contudo, não obteve sucesso durante o período em 

questão na comunidade de Cianorte. Em Joinville, a 

designação de ambos os termos para a mesma atividade 

indica a não clareza de conceitos, o que, aliás, se 

percebe também no jornal O Amigo das Crianças. 
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 Na IECLB, já em 1972, ocorreu a criação do MOCIED. 

Esta foi uma iniciativa do Departamento de Catequese, 

que procurou trazer subsídios para os orientadores de 

Culto Infantil e Escola Dominical. O jornal O Amigo das 

Crianças também continuou a ser editado e distribuído 

para cada vez mais comunidades da IECLB. Contudo, um 

hinário mais abrangente demorou a chegar para as 

crianças, diferentemente do que ocorreu com os adultos, 

apesar de que já se percebia essa falta e se procurou 

supri-la com iniciativas como o hinário O Sol Fulgente.  

 

 Algumas paróquias da comunidade de Joinville 

adotaram o hinário Cantai Crianças, sugerido inclusive 

no MOCIED. Na Paróquia São Marcos, as orientadoras 

aprendiam novos cânticos com o pastor ou em encontros 

de treinamento. Quando surgiu o cancioneiro do 

Movimento Encontrão, Cantarei ao Senhor, este logo foi 

adotado. Contudo, essa paróquia teve suas 

peculiaridades, como a de, desde cedo, ir ensinando às 

crianças maiores os cânticos dos adultos, preparando-as 

para participar do culto adulto. 

 

 Pudemos perceber, portanto, compreensões 

diferentes de criança. Na comunidade de Cianorte, os 

cânticos são adaptados pedagogicamente ao público 

infantil, nos quais a linguagem, em sua maioria, é 

simples e o número de estrofes, pequeno. A linguagem é 

mais direta, fruto de uma espiritualidade voltada à 

conversão da pessoa, que deve adotar um novo padrão de 

vida. Nesta comunidade, a criança é vista como quem 

deve ter seu espaço, além de uma linguagem 
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diferenciada, contudo, carece da salvação tal qual o 

adulto. 

 

 Na comunidade de Joinville também encontramos os 

cânticos mais simples, caracterizados pela teologia 

conversionista. Porém, a partir das entrevistas, 

surgiram cânticos com mais estrofes e palavras mais 

rebuscadas. Também ficou patente a compreensão de 

criança e infância como uma breve passagem para o mundo 

adulto201. 

 

 Enfim, desde a formação da primeira Escola 

Dominical na Inglaterra, em 1780, até as Escolas 

Dominicais tratadas nesta pesquisa, houve muitas 

mudanças, mas seu objetivo principal – o ensino, a 

partir das verdades bíblicas, é comum. 

 

 Os cânticos, em suas letras escritas pelos 

adultos, nos falaram de muitas ênfases. As 

entrevistadas (ex-crianças) testemunharam do valor e da 

importância do que se cantou com elas. Pois os cânticos 

formam a base da fé e auxiliam na formação dos 

conceitos sobre Deus. Lutero já sabia da grande 

importância do canto e da música, de forma que, não por 

acaso, escreveu e compôs tantos hinos, não se 

esquecendo, inclusive, das crianças.  

 

 Concluímos que se faz necessário pesquisar mais 

amplamente hinários, incluindo os de língua alemã, e 

seus usos na Escola Dominical/Culto Infantil em outras 

comunidades, tanto do período anterior ao surgimento da 
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IECLB (Federação Sinodal – 1949), quanto posterior. 

Esta pesquisa deveria considerar o novo momento da 

igreja (Federação Sinodal), após a Segunda Guerra 

Mundial, particularmente com seu compromisso assumido 

por ser “igreja de Jesus Cristo no Brasil”. Ou seja, 

numa realidade em que a língua alemã predominava também 

nas atividades com as crianças, em meio à abertura 

ecumênica, a busca por hinos infantis originários do 

protestantismo de missão brasileiro. Existem 

indicativos claros de que, no contexto da IECLB, a 

falta de hinos em língua portuguesa, após a Segunda 

Guerra Mundial, levou a que se buscassem tais hinos no 

contexto do assim denominado protestantismo de missão. 

Essa busca ainda precisa ser analisada por outras 

pesquisas.  

 

De forma especial, fazem-se necessárias pesquisas 

sobre o período posterior a 1981, buscando conhecer as 

práticas das Escolas Dominicais/Cultos Infantis nas 

comunidades da IECLB. Nesse tempo, já não se pode 

prever a regularidade da participação dos membros na 

igreja. Como então são os encontros da comunidade das 

crianças na IECLB atualmente? Além disso, qual a origem 

e que influências trazem os cânticos entoados com as 

crianças? Além disso, cabe perguntar que tipos de 

cânticos que agradam ao público infantil, atualmente 

tão bombardeado pelo sistema consumista. 
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ANEXO I 

 
 

BATISTA, Wanda Novato.  
 

O presente relato veio a partir de perguntas 
enviadas por fax para Cianorte/PR, para que Wanda 
pudesse escrever. As perguntas eram para servir de 
ajuda na lembrança dos fatos, sendo que foi pedido a 
ela um relato livre. A resposta veio pelo correio, 
Wanda escreveu à mão as recordações, conforme ia 
lembrando. Na digitação, fomos fiéis à pontuação, ao 
que foi sublinhado, aos parágrafos, para que não se 
perdesse o significado do que nos foi passado. 
 

Perguntas sobre a Escola Dominical da Comunidade 
de Cianorte, para Wanda: 
 

1. Teu nome completo, ano de nascimento, e a época 
em que estiveste envolvida na igreja, e na Escola 
Dominical. (tanto como participante como 
professora) 
2. Nome dos pastores norte-americanos e a época em 
que estiveram em Cianorte. (vieram com a famíia? 
3. Como foi iniciada a Escola Dominical? E quando? 
4. Qual o objetivo da Escola Dominical segundo os 
pastores? 
5. Como era o funcionamento da Escola Dominical? 
Tempo das reuniões, escala de professores, 
reuniões de professores, cronograma do encontro, 
divisão das turmas, etc? 
6. Que material era utilizado? 
7. O que se enfatizava para as crianças? 
8. Como era a Escola Dominical para adultos? 
9. O que se cantava com as crianças? 
10. Como os professores eram treinados? 
11. Tinham relacionamento com outras denominações 
evangélicas? 
12. Como as crianças reagiam à Escola Dominical? 
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13. E as EBFs? Como funcionavam, interesse das 
crianças... 
14. Se souber algo da Escola Dominical para os 
japoneses, peço contar. 
Se lembrares alguns fatos que irão enriquecer o 
relato, seria ótimo, algum testemunho de algo que 
aconteceu na e a partir da Escola Dominical. �

�
 

Relato de Wanda  
 

Wanda Novato Batista 

�
Nascimento: 1944 

 
 Comecei a freqüentar a Escola Dominical na Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana de Cianorte, creio que 
em 1954, no fim do ano, quando acaravam de chegar aqui 
o casal norte-americano, pastor João Abel, sua esposa 
dona Rubi, e os primeiros filhinhos, ainda de colo. Era 
a única Igreja Protestante durante alguns anos. Esta 
Igreja crescia com novos convertidos e com os crentes 
que para Cianorte se mudavam, vindos de outros lugares, 
para começarem vida nova na recém-aberta Cianorte 
(1953). 
 Nossa professora era Dona Rubi. Era encantadora. 
Tocava órgão (com pedal), tinha linda voz e era muito 
linda! Ela ensinava para todas as crianças juntas. 
Contava as histórias bíblicas próprias para crianças, 
usava gravuras coloridas, muito bonitas, e contava as 
lições bíblicas usando, também, o flanelógrafo. No 
final de cada Escola Dominical, recebíamos a lição em 
formato de folheto grande, colorido e decorávamos um 
versículo relacionado com a lição, a cada domingo. 
 Tanto dona Rubi como o pastor Abel programavam, 
sempre, concursos de presença na Escola Dominical, que, 
às vezes, duravam três, quatro meses. Os vencedores 
recebiam brindes que poderiam ser: cartões, bíblias, 
hinários, certificados, etc. E cantávamos muito!! 
Cantávamos na classe das crianças e depois, para os 
adultos, quando voltávamos para o meio deles para o 
encerramento da Escola Dominical. A Escola Dominical 
era para todas as idades. 
 Havia, também, os concursos de memorização de 
versículos. Quem declamava mais versículos no dia 
marcado, ganhava prêmios. Havia, também, os concursos 
de visitas. Cada Domingo, o aluno que trazia mais 
visitas,tinha seu nome marcado no cartaz de “concurso 
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de visitas”. NO final do prazo estipulado, o vencedor 
ganhava prêmios. E com isto, muitas crianças, de 
visitas passavam a alunos da Escola Dominical 
matriculados! 
 O pastor e sua esposa organizavam, também, 
piqueniques para toda a Igreja. Geralmente começavam 
num Domingo de manhã e terminavam à tardinha. Nessas 
ocasiões, havia o culto, brincadeiras, concursos ou 
gincanas e muita interação, alegria e amizade. Isso era 
realizado nos sítios dos membros.  
 Quando comecei como professora da Escola 
Dominical, eu já tinha todo um embasamento adquirido 
como ex-aluna e também o aprofundamento adquirido 
através de participação nos Estudos Bíblicos realizados 
para todos nas quartas-feiras, à noite. 
 Creio que comecei como professora de Escola 
Dominical entre 1965-1966. Nossa Igreja era um sobrado 
de madeira, na rua Abolição onde funcionava, também, a 
Escola Evangélica. (Curso Primário).  
 A metodologia era a mesma, pois ainda 
permanecíamos vinculados à Missão Evangélica Luterana 
Americana. Quando comecei, já havia mais classes, todas 
de acordo com a idade, e os professores eram apontados 
pelo pastor e sua esposa de acordo com a habilidade do 
professor. Entre 1961 até mais ou menos 1970, os alunos 
que estudavam em sistema de internato no Colégio 
Cianortense (da Missão Evangélica Luterana Americana), 
também participavam da Escola Dominical todos os 
domingos, independentemente de serem ou não 
evangélicos. 
 É interessante notar, também, que até mais ou 
menos 1975, havia Escola Dominical em língua japonesa, 
para crianças japonesas. Essas aulas eram dadas por 
professoras vindas do Japão para ensinar a língua 
japonesa, na Escola Evangélica e assim, se estendia 
para a Escola Dominical. Essas professoras voltaram 
para o Japão assim que a demanda para o aprendizado da 
língua japonesa ia se enfraquecendo. A missionária 
Toshiko Arai trabalhou muitos anos tanto como 
professora de Escola Dominical para crianças de origem 
japonesa como também como missionária para a 
evangelização de japoneses adultos. 
 O pastor João Abel chegou a Cianorte em 1954. O 
pastor Roberto Kasperson, creio que entre 1956-57, 
quando o pastor Abel mudou para Londrina para começar 
lá o trabalho da missão. O pastor Otto chegou em 1959 e 
trabalhou em conjunto com o pastor Kasperson. O pastor 
Otto ficou mais a cargo da direção do Colégio 
Cianortense que estava sendo construído e, 
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posteriormente, foi o diretor do Colégio, pastor 
adjunto e dirigente da Escola Dominical. 
 Nessa época trabalhava também, na Igreja, como 
professora de Escola Dominical para os jovens internos 
do Colégio, missionária Dona Violeta Reed e era, 
também, professora de inglês e de estudo bíblico no 
Colégio.  
 O pastor Roberto Fedde chegou mais ou menos em 
1959-1960 e ficou pouco tempo em Cianorte. Depois foi 
começar o trabalho como pastor, em Umuarama. Esse 
pastor era muito zelozo pelo trabalho na Igreja. Muito 
amoroso, cuidadoso dos membros. 
 O pastor Pedro Mathiasen trabalhou tanto como 
pastor como diretor do Colégio. Ele chegou de Loanda, 
em 1964.  
 O pastor André morou pouco tempo aqui. Atuou mais 
no Colégio. 
 O pastor Jaime chegou em 1967. Nessa época, o 
trabalho se intensificou, construiu-se o novo templo na 
zona dois, com a ajuda também do pastor Pedro 
Mathiasen. Nessa época, Cianorte já sediava inúmeras 
igrejas evangélicas o que fez com que nossa igreja 
perdesse muitos membros. 

O pastor Louis Becker chegou creio que em 1975. 
Com seu pastorado, a igreja decaiu um pouco. Muitas 
famílias mudaram-se para outras localidades, outras 
foram para outras igrejas evangélicas. Muitas famílias 
de origem germânica mudaram-se daqui e a igreja ficou, 
então, bastante fraca em número de pessoas. Esse foi o 
último pastor americano a trabalhar em nossa Igreja, em 
Cianorte. 

(A pergunta número três já foi respondida na p. 
um.) 

O objetivo da Escola Dominical enquanto 
pertencíamos à Missão Americana foi: “ensinar o amor de 
Deus pelas pessoas, pelo pecador e Jesus como o 
Salvador”. Essa ênfase estava nas lições, nos 
concursos, nos cartazes, nos corinhos, nas 
dramatizações, nas festas de natal, da Reforma, nos 
encontros de professores e na vida vivida por esses 
missionários que por aqui passaram. Eles foram muito 
amados! 

Como funcionava a Escola Dominical já relatei no 
começo. O método* perdurou por todo o tempo deles aqui. 
Escolhiam o professor de acordo com seu dom, sua 
habilidade para com a faixa etária dos alunos. Eu 
sempre ensinei os pequeninos. Sempre dei-me bem com 
eles. Tenho até uma foto, creio que de 1967 ou 68. 
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A Escola Dominical começava com “abertura” na 
Igreja, todos: crianças, jovens e adultos. Depois, 
separava-se em classes, conforme a idade: crianças 
pequenas, adolescentes, jovens, adultos. Terminadas as 
aulas, todos voltavam para o encerramento que constava 
de: relatório escritos e oral dado pelo professor de 
cada classe: a)número de matriculados; b)número de 
alunos presentes; c)ausentes; d)número de visitantes; 
e)oferta; f)porcentagem de presença e ausência; 
g)número de bíblias. 

Depois que cada professor dava o seu relatório, o 
superintendente da Escola Dominical lia o relatório 
geral de todas as classes incluído num só. Cada classe 
recitava, em conjunto, o versículo bíblico (decorado) 
da lição ensinada e cantava um corinho especial. O 
superintendente homenageava os visitantes e os 
aniversariantes da semana. Cantava-se bastante. Havia 
os avisos, esclarecimentos, convites e encerrava-se com 
oração e o “Pai-Nosso”. A Escola Dominical tinha os 
seguintes obreiros: professores, superintendente, 
secretário e tesoureiro eleitos em assembléia geral 
(menos os professores das crianças). 

A Escola Dominical começava às 9 horas da manhã e 
terminava geralmente por volta de 10 h e 40 min. Havia 
as reuniões de professores presididas pelo pastor. Aí 
colocava-se os problemas, escolha de material, 
estratégias, cronograma de visitação e programas 
especiais. Havia, também, Encontros de Professores, com 
pessoa especial convidada para ministrar estratégias e 
objetivos. 

A Escola Dominical, após os primeiros anos, usava 
“Revista” para Escola Dominical, da Editora Luterana, 
(em São Paulo) – material traduzido da Igreja 
Evangélica Luterana Americana. Depois, passou-se a usar 
material da IECLB. Além das “Revistas” do aluno, o 
professor tinha a sua “Revista” especial com toda 
estratégia e orientação. Usava-se muito o flanelógrafo, 
gravuras e material para “colorir”, para as crianças, 
além de “cartazes ilustrativos” e “cartazes de 
concursos” de “presença” e de “visitantes”. 

A questão 7 já foi respondida noutra página.  
A Escola Dominical para Adultos obedecia ao mesmo 

horário e metodologia. Só o assunto variava: era mais 
denso, profundo, argumentativo e voltado para a prática 
diária.  

Os alunos levavam consigo sua revista para casa, 
para estudar a lição durante a semana. Assim, havia 
mais interatividade e discussão do assunto. O professor 
de adultos tinha que estar bem preparado. Ele era 



� ��L�

instruído a estudar sua lição, todos os dias um pouco. 
Essa ordem era passada a todos os professores. Não se 
podia deixar, por exemplo, para preparar a aula toda 
num só dia. Todos os dias um pouco. O professor era 
estimulado a orar por sua classe também. A oração devia 
ser a melhor metodologia. Geralmente os professores se 
reuniam quando recebíamos material novo, quando havia 
programas ou festas especiais. 

A questão 9 está com os “corinhos”- escritos 
todos. (os mais cantados) 

Os pastores, suas esposas, também eram professores 
da Escola Dominical. Eles nos treinavam. 

O relacionamento com outras denominações era 
ótimo, estreito, principalmente durante as “Campanhas 
Evangelísticas” que ocorriam todos os anos. Nossa 
Igreja participava com oferta, presença, coral e 
conselheiros para os que se convertiam cada noite das 
Campanhas. 

As crianças gostavam da Escola Dominical. Além dos 
filhos dos membros, vinham também seus convidados, 
vizinhos, parentes. Hoje, ainda encontro com pessoas 
que, quando crianças, freqüentaram a Escola Dominical e 
dizem ter saudade, e que o que sabem da Bíblia, hoje, é 
daquele tempo e isso acontece muito com os japoneses 
que se mudaram daqui. Eles também se lembram e relatam 
o quão importante foi a Escola Dominical e também as 
devoções praticadas todos dias na Escola Evangélica. 

Tanto a Escola Dominical quanto as “devoções” 
antes do recreio, da Escola Evangélica marcaram 
gerações. Hoje, há convertidos e pastores que o são 
devido à semente plantada nos anos 60 e meados dos anos 
70. 

Vale lembrar, também, que a metodologia era boa 
porque aplicava-se às gerações com outro comportamento, 
outra educação. Hoje, teria que ser diferente! 

As Escolas Bíblicas de Férias (EBFs) aconteciam em 
julho e em janeiro. Dava muita mão-de-obra para 
preparar tudo. Muita reunião para que cada professor 
com sua classe trabalhasse o mesmo conteúdo, cada qual 
na sua faixa etária, os objetivos, o material de 
propaganda, tudo era exaustivamente preparado. 

Quando começava, para as crianças e adolescentes 
era o MÁXIMO. Não havia Xuxa, Gugu e outros atrativos 
mundanos. Então as EBFs abafavam.  

a)corinhos novos 
b)muito trabalho manual 
c)memorização de versículo e versinhos 
d)concursos e premiações 
e)brincadeiras 
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f)lanche 
No encerramento, culto com os pais e exposição de 

cartazes e dos trabalhos manuais. Cobrava-se a 
inscrição. 
Durava 15 dias em janeiro e uma semana em julho. 
 A cada dia, aumentava o número de participantes, 
pois a notícia corria. O material usado era “Os Filhos 
de Deus” – nas séries: amarela – azul – vermelha e 
verde conforme a faixa etária. (Editora Luterana, 
Londrina – PR) Traduzido por Doris Moraes. Copyright de 
Concordia Publishing House. 
 A criança que não faltasse ganhava prêmio, no 
encerramento e todos ganhavam “Certificado de 
Participação”. 
 Nessas EBFs enfatizava-se a adoração a um só Deus 
e só a Ele adorar, amar e servir, conforme o fez 
Daniel. 
 Hoje, muitos adultos que já são avós comentam, com 
convicção: “Que bom se todas as crianças de hoje 
pudessem Ter uma formação espiritual como a gente teve 
naquela época!” Isso com relação à Escola Dominical e 
às devocionais da Escola Evangélica. 
  O treinamento dos professores não tinha nada a 
ver com o treinamento atual com toda essa nova 
metodologia. Éramos estimulados a orar, amar as 
crianças, usar dos recursos visuais e trabalhar. 
 Colaborou nesse relato, também, a ex-professora de 
Escola Dominical e da Escola Evangélica, sra. Iraci 
Haus Brianese. 
 *Naquela época – anos 50-60 – os professores de 
Escola Dominical eram “auto-didatas”- o que os pastores 
e esposas passavam para os professores eram orientações 
pessoais, conselhos, ânimo e muita amizade e carinho 
para com os professores e alunos. Criava-se estratégias 
na medida em que surgiam as necessidades. Isso era 
muito pessoal e intuitivo. 

- Ensinava-se a historinha bíblica. 
- Respondia-se, oralmente, às perguntas sobre a 
historinha contada, para averiguar se eles tinham 
aprendido mesmo. 
- Ensinava-se um corinho de acordo com a 
historinha para se ter a certeza de que a lição 
ficara gravada para sempre. 

 

�lguns dos corinhos que se cantavam na Escola 
Dominical para crianças na Igreja Evangélica Luterana 
de Cianorte, na época da Missão Evangélica Luterana dos 
Estados Unidos, nas décadas de 50, 60, 70 até começos 
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da de 80. Na verdade, a Missão Luterana Americana atuou 
conosco creio que até meados dos anos setenta. 
 Tivemos os pastores e suas respectivas famílias: 

1o João Abel e esposa Dona Rubi; 
2o pastor Roberto Kasperson e esposa Dona Ruth; 
3o pastor Roberto Fedde e esposa Dona Lola; 
4o pastor Otto Tollefson e esposa dona Bárbara; 
5o pastor Pedro Matiasens e esposa Dona Elna; 
6o pastor André Olsen e esposa dona Ardes; 
7o pastor Jaime Peterson e esposa Dona Mary; 
8o pastor Luis Becker e esposa dona Agnes. 

 Após essa época, tivemos pastores da IECLB na 
paróquia, assumindo pastorado em cinco municípios: 

* 
 Pastor Renato Becker 
 Pastor Luiz Carlos 
 Pastor Tácilo Schneider 
 E, atualmente, pastor Martin Dietz, sendo, a sede, 
no município de Umuarama. 
 *Assim que a Missão Luterana Americana deixou esta 
região do Paraná, tivemos, residindo em Cianorte, como 
sede, na época, da Paróquia, o pastor Ari Bencke com 
sua esposa Dona Carmem e a filha, ainda bebê quando 
chegaram, Letícia. O pastor Ari, então, foi o primeiro 
pastor já da IECLB a atuar como pastor local conosco, 
em Cianorte.(seria bom colocar a data do início e do 
término). [1974-1982} 
 
 Alguns do “corinhos”que cantávamos: 
 
 1 
 “Alô, Alô 
 Aqui estamos nós 
 Alô, alô 
 Ouvir de Cristo a voz  
 Quietinhos vamos nós ficar 
 A Bíblia estudar 
  E aprender a Jesus amar.” 
 
 2 
 Meu coração era preto 
 Mas Cristo aqui já entrou 
 E o seu precioso sangue 
 Tão alvo assim o tornou 
 E diz em Sua palavra 
 Que em ruas de ouro andarei 
 Oh! Dia feliz quando eu cri 
 E a vida eterna ganhei. 
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 3 
 Meu, meu, meu 
 Jesus é meu  
 Se estou doente 

Se estou contente 
Meu, meu, meu, Jesus é meu 
Jesus é sempre meu. 
 
4 
Manda-nos luzir o Senhor Jesus,  
Como a vela acesa dá de noite a luz; 
Quer que nós brilhemos como a luz do céu,  
Tu no teu cantinho, e eu no meu. 

 
 Ao redor então manda a luz raiar,  

Para as densas trevas hoje dissipar; 
Com Jesus brilhemos pois nos acendeu,  
Tu no teu cantinho, eu no meu. 

 
 5 

Alto, alto, alto, alto como céu 
Fundo, fundo, fundo, fundo como o mar 
Nunca, nunca, nunca, nunca morrerá  
O grande amor de Deus 
Por mim – Por ti. 

 
 6 

A minha pequena luz 
Eu deixarei brilhar 
A minha pequena luz 
Eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar. 
 
Até que Jesus venha lá do céu 
Eu deixarei brilhar 
Até que Jesus venha lá do céu 
Eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar. 
 
Eu não deixarei Satanás apagar 
Eu deixarei brilhar 
Eu não deixarei Satanás apagar 
Eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar. 

 
 7 

Zaqueu pequeno como um anão 
Queria ver Jesus 
Subiu, pois, numa árvore tal  
Que pudesse vê-Lo passar 
E o Salvador passando o viu 
Então assim falou: 
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“Zaqueu, desce depressa; (falado) 
Pois em tua casa vou pousar. 
Pois em tua casa vou pousar.” 

 
 8 

Assim Deus nos amou 
Até Seu Filho dar 
O qual morreu na cruz 
A fim de nos salvar 
Um dia Ele há de vir 
Em glória a reluzir 
Tal é o Seu amor sem par. 

  
 9 

Estou, estou 
À porta, batendo já, sim, já. 
Estou, estou 
À porta, batendo já, sim, já. 
Se alguém ouvir minha voz, 
Se alguém ouvir minha voz,  
E sua porta abrir, abrir, abrir 
Eu entrarei. 

 
 10 

Atenção, meus olhinhos, atenção! (bis) 
Pois existe um Salvador  
Que nos olha com amor. 
Atenção, meus olhinhos, atenção. 
 
Atenção, meus ouvidos, atenção! (bis) 
Pois existe um Salvador  
Que nos chama com amor; 
Atenção, meus ouvidos, atenção. 

 
 
 11 

A porta é uma só 
Porém dois lados há 
Dentro e fora 
Você onde está? 
 
A porta é uma só 
Porém dois lados há 
Eu já estou dentro –  
E você a onde está? 

 
 12 

Subindo vou, sim vou 
Subindo vou. 
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Ao bradar Jesus do céu, 
Subindo, vou. 
A trombeta eu ouvirei, 
Já na terra eu não estarei. 
Num pescar dos olhos, 
Eu subindo vou, sim vou. 

 
 13 

Vou no trem das Boas-Novas lá do céu,  
Que conduz à salvação; 
Vou no trilho certo e, nunca voltarei 
Ao lugar da perdição! 
 
Já tenho o passe, o sangue que Jesus 
Deu por minha redenção. 
Vou no trem das Boas-Novas lá do céu,  
Que conduz a Salvação. 

 
 14 

/:Água não do poço 
Jesus deu à mulher,:/ 
E ela foi contente: 
Voltou com muita gente 
P’ra beber tal água 
Que é para quem quiser. 
 
/:Água não do poço 
Jesus agora dá.:/ 
Quem quer que sede tenha 
E a Jesus Cristo venha, 
Água eterna e viva,  
De graça beberá. 
 
15 
Diz Jesus que todo o que quiser, 
Todo o que quiser, todo o que quiser, 
Diz Jesus que todo o que quiser,  
Todo o que quiser é vir. 
 
Eu me alegro em que Ele me incluiu, 
Ele me incluiu, Ele me incluiu, 
Eu me alegro em que Ele me incluiu; 
Quando Ele disse: todo o que quiser é vir. 

 
 16 
 /:Já se foi, já se foi, já se foi,  

Todo o peso da minha alma já se foi.:/ 
 

Meu Jesus o levou 
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 Sobre a cruz expirou 
 
 Já se foi, já se foi, já se foi, 
 Todo o peso da minha alma já se foi. 
 
 17 

Na rocha firme o sábio construiu 
A sua casa ele construiu 
Na rocha firme o sábio construiu 
E a chuva já caiu. 
A chuva caiu 
E a água subiu 
A chuva caiu 
E a água subiu 
A chuva caiu 
E a água subiu 
E a casa na rocha ficou. 
 
Na frouxa areia o néscio construiu 
A sua casa ele construiu 
Na frouxa areia o néscio construiu 
E a chuva já caiu 

 A chuva caiu 
E a água subiu 
A chuva caiu 
E a água subiu 
A chuva caiu 
E a água subiu 
E a casa na areia TOMBOU! 

 
 

18 
Já rolou, já rolou, já rolou, 
Do sepulcro, a grande pedra, já rolou! 
Já rolou, já rolou, já rolou, 
Do sepulcro, a grande pedra já rolou! 
Meu Senhor ressurgiu, 
Para o céu subiu. 
Já rolou, já rolou, já rolou, 
Do sepulcro, a grande pedra, já rolou! 

 
19 
Na viagem desta vida 
Dois caminhos há –  
Um largo e é fácil, 
Vai direto à perdição: 
Satanás convida, e com ele muitos vão. 
Mas eu não quero me perder 
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É com Jesus que eu vou –  
Jesus é quem convida, 
E me conduz à Vida 
E é com Jesus que eu vou. 
E é com Jesus que eu vou. 
 
20 
É o céu um lugar feliz 
Bem feliz, tão feliz. 
É o céu um lugar feliz,  
Aleluia! 
Noite lá não haverá 
Não, não há; não, não há. 
Noite lá não haverá,   
Aleluia! 
Pedras preciosas há,  
Muitas há, muitas há. 
Pedras preciosas há,  
Aleluia! 
Ruas de ouro e de cristal! 
De cristal, de cristal. 
Ruas de ouro e de cristal,  
Aleluia! 
 
21 
/:Deus fez a chuva cair,  
Mas na arca Noé separou.:/ 
Pacas, cutias, tatus, bois zebus 
Dois a dois 
Pacas, cutias, tatus 
E tudo Noé separou. 
 
22 
Posso ser um missionariozinho, 
Se falar de Cristo ao companheirinho; 
Posso trabalhar em minha terra – 
Manda-me, pois, Senhor! 
 
Não preciso atravessar os mares 
Para dar aos outros novas salutares; 
Posso fornecer sustento aos outros 
Que meu Senhor mandou. 
 
Hei de orar e trabalhar fielmente; 
Caso Deus me chame, seguirei contente 
Para os campos que vão branquejando, 
Dispõe de mim, Senhor. 
 
23 
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Há vitória para mim,  
Há vitória para mim. 
Pelo sangue do Cordeiro,  
Há vitória para mim. 
Vencer, vencer, vencer, vencer, 
Pelo sangue do Cordeiro 
Eu irei vencer. 

 
24 
Com Cristo no barco tudo vai muito bem, 
Vai muito bem, vai muito bem, 
Com Cristo no barco tudo vai muito bem,  
E passa o temporal, 
Passa o temporal, 
Passa o temporal,  
Com Cristo no barco tudo vai muito bem, 
E passa o temporal. 
  
25 
Era uma vez um pastorzinho 
Que se chamava Davi 
Era mui pequenininho 
Mas orava a Deus 
Cheio de ousadia 
Grande fé no Senhor 
Ia atravessando o riozinho 
Cinco pedrazinhas apanhou 
Uma pedrazinha colocou na funda 
E logo atirou 
Uma pedrazinha colocou na funda 
E logo atirou 
E girou, girou, girou 
Até que na testa cravou  
Do gigante filisteu 
Até que por terra tombou! 
  
26 
Havemos de encontrar-nos  
Além do Jordão. Que belo será! 
Havemos de encontrar-nos  
Além do Jordão que alegria haverá. 
Se tu chegares primeiro que eu 
Oh! Dize que eu também chego lá. 
Havemos de encontrar-nos  
Além do Jordão que alegria haverá. 
  
27 
Deus fez os peixinhos para rio e mar 
Deus fez os peixinhos, pô-los a nadar 
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Quando brincam n’água até o fundo vão 
Brincam sem cuidado vejam só como eles são: 
  
Uns são pequeninos; outros grandalhões 
Uns são magricelas; outros gorduchões 
Quando brincam n’água até o fundo vão 
Brincam sem cuidado vejam só como eles são. 

  
28 
Pedro, Tiago e João no barquinho 
Pedro, Tiago e João no barquinho 
Pedro, Tiago e João no barquinho  
No mar da Galiléia. 
  
Jogaram as redes mas não pegaram peixes (3X) 
No mar da Galiléia. 
  
Cristo veio andando sobre as ondas (3X) 
No mar da Galiléia. 
   
Tiraram as redes cheias de peixinhos (3X) 
No mar da Galiléia. 
  
29 
Meu bom pastor é Cristo 
Com ele andarei 
Conduz-me às calmas águas 
Com Ele andarei. 
/:Sempre, sempre,  
Com Ele andarei.:/  
  
30 
O sabão lava meus pezinhos 
Lava meu rostinho 
Lava as minhas mãos 
Mas Jesus 
P’ra me deixar limpinho 
Quer lavar meu coração. 
  
Quando o mal faz uma manchinha 
Eu sei muito bem 
Quem pode me limpar 
É Jesus 
Eu não escondo nada 
Tudo Ele pode apagar. 
  
31 
Sou um soldado  
Não vivo ao léu 
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Meu comandante mora lá no céu 
Eu tenho paz  
Sou triunfante 
Só cumpro ordens do meu Comandante 
Vitórias – eu tenho 
E sei a espada usar 
Eu venço a batalha 
Jesus é o meu General. 
  
32 
Por dentro e fora 
No alto, embaixo 
Sempre estou feliz 
Por dentro e fora,  
No alto, embaixo 
Sempre estou feliz 
Aqui Jesus entrou 
Meu coração limpou 
Por dentro e fora 
No alto, embaixo 
Sempre estou feliz. 

  
33 
Meu barco é pequeno  
E grande é o mar 
Jesus segura-me a mão 
Ele é meu piloto 
E tudo vai bem 
P’ra viagem p’ra Jerusalém. 
  
34 
Cristo ama as criancinhas 
Deste mundo ao derredor 
Quer loirinhas, quer de cor 
Ele as chama com amor 
Cristo ama as crianças com fervor. 
 
Cristo ama as criancinhas 
Do Brasil e do Japão 
Quer chinesas, quer hindus 
Esquimós ou índios nus 
Cristo ama as criancinhas 
Como são. 
 
35 
Oh! Oh! Oh! Não me esquecerei (3X) 
Eu não me esquecerei  
Do que Ele fez por mim. 
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Livrou-me da morte, do mundo e do mal 
Não me esquecerei 
Livrou-me da morte, do mundo e do mal 
Não me esquecerei 
Livrou-me da morte, do mundo e do mal 
Não me esquecerei 
Eu não me esquecerei do que Ele fez por mim. 
 
36 
Eu tenho um amigo que me ama 
Me ama, me ama 
Eu tenho um amigo que me ama 
Seu nome é Jesus 
Jesus, Jesus 
Seu nome é Jesus 
Jesus, Jesus 
Seu nome é Jesus. 
  
Eu tenho um amigo que me guarda 
Me guarda, me guarda 
Eu tenho um amigo que me guarda 
Seu nome é Jesus. 
  
37 
Jesus é o amigo melhor 
Jesus é o amigo melhor 
Jesus é o nosso Salvador 
Jesus é o amigo melhor. 
  
38 
O nome de Jesus é doce 
Traz gozo, paz e alegria 
Cantando esta melodia 
Jesus, Jesus, Jesus 
Subindo, subindo 
Subindo para o céu eu vou 
Tristeza não vai comigo 
Porque Jesus Cristo me alegrou 
Joguei a tristeza fora 
E para o céu  
Com Jesus eu vou. 
  
39 
Quem fez as estrelinhas? 
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez as estrelinhas? 
Foi nosso Pai do céu. 
 
Quem fez o arco-íris? 
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Bem sei que não fui eu. 
Quem fez o arco-íris? 
Foi nosso Pai do céu. 
   
Quem fez as borboletas? 
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez as borboletas? 
Foi nosso Pai do céu. 
  
(E assim vai aumentando como queira) 
  
40 
Quem fez a linda estrela? 
A linda estrela, alinda estrela, 
Quem fez a linda estrela? 
Deus nosso Pai. 
  
Quem fez as aves que voam? 
Aves que voam, as aves que voam, 
Quem fez as aves que voam? 
Deus nosso Pai. 
  
Quem fez o mar azul? 
O mar azul, o mar azul, 
Quem fez o mar azul? 
Deus nosso Pai. 
  
Quem fez você e eu? 
Você e eu, você e eu, 
Quem fez você e eu? 
Deus nosso Pai. 
  
41 
/:Sou uma florzinha de Jesus:/ 
Abre a boquinha para cantar 
Fecha os olhinhos para orar 
Sou uma florzinha de Jesus 
Sim de Jesus. 
 
42 
Moisés num cestinho dormia 
Entre os juncos ali 
As águas passavam e diziam 
Não temerás 
Deus cuidará de ti. 
 
43 
Crê somente e Deus te atenderá; 
Crê somente e tudo mudará; 
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Crê somente em Deus, que sempre dá. 
Crê somente e sempre. 
  
44 
Eu tenho gozo, gozo, no meu coração 
No meu coração 
No meu coração  
Eu tenho gozo, gozo, no meu coração 
Glória a Jesus. 
  
Eu tenho paz, paz, paz, paz, mo meu coração 
No meu coração, no meu coração 
Eu tenho paz, paz, paz, paz, no meu coração 
Glória a Jesus. 
  
Eu tenho alegria, no meu coração 
No meu coração, no meu coração 
Eu tenho alegria no meu coração 
Glória a Jesus. 
  
Eu tenho gozo, paz e alegria  
No meu coração 
No meu coração 
No meu coração 
Eu tenho gozo, paz e alegria no meu coração 
Glória a Jesus. 
  
45 
Toc-toc-toc quem será? 
Toc-toc-toc quem será? 
É a voz do lobo-mau 
Chamando com horror 
Chamando as ovelhinhas para a perdição 
Fujamos, ovelhinhas 
Fujamos, ovelhinhas 
O campo é tão grande e tão cheio de folhinhas. 
  
Toc-toc-toc quem será? 
Toc-toc-toc - quem será? 
É a voz do bom pastor 
Chamando com amor 
Chamando as ovelhinhas 
Para a salvação 
Corramos, ovelhinhas 
Corramos, ovelhinhas 
O céu é tão grande  
Tão cheio de estrelinhas. 
  
46 
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Três palavrinhas só 
Eu aprendi de cor 
Deus é amor  
Trá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. 
  
47 
Mais vasto que o mundo 
Inda mais alto que o céu 
Mais fundo que os mares  
É o amor de meu Deus 
Deu sou tão fraquinho 
Tenho porém no Senhor 
Santa alegria e prazer 
Todo dia no Seu amor. 
 
48 
Pescador de homens farei    
De homens farei 
De homens farei 
Pescador de homens farei 
Quem a mim seguir 
Quem a mim seguir 
Pescador de homens farei 
Quem a mim seguir. 
  
49 
Sempre, sempre, seguirei a Cristo 
Aonde quer que Ele for 
Eu O seguirei 
Sempre, sempre, seguirei a Cristo 
Aonde quer que Ele for 
Eu O seguirei. 
 
50 
Mesmo que eu não marche na Infantaria, 
Nem na Cavalaria, 
Nem na Artilharia vá, 
Nem, aviador seja eu aqui, 
Soldado de Cristo eu sou (FIM na 2a vez) 
Soldado de Jesus 
Soldado de Jesus 
(repetir do começo ao fim) 
  
51 
A bíblia é qual martelo,  
P’ra rochas despedaçar. 
Aos passos meus, é lâmpada, 
É luz que me vai guiar. 
É espada de dois gumes, 
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É um espelho p’ra eu me ver. 
A santa Bíblia, assim será, 
P’ra mim, se eu a ler. 
  
A bíblia é qual semente, 
Que nasce no coração. 
Qual leite e carne, nutre 
Aos que aceitam a salvação. 
Como água, assim me limpa. 
Faz o mal desaparecer 
A santa Bíblia, assim fará,  
A mim, se eu a ler. 
  
52 
Cada dia com Cristo 
Tenho paz no coração 
Cada dia com Cristo 
Ele dá consolação 
Cristo salva e guarda 
E com Ele viverei 
Cada dia com Cristo 
Mais e mais feliz serei. 
  
53 
/:Deus é tão bom, aleluia!:/ 
Deus é tão bom, 
É tão bom para mim. 
  
/:Cristo é real, aleluia!:/ 
Cristo é real,  
É real para mim. 
 
/:Ele voltará, aleluia!:/ 
Ele voltará, voltará para mim. 
  
54 
/:Aleluia, aleluia, aleluia 
Aleluia, glória a Jesus!:/ 
  
Glória a Jesus, aleluia! (3X) 
Glória a Jesus! 
  
55 
Cada dia me dirige 
Cada dia me protege 
Cada dia sinto o Seu amor por mim, 
Cada dia há coisa nova  
Cada dia vejo a prova 
Do poder, do grande amor 
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Do meu Senhor e Rei! 
  
56 
Vem lutar comigo em Jericó 
Jericó, Jericó (ó,ó,ó,ó) 
Vem lutar comigo em Jericó 
E as muralhas ruirão 
Subam os montes devagar 
Que o Senhor vai pelejar 
Cerquem os muros para mim  
Pois Jericó chegou ao fim. 
Hei! (repete do começo ao fim) 

 
57 
O céu é um lugar maravilhoso  
Cheio de glória e gozo 
Eu quero ver meu Salvador 
O céu um lugar 
Lugar p’ra onde eu vou 
O céu é um lugar maravilhoso. 
  
58 
Lá no monte Horebe a sarça ardia 
Lá no monte Horebe a sarça ardia  
Moisés queria saber por que a sarça ardia 
Moisés queria saber por que a sarça ardia 
Veio uma voz do céu que lhe dizia: 
Veio um voz do céu que lhe dizia: 
“Tira, tira, tira as sandálias dos teus pés - 
que a terra em que pisas santa é. 
Tira, tira, tira as sandálias dos teus pés – 
Que a terra em que pisas santa é. Santa é.” 

  
Muitos destes corinhos foram tirados da coleção: “Cânticos 

de Salvação Para Crianças”. Traduzidos e adaptados de 

Salvation songs for Children por Dr Antônio Almeida (4 

volumes) 4a edição. Aliança Pró Evangelização das Crianças 

– São Paulo (não consta o ano). 

Outros corinhos foram passados de boca em boca. 
 

59 
Eu vou crescer (3X)  
Crescer, crescer, crescer 
Crescer para Jesus 
E quando eu estiver 
Deste tamanho assim 
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Eu quero trabalhar 
P’ra meu Jesus sem fim 
Trá-lá-lá-lá (3X) Lá-lá. 

 (A maioria destes corinhos são cantados com gestos.) 
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ANEXO II 

 
 
 BRÜHMÜLLER,Karin. 
 
 Entrevista por e-mail. 
 
� 1.Dados de identificação da entrevistada: 
� Nome completo e data de nascimento 

Karin Brühmüller (nasc. Kiehn), nascida em 
28.09.1948, em Joinville. 
 

2. Em que cidade e comunidade participou da ED/CI? 
Na cidade de Joinville, Comunidade Bom Pastor(Rua 

Anita Garibaldi) 
 

3. Em que período? (ano...até ano...) 
De 1952 a 1961. (a partir dos 3 anos até o ensino 

confirmatório – preparandos) 
 

4. Como era chamado esse encontro, Escola 
Dominical, Culto Infantil ou outro? 

Culto Infantil.  
 

5. Como foi a experiência de participar da EC/CI? 
O que você gostava? Havia algo de que não gostava? 

Foi uma experiência agradável, eu gostava de 
participar.   

Gostava principalmente de cantar, também das 
histórias.  

Não me lembro de não ter gostado de alguma coisa. 
 

6. O que significou a ED/CI para você? 
O Culto Infantil significou o início de minha 

formação. Foi o início da vida em comunidade. 
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7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 
período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 

Iniciava com todo o grupo em conjunto, com hinos e 
oração. 

Depois eram formados grupos menores, de acordo com 
a faixa etária.  

Cantávamos (geralmente um cânone), acompanhado de 
gestos, como exemplo no hino de Zaqueu, para animar e 
integrar e acalmar a turma. Ouvíamos a história contada 
pela professora, depois eram feitas perguntas e feitos 
comentários sobre a história ouvida. O encerramento era 
feito em conjunto (o grupo grande) com hinos e oração. 
Recebíamos uma publicação (um jornalzinho, cujo nome 
não recordo, talvez “Amigo das Crianças”. 
  

8. Seguiam um material? Qual? (dados 
bibliográficos principais)  

Seguiam o contido em um álbum, e as crianças 
recebiam figurinhas baseadas nas histórias que tinham 
sido contadas. As figurinhas deviam ser coloridas e 
trazidas no próximo CI. Começava desde Gênesis 
(histórias como a de Caim e Abel, A Arca de Noé, Torre 
de Babel, Moisés encontrado pela filha do Faraó) e 
terminava com a história da ascensão.  
 

9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 
que forma? 

O Pastor, não diretamente. Ele preparava os 
professores. A esposa do Pastor colaborava 
eventualmente.  
 

10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 
Citar títulos ou o início deles: 

Sim. A maior parte dos hinos do hinário mencionado 
na questão 11.  
 

11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 
utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 

Sim. Usávamos, principalmente o hinário – Hinos 
Evangélicos para o Culto Infantil – Editora IGREJA 
LUTHERANA NO BRASIL.  
 

12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
Sim, principalmente no dia das Mães, Páscoa e 

Natal. 
 



� �FL�

13. O culto das crianças ocorria em que horário, e 
qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 

O CI acontecia no mesmo horário do culto para os 
adultos. Aos domingos pela manhã. Com duração de 
aproximadamente uma hora.  
 

13. Teria algo a acrescentar, como um testemunho, 
uma história, algo que seja importante ressaltar, e que 
não foi contemplado nas perguntas anteriores? 
 
 
Respostas do período de professora: 
 

1.Dados de identificação da entrevistada: 
- Nome completo e data de nascimento 
Karin Brühmüller (nasc. Kiehn), nascida em 

28.09.1948, em Joinville. 
 

2. Em que cidade e comunidade participou da EC/CI? 
Na cidade de Joinville, Comunidade Bom Pastor (Rua 

Anita Garibaldi), Comunidade Poço Grande (área rural de 
Joinville), Comunidade da Paz (no centro de Joinville) 
e na Comunidade em São Miguel do Oeste, extremo oeste 
de Santa Catarina, onde iniciei o primeiro grupo de CI 
juntamente com a esposa do Pastor Anildo Wilbert. 
 

3. Em que período? (ano...até ano...) 
De 1961 a 1968 – em Joinville. 

  
4. Como era chamado esse encontro, Escola 

Dominical, Culto Infantil ou outro? 
Culto Infantil.  

 
5. Como foi a experiência de participar da ED/CI? 

O que você gostava? Havia algo de que não gostava? 
Foi edificante. Gostava de conviver com as 

crianças e ver seu crescimento e suas emoções.  
 

6. O que significou a ED/CI para você? 
O Culto Infantil significou o início de minha 

formação, também na fase de professora. Foi a base da 
vida em comunidade.  
 

7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 
período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 
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Iniciava com todo o grupo em conjunto, com hinos e 
oração. 

Depois eram formados grupos menores, de acordo com 
a faixa etária. Geralmente éramos um grupo de em torno 
de 8 professoras, sendo que para o grupo das crianças 
bem pequenas normalmente eram destinadas duas ou mais 
professoras. 

Durante o encontro, orientávamos os hinos, 
procurávamos captar a atenção das crianças, ensinávamos 
a orar, ensaiávamos teatros, apresentação de versos 
para as datas festivas. As apresentações teatrais, de 
mensagens e declamações, em algumas ocasiões eram 
feitas no Sábado a noite, convidados pais e parentes 
das crianças. A coleta revertia para o CI, para 
material etc.  
 

8. Seguiam um material? Qual? (dados 
bibliográficos principais)  

Seguíamos a Bíblia, esporadicamente algum material 
ou publicação da igreja.  

Por um período, que não sei precisar, foi 
utilizado o livreto “A vida de Cristo” em forma de 
histórias em quadrinhos, traduzido do original 
compilado pelo Missionário L. David Sander (Copyrighted 
1943 by STANDARD PUBLISHING COMPANY, Cincinati, Ohio. 
USA) 
 

9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 
que forma? 

Os Pastores preparavam os professores, em reunião 
prévia, geralmente ao sábado à tarde ou à noite. 
Indicando qual a rotina e conteúdo do próximo CI. As 
esposas dos Pastores, principalmente algumas delas se 
dedicavam ao ensino de hinos e peças. Isto 
generalizando, porque no transcorrer dos anos, nas 
diversas comunidades, sob a orientação de diversos 
Pastores, houve muita variação. 
 

10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 
Citar títulos ou o início deles: 

Sim. A maior parte dos hinos do hinário mencionado 
na questão 11. 
 

11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 
utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 

Sim. Usávamos, principalmente o hinário – “Cantai 
crianças”. 
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12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
Sim, principalmente no dia das Mães, Páscoa e 

Natal. 
 

13. O culto das crianças ocorria em que horário, e 
qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 

Geralmente o CI acontecia no mesmo horário do 
culto para os adultos. Aos domingos pela manhã. Com 
duração de aproximadamente uma hora.  
 

14. Teria algo a acrescentar, como um testemunho, 
uma história, algo que seja importante ressaltar, e que 
não foi contemplado nas perguntas anteriores? 

Era tradição, na época de Natal, presentear os 
participantes do CI (alunos) com um pacotinho de 
guloseimas e um exemplar dos fascículos de “Sinos de 
Natal” Editados pela Distribuidora Literária da União 
Cristã – São Bento do Sul – SC – Localizamos até o 
momento os fascículos 5, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.  

São histórias de Natal, uma por fascículo. As últimas 
foram dadas a nossos filhos quando estes eram crianças e 
participavam do CI. 
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ANEXO III 

 
CORÁ, Silvia Alexandra Zanotti.  
 
Respostas digitadas, entregues em mãos. 
 
1. Dados de identificação da entrevistada: 
- Nome completo e data de nascimento 
Silvia Alexandra Zanotti Corá – 31/julho/1976 
 
2. Em que cidade e comunidade participou da EC/CI? 
Joinville – SC – Comunidade São Marcos 
 
3. Em que período? (ano...até ano...) 
1978 até 1989 
 
4. Como era chamado esse encontro, Escola 

Dominical, Culto Infantil ou outro? 
Escola Dominical 
 
5. Como foi a experiência de participar da EC/CI? 

O que você gostava? Havia algo de que não gostava? 
Participava com alegria. Gostava muito de aprender 

músicas novas e amava cantar o corinho; “Meu Barco é 
Pequeno”. Lembro-me dos gestos ensinados pela 
professora até hoje. 

 
6. O que significou a EC/CI para você? 
Algo especial. O começo da caminhada com Deus. Os 

primeiros passos. 
 
7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 

período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 

Quando participava da Escola Dominical não havia 
um período em conjunto. As turmas eram divididas de 
acordo com a idade das crianças. O encontro iniciava 
com o louvor, em seguida a história bíblica e para 
encerrar havia uma atividade. (recorte,pintura...) 
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8. Seguiam um material? Qual? (dados 

bibliográficos principais) 
Não. Lembro-me de utilizar a Bíblia nas classes 

maiores. 
 
9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 

que forma? 
Não. 
 
10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 

Citar títulos ou o início deles: 
Sim. Meu barco é pequeno, Sou uma florzinha de 

Jesus, Deus fez os peixinhos, Três palavrinhas só, O 
sabão... 

 
11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 

utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 

O hinário amarelo. (Cantarei ao Senhor) 
 
12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
Sim! Em datas especiais (Páscoa, Natal, Dia das 

mães, Dia dos Pais, Dia das crianças) 
 
13. O culto das crianças ocorria em que horário, e 

qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 
NO mesmo horário do culto. 
 
14. Teria algo a acrescentar, como um testemunho, 

uma história, algo que seja importante ressaltar, e que 
não foi contemplado nas perguntas anteriores? 

Um dos materiais que recebíamos e que fazia muito 
sucesso era o jornalzinho que recebíamos ao final da 
Escola Dominical. (Não me recordo o título). [O Amigo 
das Crianças] 

 
Período de professora: 
 
1.Dados de identificação da entrevistada: 
Nome completo e data de nascimento 
Silvia Alexandra Zanotti – 31/julho/1976 
 
2. Em que cidade e comunidade participou da EC/CI 

como orientadora? 
Joinville – SC – Comunidade São Marcos 
 
3. Em que período? (ano...até ano...) 
1990 a 1992 
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4. Como era chamado esse encontro, Escola 

Dominical, Culto Infantil ou outro? 
Escola Dominical 
 
5. Como foi a experiência de participar da ED/CI? 

O que você gostava? Havia algo de que não gostava? 
A experiência foi muito boa. Guardo boas 

lembranças deste momento. Desde a convivência com o 
grupo de professores quanto à dedicação aos pequeninos. 
Gostava de estar em contato com as crianças e contar-
lhes as histórias bíblicas. 

 
6. O que significou a ED/CI para você? 
Um momento muito especial da minha vida, onde pude 

transmitir para as crianças todo conhecimento e alegria 
que me foi dado enquanto aluna. 

 
7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 

período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 

O primeiro momento era realizado em conjunto 
(louvor/oferta) Em seguida as crianças eram divididas 
de acordo com as idades para ouvirem as histórias 
bíblicas e realizarem suas atividades. 

 
8. Seguiam um material? Qual? (dados 

bibliográficos principais) 
Havia diversidade de materiais. Para a classe dos 

menores (a que eu atuava) lembro apenas da coleção do 
Cultinho do Bebê. Mas havia outros que não lembro 
exatamente. Mas também utilizávamos apostilas que 
recebíamos de cursos dos quais participávamos. 

 
9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 

que forma? 
Não. 
 
10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 

Citar títulos ou o início deles: 
 
11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 

utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 

Sim! Eu te amo oh Deus, Missionário, Eu preciso de 
você, A Bíblia, Eu quero crescer com Jesus, De todas as 
tribos, Louvarei ao Senhor, Receita de louvor. 

 
12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
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Sim! No início utilizávamos cartazes com as letras 
das músicas e depois adotamos um hinário infantil. Com 
músicas selecionadas. 

 
13. O culto das crianças ocorria em que horário, e 

qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 
No mesmo horário do culto. 
 
14. Teria algo a acrescentar, como um testemunho, 

uma história, algo que seja importante ressaltar, e que 
não foi contemplado nas perguntas anteriores? 

O trabalho relacionado com a Escola 
Dominical/Culto Infantil é muito especial e valioso. 
Foi extremamente marcante para minha vida, pois havia 
um compromisso em estar lá todos os domingos, tanto 
como aluno ou como professora. A responsabilidade em 
transmitir o conhecimento aos pequenos é bastante 
preciosa. É muito importante que o “modelo” que elas 
encontram à sua frente seja realmente comprometido com 
a Obra. 
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ANEXO IV 

 
DÖRR, Walter. 

 

Entrevista concedida a Letícia Bencke Junge por ocasião de 

visita a casa desta, no dia 12 de setembro de 2003, à rua 31 

de outubro, 260 – Cachoeirinha/RS. Atualmente o pastor Walter 

mora em Cristalina/GO, juntamente com sua esposa, com a qual 

celebrou este ano bodas de ouro. Foram feitas algumas 

perguntas, sendo as respostas anotadas pela autora. 

 
O pastor Walter Dörr nasceu a doze de maio de 1928, em 

Munique. Criou-se na Alemanha, em Leipzig, foi membro do Coral 
de São Tomé – Thomaskor, que foi regido também por Johann 
Sebastian Bach, tradição desde 1212. Sistema rígido de 
internato e mosteiro. Rigidez terrível. Era pequeno cantor - 
foi soprano, contralto, depois cantou no baixo. Com 15 anos, 
foi convocado para a Defesa Antiaérea, com toda a sua classe, 
cada classe em uma bateria antiaérea. O treinamento foi de 15 
dias, e estavam defendendo as cidades contra ataques aéreos. 
Acabou a guerra, completou 17 anos, começou uma vida 
diferente. Deus o conduziu (com a Alemanha passando fome) para 
trabalhar e morar em uma pequena cidade com colônias 
agrícolas. 

Logo assumiu a regência do coral da igreja. Aí a música 
começou de novo. No coral de São Tomé, no qual participou 
quando criança, cantava-se só música clássica e espiritual. 
Seus conhecimentos bíblicos, em boa parte vêm das músicas de 
Bach – motetos e cantatas – “o Espírito intercede por nós”. 
Pano de fundo humanista, cultural. Esteve muito na música, no 
pós-guerra também. Esteve na regência do coral, formou-se 
técnico agrícola e veio para o Brasil. 
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Imigrou para o Brasil em 1951, a noiva Lydia veio em 52, 
trabalharam em Minas e no Rio de Janeiro como agricultores. 
Deus o chamou para o Morro do Espelho, já com dois filhos, 
então mudaram-se para o sul. “Vendemos o que era para vender e 
lá estávamos”. Logo assumiu o coral dos estudantes, depois o 
coral do IPT, coro de trombones, coral das diaconisas. Naumann 
e ele organizaram concertos musicais, pequena orquestra de 
câmara. Apresentavam música clássica, coral. 

Após quatro anos de estudo – pois já tinha latim e grego, 
sem estágio de teologia, foi para Teófilo Otoni. Lá tinha uma 
equipe de Culto Infantil. 

Mudança do cântico alemão para português: (foi perguntado) 
Em São Leopoldo, pastor Grüber, que estudou com ele, e mais um 
alemão, os três foram para o präses Dohms solicitar licença 
para que uma preleção de teologia fosse em português. Aí tinha 
tantos corais, começavam a fazer o “Vochen Lied” o hino da 
semana. (já tinha culto em português na igreja) Siegfried 
Dietcher – tradutor excelente, traduziu muitos hinos para 
português, que ainda estão no HPD. Difícil traduzir os hinos 
da Reforma para o português atual.  

Em 59, em Teófilo Otoni – Minas Gerais – lá já tinha três 
cultos por mês em português, um em alemão (seis anos como 
pastor e 23 no total neste lugar. Logo foi chamado para ajudar 
em Serra Pelada na ADL. Foi convidado a fazer semana de canto, 
com 100, 150 pessoas cantando em alemão, pregando luteranismo. 
Cantavam a Matutin, a Complete, a Vespertin (do hinário da 
Baviera) – liturgia. Começou – contra a vontade do diretor – a 
incluir canções de folclore português, brasileiro. “Minha 
terra tem palmeiras”, “Boiadeiro”. Turma vibrava, 
especialmente os jovens. Eles estudavam escola primária em 
português. Aos poucos começaram a usar hinário em português. 
Um hinário tinha traduzido pelo pastor Müller, da igreja 
luterana outra igreja. Usavam este hinário. Depois primeiro 
volumezinho de hinos traduzidos do alemão. Aos poucos, cada 
vez mais em português. Os pastores irmãos Burger diziam que 
era impossível teologia luterana em português, era a ideologia 
do preser Dohms – inseparáveis – teólogo luterano tem que 
saber alemão. Ele teimava que não era assim, no Espírito Santo 
luteraníssimo, luteranismo da Baviera. 

Mistura em português dos hinos em nosso hinário, vêm da 
cultura humanista cristã. “Amo os hinos da Reforma, o HPD 1 
acho excelente hinário da nossa igreja, contém hinos piedosos 
de outras igrejas. As melodias leves de outras igrejas, 
comunidades aprendem com mais facilidade, mas não devemos 
perder nossos hinos antigos. São o âmago da Reforma”. Muitos 
hinos novos - “minha alma está cheia de paz” não se podem 
cantar na cadeia, os hinos da Reforma sim. 

Jovem cantor – um tesouro que o pai o educou na música 
clássica. Seu pai era negociante de música clássica na Europa. 
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Cantavam só música clássica. “Essa música eu bebi como leite 
materno”. Pais tocavam instrumentos musicais. Desde os 4 anos, 
música nos ouvidos e coração. Paixão de Mateus, de João, 
Magnificat de Bach, Motetos. “Lembrando disso, sobe dentro de 
mim satisfação e alegria. Deus ter dado esse tesouro.” Os 
filhos apreciam essa música. Teve boa educação vocal – 
respiração, como falar, dicção. Jovens pastores não sabem 
falar. Falar que no final da igreja se ouça. Na Alemanha, com 
8-9 anos aprendeu. Pôde ajudar colegas a melhorar a dicção.  

A esposa cantou com filhos uma imensidade de cantigas de 
música infantil, como “casamento das crianças”, muitas canções 
de criança. 

Kindergotesdienst na Alemanha – quando criança foi criado 
na Alemanha, na igreja luterana, ele e a irmã iam para o 
Kindergottesdienst, e cantavam. Os pais o tiraram porque tinha 
um pastor Deutschchristen. Pai os tirou porque a pregação era 
anti-judia, pró-nazista, aí pai não ia mais nessa igreja. 
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ANEXO V 

 
JUNGE, Letícia Bencke. 
 
1.Dados de identificação da entrevistada: 
� Nome completo e data de nascimento 
Letícia Bencke Junge 
19/06/1973 
 
2. Em que cidade e comunidade participou da EC/CI? 
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de 

Cianorte. Mais tarde na Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana de Tubarão, mas por pouco tempo, 
restringir-me-ei, portanto, ao período de Cianorte. 

 
3. Em que período? (ano...até ano...) 
Cianorte: De 1975 até o primeiro semestre de 1982  
 
4. Como era chamado esse encontro, Escola 

Dominical, Culto Infantil ou outro? 
Escola Dominical. 
 
5. Como foi a experiência de participar da EC/CI? 

O que você gostava? Havia algo de que não gostava? 
Para mim foi um período excelente. Gostava muito 

dos domingos, exatamente por causa da Escola Dominical, 
à qual geralmente ia toda a família. Participar da 
Escola Dominical fez brotar em mim a confiança em Jesus 
e na sua Palavra, e o amor pela igreja e seu povo. 
Gostava de cantar, de ouvir as histórias, de trazer os 
versículos bíblicos decorados, de participar das 
atividades especiais. Não me lembro de nada de que não 
gostasse. 

 
6. O que significou a EC/CI para você? 
O início da vida na igreja, a alegria de 

participar na vida da comunidade.  
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7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 
período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 

Iniciava com abertura e meditação, anúncio dos 
visitantes, chamada, feitos pela coordenadora. 
Cantávamos corinhos. Então as classes se dividiam por 
idade, e cada qual trabalhava o mesmo tema, adequado à 
sua idade. Sempre havia um trabalho manual para ser 
feito, e eram dadas tarefas para casa, como decorar 
versículos. Após, as turmas se juntavam na igreja e 
cada qual apresentava o que aprendeu através de um 
corinho, um versículo chave, ou outra forma. Encerrava-
se cantando e orando. 

 
8. Seguiam um material? Qual? (dados 

bibliográficos principais) 
Não me lembro. 
 
9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 

que forma? 
O pastor cantava e tocava violão com os alunos. 

Dirigia a classe dos adultos. Treinava os hinos de 
natal para a apresentação das crianças. Atuava bastante 
nas Escolas Bíblicas de Férias, dirigindo atividades 
com as turmas. 

 
10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 

Citar títulos ou o início deles: 
Sim. 

 
1. Pare! Eu vou contar-te o que Cristo fez por 
mim. (2X) 
Ele me salvou e me deu perdão. 
E agora vive em meu coração. 
Pare! Eu vou contar-te o que Cristo fez por mim. 

 
2 . Deus fez os peixinhos para rios e mar. 
Deus fez os peixinhos, pô-los a nadar. 
Quando brincam n’água até o fundo vão. 
Brincam sem cuidado, veja só como eles são. 
 
Uns são pequeninos, outros grandalhões. 
Uns são magricelas, outros gorduchões. 
Quando brincam n’água até o fundo vão. 
Brincam sem cuidado, veja só como eles são. 

 
3. Mesmo que eu não marche na infantaria,  
Nem na cavalaria, 
Nem na artilharia vá. 
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Nem aviador seja eu aqui, 
Soldado de Cristo eu sou. (fim) 
 
/: Soldado de Jesus:/ 
  
Mesmo que Eu não marche... 

 
4. /: Sou uma florzinha de Jesus:/ 
Abro a boquinha para cantar. 
Fecho os olhinhos para orar. 
Sou uma florzinha de Jesus. 
Sim, de Jesus. 
 
5. Meu barco é pequeno e grande é o mar, 
Jesus segura a minha mão. 
Ele é meu piloto e tudo vai bem 
Na viagem à Jerusalém. 

 
6. Pedro, Tiago e João num barquinho (3X) 
No mar da Galiléia. 
Jogaram as redes, mas não pegaram peixes (3X) 
No mar da Galiléia. 
 
Cristo veio andando sobre as ondas (3X) 
No mar da Galiléia. 
 
Puxaram as redes cheias de peixinhos (3X) 
No mar da Galiléia. 
 
7. Quem fez as lindas flores? 
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez as lindas flores? 
Foi nosso Pai do céu. 
 
Quem fez o céu tão belo? 
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez o céu tão belo? 
Foi nosso Pai do céu. 
 
Quem fez as aves que voam? 
Bem sei que não fui eu. 
Quem fez as aves que voam? 
Foi nosso Pai do céu. 

 
8. Três palavrinhas só 
Eu aprendi decor: 
Deus é amor. 
Trá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. 
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9. /: Por dentro e por fora 
No alto, embaixo. 
Sempre sou feliz. :/ 
 
Aqui Jesus entrou,  
Meu coração limpou. 
 
Por dentro, por fora,  
No alto, embaixo. 
Sempre sou feliz. 
 
10. Manda-nos luzir o Senhor Jesus 
Como a vela acesa dá de noite a luz. 
Quer que nós brilhemos como a luz do céu. 
Tu no teu cantinho, e eu no meu. 
 
11. /:Toc-Toc-toc. Quem será?:/ 
É a voz do lobo mau, chamando com horror. 
Chamando as ovelhinhas para perdição. 
/: Fujamos ovelhinhas, fujamos ovelhinhas. 
O campo é tão grande e tão cheio de folhinhas. :/ 
 
/: Toc-toc-toc. Quem será? 
Toc-toc-toc. Quem será? 
É a voz do bom pastor chamando com amor. 
Chamando as ovelhinhas para salvação. 
/: Corramos ovelhinhas, corramos ovelhinhas. 
O céu é tão grande e tão cheio de estrelinhas. :/ 

 
12. A Bíblia é qual martelo prá rochas despedaçar. 
Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai guiar. 
E espada de dois gumes, é espelho prá eu me ver. 
A santa Bíblia assim será a mim se eu a ler. 
 
A bíblia é qual semente que nasce no coração. 
Qual leite e carne nutre aos que aceitam a 
salvação. 
Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer. 
A santa Bíblia assim fará a mim se eu a ler. 

 
13. Sabes quantas estrelinhas lá no firmamento 
estão? 
Sabes quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão? 
Deus a todas tem contado, uma só não lhe há 
faltado,  
/:nem de tantas uma só:/ 
 
Sabes quantas moscas dançam pelo luminoso ar?  
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Quantos peixes não se cansam, divertindo-se no 
mar? 
Deus a todos está chamando, doce vida a eles 
dando, 
/:de alegria e de prazer:/ 
 
Sabes quantas criancinhas, ao raiar do arrebol, 
Se levantam contentinhas, madrugando com o sol? 
Deus a todas está olhando e a todas abençoando.  
/:Vê e ama a ti também:/ 
 
14. /:Deus é tão bom. Aleluia:/ 
Deus é tão bom, é tão bom para mim. 
 
/:Cristo é real. Aleluia:/ 
Cristo é real, é real para mim. 
 
/:Ele voltará. Aleluia:/ 
Ele voltará, voltará para mim. 
 
Se na família está Jesus é feliz o lar. 
/: É feliz o lar:/ 
 
Se com papai está Jesus é feliz o lar. 
/: É feliz o lar:/  
 
Se com mamãe está Jesus é feliz o lar. 
/: É feliz o lar:/ 
 
Se com irmão, se com a irmã... 
 
O sabão lava o meu rostinho,  
Lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. 
Mas Jesus prá me deixar limpinho 
Quer lavar meu coração. 
 
Quando o mal faz uma manchinha 
Eu sei muito bem, quem pode me limpar. 
É Jesus, eu não escondo nada, 
Tudo Ele pode apagar. 
 
A Bíblia é o rádio de Deus 
Levando a mensagem dos céus  
Prá todo mortal, ser bom e leal. 
A Bíblia é o rádio de Deus. 
 
18. /:Se alguém está em Cristo, nova criatura é:/ 
/:As coisas antigas já passaram, eis que se 
fizeram novas:/ (2Co 5.17) 
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19. /:Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor:/ 
Pois isto é justo, é justo, é justo. 
Pois isto é justo, é justo obedecer. 
(Ef 6.1) 
 
20. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. 
Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. 
/:Sempre, sempre, com Ele andarei:/ (cânone) 
 
21.Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou 
Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. 
/:Foi andando e saltando e louvando a Deus:/ 
Em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda. 
 
22./:Aquele que não ama, não conhece a Deus,  
não conhece a Deus, não conhece a Deus:/ 
Aquele que não ama, não conhece a Deus 
Porque Deus é amor. Primeira João quatro - oito.  
 
23.Nós somos alunos da Escola EBF 
E temos como mestre o amigo Jesus. 
Sua palavra nos ensina,  
Sua presença nos alegra. 
Nós somos alunos da Escola EBF 
E temos como mestre o amigo Jesus. 
 
24.A tua palavra escondi no meu coração escondi. 
Prá não pecar, contra Ti não pecar. 
A tua palavra escondi. 
 
O meu coração já é teu, pois tu me salvaste 
Senhor.  
Só quero viver para Ti só viver. 
Viver no teu santo amor. 
 
25./:Damos graças ao Senhor, damos graças 
Graças pelo seu amor.:/ 
De manhã cedo os passarinhos  
Estão cantando, louvando ao Criador. 
E tu amigo, por que não cantas,  
Louvando a Cristo Jesus teu Salvador? 
 
26./:E Conhecereis a Verdade e a Verdade vos 
libertará:/ 
/:Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente 
sereis livres.:/ 
  
27./:Maravilhoso é o nosso Deus 
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O mundo está cheio dos feitos seus:/ 
É só preciso ter olhos para ver 
O Seu maravilhoso ser.  
 
28. (parte falada com gestos fazendo a forma de 
uma igreja com a mão) 
Eis uma igrejinha, com torre levantada 
Abre-se a porta, de gente não tem nada. 
Eis uma igrejinha, com torre levantada. 
Abre-se a porta: Ó que gentarada. 
(canto:)  
/:Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos, vamos, à casa do Senhor.:/ 
 
29. /:Alegrai-vos sempre no Senhor 
Alegrai-vos no Senhor.:/ 
/:Alegrai, alegrai, 
Alegrai-vos no Senhor.:/ (cânone) 
 
30. /:Se Jesus te satisfaz bate palmas.;/ 
Fica aí no teu cantinho, cumprimenta o teu 
vizinho. 
Se Jesus te satisfaz bate palmas. 
 
Se é de Cristo a tua fé fica de pé. 
Vamos todos assentar. 
Um sorriso vamos dar. 
 
E agora bem baixinho bate palmas. 
Bate palmas. Outra vez. 
Se Jesus te satisfaz bate palmas. 
 
31. Sou um soldado, não vivo ao léo, 
Meu comandante mora lá no céu. 
Eu tenho paz, sou triunfante,  
Só cumpro ordens do meu comandante. 
 
Vitórias eu tenho e sei a espada usar. 
Eu venço a batalha, Jesus é o meu general. 
 
Como um soldado, vivo a lutar. 
Minha bandeira sempre está de pé. 
Bandeira viva, de paz e amor 
Minha bandeira é Cristo o Senhor. 
  
32. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. 
Vem com Josué lutar em Jericó, 
E as muralhas ruirão. 
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Subam os montes devagar 
Que o Senhor vai guerrear. 
Cerquem os muros para mim. 
Pois Jericó chegou ao fim. 
 
As trombetas soarão. 
Abalando céus e chão. 
Cerquem os muros para mim. 
Pois Jericó chegou ao fim. 
 
33.Pescador de homens será /:De homens será:/ 
Pescador de homens será quem a mim seguir. 
/:Quem a mim seguir:/ 
Pescador de homens será quem a mim seguir. 

 
34. (os livros do NT e do AT eram cantados, na 
turma dos maiores) 
Mateus, Marcos e Lucas, João, Atos, Romanos, 
Coríntios, Coríntios...Judas, Apocalipse de João. 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números... 
 
35. Ó, Ó, Ó, Ó não me esquecerei (3X) 
Eu não me esquecerei o que Ele fez por mim. 
 
Livrou-me da morte, do mundo e do mal. 
Não me esquecerei. (3X) 
 
Eu não me esquecerei do que Ele fez por mim. 
 
36. Quem fez a linda estrela?  
A linda estrela, a linda estrela. 
Quem fez a linda estrela? 
Foi Deus nosso Pai. 
 
Quem fez as aves que voam? 
As aves que voam, as aves que voam. 
Quem fez as aves que voam. 
Foi Deus nosso Pai. 
 
Quem fez o mar azul? 
O mar azul, o mar azul. 
Quem fez o mar azul? 
Foi Deus nosso Pai. 
 
Quem fez você e eu? 
Você e eu, você e eu. 
Quem fez você e eu? 
Foi Deus nosso Pai. 
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11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 

utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 

Havia um hinário que era utilizado de vez em 
quando – Hinário Evangélico. Mas os cânticos eram na 
maioria aprendidos decorando-os, repetindo frase por 
frase antes de cantar, e depois cantando-os por partes. 
 

12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
Em cultos festivos. Muito marcante era a 

apresentação de natal, para a qual as crianças se 
preparavam com meses de antecedência. Eram decoradas 
falas de teatro, e ensaiados diversos hinos natalinos. 
No dia, todas com uma bata branca e lenço vermelho, 
entravam cantando com uma vela acesa na igreja escura, 
e apresentavam os hinos. 
 

13. O culto das crianças ocorria em que horário, e 
qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 
Ocorria no Domingo pela manhã a Escola Dominical, durante uma 
hora e meia a uma hora e quarenta. O culto acontecia a noite, 
aí não havia Escola Dominical. 
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ANEXO VI 

 
KLEIN, Remi 
Entrevista sobre o Departamento de Catequese da IECLB 

(maio de 2004, por e-mail) 
 

1. Quando foi criado o DECAT, e quais seus principais 
objetivos?  

O Departamento de Catequese da IECLB (DC) foi criado em 
1969 e seu principal objetivo desde o início e até hoje foi e 
é a coordenação da Educação Cristã na Igreja, sendo seus dois 
principais eixos ou tarefas a capacitação de lideranças e a 
elaboração de materiais didáticos para o Culto Infantil e a 
Escola Dominical, para o Ensino Confirmatório e para o Ensino 
Religioso. 
 

2. Qual a finalidade do DECAT junto à Escola 
Dominical/Culto Infantil?  

Junto à Escola Dominical (ED) e ao Culto Infantil (CI) a 
finalidade do DC consiste na elaboração de materiais (em 
especial o Manual para o Culto Infantil, a Série Escola 
Dominical, o jornalzinho semanal O Amigo das Crianças e 
outros) e a capacitação de orientadores e de equipes 
multiplicadoras, através de seminários sinodais e nacionais e 
Semanas de Criatividade. 
 

3. Quais foram/são suas funções junto ao DECAT, e em que 
período?  

Atuei por 21 anos no DC, desde 1978 até 1998 atingindo 
minha maioridade plena como integrante da equipe, sendo que, 
durante os últimos quinze anos (1984 a 1998), exerci também a 
função de diretor. Torna-se difícil de sintetizar em poucas 
palavras o que representou esse longo período, pois não foram 
apenas anos de trabalho e, sim, de uma convivência muito 
intensa entre a equipe, às vezes de vinte e quatro horas por 
dia, considerando as constantes viagens pelo Brasil afora para 
cursos, seminários, Semanas de Criatividade e outras 
programações na área da Educação Cristã, criando, assim, laços 
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muito fortes de coleguismo e amizade, também entre aos 
familiares. 
 

4. Conseguiam chegar aos orientadores da ED/CI dos 
diversos distritos? (1968-1981) 

De modo geral, a atuação do DC atingiu e atinge a toda a 
IECLB através de suas publicações e de programações (cursos, 
seminários e Semanas de Criatividade), envolvendo, neste 
sentido, também os/as orientadores/as de CI/ED. Referente ao 
seu período em estudo (1968-1981), seria importante 
entrevistar também o P. Sinodal Martim Reusch, que era o 
diretor naquela época, sendo eu integrante da equipe, mas 
atuando no DC em tempo parcial. Naquele período realizamos 
pelo DC inúmeros seminários distritais e regionais com 
orientadores/as de CI/ED e em 1979 realizamos também a 
primeira Semana de Criatividade. 
 

5. Quais as conquistas alcançadas neste período?  
Sempre digo que a Semana de Criatividade foi uma idéia que 

deu certo, pois, ao longo desses 25 anos, ela se tornou uma 
referência muito especial na área da Educação Cristã, não só 
na IECLB, mas também no mundo ecumênico brasileiro e até 
latino-americano e inclusive europeu. Tive o privilégio de 
integrar a equipe da 1ª Semana de Criatividade, realizada em 
julho de 1979, em São Leopoldo, sob a inspiração e a 
coordenação do Pastor Martim Reusch. A 82ª Semana de 
Criatividade foi a última de que participei como integrante da 
equipe do DC, sendo realizada em outubro de 1998, em Alta 
Floresta d’Oeste/RO, em parceria com o Sínodo da Amazônia. 
Entrementes o número já ultrapassou a centena, sendo 
realizadas em média seis programações ao ano em diferentes 
regiões do país. 

Desde o início o binômio Educação Cristã e Criatividade 
vem marcando essas programações. Neste sentido, transcrevo o 
primeiro parágrafo do prefácio da publicação do primeiro 
caderno de uma Semana de Criatividade, apontando o seu 
objetivo básico e o seu público alvo: 
 

Uma Educação Cristã mais criativa é o objetivo 
básico das Semanas de Criatividade que se realizam 
desde 1979 em várias regiões do país. Professores de 
Ensino Religioso, orientadores de Culto Infantil, 
bem como outros agentes e colaboradores que, em 
escolas, comunidades e outros contextos, buscam 
novos caminhos para sua prática, têm encontrado nas 
Semanas de Criatividade uma importante ajuda.202 
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202 DEPARTAMENTO DE CATEQUESE DA IECLB E INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ – 
EST, Pedagogia de Jesus, p. 5. 
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A estrutura das Semanas de Criatividade, desde o seu 
início, sempre foi bastante flexível, como se espera de uma 
programação que se propõe a ser e a desenvolver uma Educação 
Cristã mais criativa e participativa. No decorrer dos anos, no 
entanto, se consagrou uma certa estrutura básica que vem 
perpassando todas estas programações: são dinâmicas de 
integração, celebrações, estudos bíblicos e atividades 
criativas referentes ao respectivo tema de cada Semana de 
Criatividade, sempre relacionados à prática da Educação 
Cristã. A título de exemplificação desta estrutura básica, 
transcrevo um trecho do prefácio de um caderno: 
 

Com este livreto damos início a uma nova série de 
publicações para subsidiar o trabalho realizado nas 
Semanas de Criatividade. Ele contém dinâmicas de 
integração, celebrações, roteiros de estudo e textos 
com reflexões sobre o tema (...). Procura integrar 
propostas bem práticas e criativas com reflexões de 
caráter mais teórico relacionadas à prática 
educativa. Afinal, Educação Cristã e criatividade 
não é só uma questão de técnicas e dinâmicas, mas 
pressupõe também uma concepção teológica e 
pedagógica e a busca de uma contextualização a 
partir da realidade e da perspectiva da criança.203 

 
Ao abordar este tema me empolgo sobremodo, dada a sua 

importância e a sua relevância não só no meu trabalho nesses 
anos no DC, mas também na vida e na atuação de tantas pessoas 
pelo Brasil afora que, em algum momento, tiveram a 
oportunidade de participarem de uma Semana de Criatividade. 
 

6. Quais as principais dificuldades? 
Dentre as dificuldades enfrentadas no DC, cito a limitação 

de recursos financeiros, a pequena equipe de trabalho (nunca 
chegou a ter mais de cinco integrantes), as distâncias 
geográficas que inviabilizam um trabalho de abrangência 
nacional, além das diferenças e peculiaridades regionais e 
locais que inviabilizam o uso de um único material para o 
trabalho seja em CI/ED, Ensino Religioso ou Ensino 
Confirmatório, bem como as linhas teológicas que também se 
evidenciam neste trabalho, como o próprio nome CI/ED indica. 
 

7. Quanto aos hinos da ED/CI? 
Quanto aos hinos do CI/ED, foram usados diversos 

cancioneiros existentes na IECLB, bem como polígrafos e 
hinários compilados pelo DC, além da inserção de canções nos 
materiais elaborados e publicados (ver Série Escola Dominical, 
Manual para o Culto Infantil e livros das Semanas de 

�������������������������������������������������
203 DEPARTAMENTO DE CATEQUESE DA IECLB, Parábolas do Reino, p. 3. 
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Criatividade). Também foram gravadas várias fitas para 
acompanharem estes materiais. 
 

8. Acha que houve uma certa “homogeinização” no trabalho 
da ED/CI, ou práticas diversas coexistiram durante esse 
período? Por quê? 

Mesmo que o DC, num dado momento, tenha priorizado o uso 
do termo CI ao termo ED, por questões teológicas e 
pedagógicas, e que tenha passado a elaborar um único material 
anual para o CI (Manual para o Culto Infantil), entendo que 
isto não tenha sido uma tentativa de homogeinização, pois 
ambas as práticas (CI/ED) e outras tantas mais sempre 
coexistiram, seja no seu período em estudo, como antes e até 
hoje. Às vezes os termos CI/ED foram e são usados de forma 
bastante aleatória, sem que suas práticas correspondam ao 
respectivo modelo. 
 

9. Quanto aos hinos infantis, o que se cantava na ED/CI 
traduzia efetivamente o pensamento teológico da IECLB passado 
pelo DECAT? 

Quanto ao que se cantava no CI/ED naquele período em 
estudo e sua relação com o pensamento teológico da IECLB 
articulado pelo DC,acho que aos poucos foi surgindo uma maior 
produção própria de canções infantis (ver cancioneiro As 
crianças desta terra), bem como uma atenção maior voltada à 
questão de uma liturgia para o CI, o que, a meu ver, é uma 
expressão da nossa identidade, além da inclusão de cantos com 
gestos e movimentos, especialmente a partir das Semanas de 
Criatividade. 
 

10. Poderia falar algo sobre a influência da APEC – 
Aliança Pró Evangelização das Crianças na ED/CI? (Cânticos de 
Salvação, histórias com flanelógrafo, etc) 

O material da APEC foi bastante usado nos anos setenta, 
especialmente por grupos mais identificados com a linha do 
Movimento Encontrão, não só em termos de materiais, mas também 
em termos de cursos para professores de ED. Tinha relação com 
linha teológica, mas também com a carência de materiais (por 
exemplo, figuras para flanelógrafo). 

 
11. O Jornal O Amigo das Crianças tinha qual objetivo? 

Conseguiu alcançá-lo neste período (1968-1981). Qual o alcance 
junto a alunos e orientadores da ED/CI?  

O jornalzinho O Amigo das Crianças certamente foi e 
continua sendo um bom material para o trabalho com crianças, 
seja para uso individual, seja para uso em comunidades e 
escolas. Muitas escolas e comunidades fizeram e fazem 
assinaturas coletivas e o distribuem a todas as crianças que 
freqüentam o ER e o CI/ED. Também o Concurso Bíblico foi e 
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continua sendo uma boa forma de introduzir as crianças na 
leitura e no estudo de histórias da Bíblia. 
 

12. Teria algo mais a falar, que não foi contemplado nas 
questões anteriores e considera importante para nosso 
trabalho? 

Se fosse resumir meu tempo de atuação no DC, o faria com 
duas palavras ou expressões: criatividade e trabalho em 
equipe. Para mim foi um tempo muito bonito, senão também nem 
teria permanecido nesse trabalho por 21 anos. Muitos auxílios 
foram e são lançados pelo DC por intermédio dos programas de 
formação e dos materiais didáticos do DC. Neste sentido, 
recomendo visitar o DC, pesquisar nos seus arquivos e 
conversar com os/as integrantes da sua equipe atual. Coloco-me 
também à sua disposição para maiores informações que julgar 
interessantes e necessárias. 
 

Remí Klein – São Leopoldo, 23 de maio de 2004 
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ANEXO VII 

 
 KRÜGER, Ruth. 
 Respostas escritas a mão. Joinville. 
 
1.Dados de identificação 
Ruth Krüger - 05/ag./1961 
 
2.Em que cidade e comunidade atuou junto a ED/CI?  
Joinville, Paróquia São Marcos e Amados por Cristo 

– Jativoca.[A Amados por Cristo faz parte da Paróquia 
São Marcos, tendo um templo na área rural de 
Joinville]. 

 
3. Em que período? (ano...até ano...) 
No final do ano de 1975 fui convidada a participar 

como auxiliar da Escola Dominical São Marcos – 
Joinville. Em 1976 eu e Eliane estávamos com uma turma. 

Hoje estamos atuando com a graça de Deus há 17 
anos na Amados por Cristo – Jativoca. Joinville. 

1976 a 1987 – São Marcos. Depois disto Jativoca. 
 
4. Como era chamado esse encontro, Escola 

Dominical, Culto Infantil ou outro? 
Escola Dominical – São Marcos; Escola Dominical, a 

flor da igreja estudando a bíblia – Jativoca. 
 
5. Como foi a experiência de participar da ED/CI? 

O que você gostava? Havia algo de que não gostava?  
Quando iniciei, eu era recém confirmada, para mim 

era um desafio, hoje sei e vejo que é a obra do Senhor, 
sei da importância que ela tem na vida da igreja e que 
somos apenas instrumentos do Senhor. Para mim valeu a 
experiência porque houve crescimento. 

 
6. O que significou a AD/CI para você? 
Crescimento. 
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7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 
período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 

Na São Marcos havia turmas separadas conforme a 
idade. No Jativoca trabalhamos com turma única e 
tínhamos crianças a partir de 3 anos até recém 
confirmados, iniciamos com LOUVOR – ORAÇÃO – MEDITAÇÃO 
DE ALGUM TEMA ATUAL INTEGRANDO-O À PALAVRA, depois a 
seqüência do estudo trimestral, atividades e oração 
final. 

No primeiro Domingo do mês temos participação no 
culto (até o final) para que a criança aprenda o 
comportar-se na igreja e participar nos cultos 
cultuando ao Deus vivo. 

 
8. Seguiam um material? Qual? (dados 

bibliográficos principais) 
Na São Marcos usávamos o Manual para o Culto 

Infantil – Escola Dominical – Editora Sinodal. No 
Jativoca iniciamos com este material e logo passamos 
para Estudando a Bíblia (juniores) e/ou amigos de 
Jesus, ambos da CPAD. 

 
9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 

que forma? 
Eu nunca fui de buscar muita ajuda com os 

pastores, mas nos últimos anos recorri várias vezes e 
sempre tive uma resposta. 

 
10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 

Citar títulos ou o início deles: 
Deus sempre me ama, Meu barco é pequeno, Eu tenho 

um amigo que me ama. 
 
11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 

utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 

Embora apareceu hinário durante a EBF eu nunca fiz 
questão por causa da letra de alguns hinos. Normalmente 
avaliamos a letra e o seu relacionamento com a palavra. 

 
12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
Sim, no primeiro Domingo de cada mês. 
 
13. O culto das crianças ocorria em que horário, e 

qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 
Na São Marcos utilizávamos o mesmo horário do 

Culto. No Jativoca temos E.D. todos os domingos, quando 
o culto se dá 2 domingos e 2 sábados. 
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14. Teria algo a acrescentar, como um testemunho, 

uma história, algo que seja importante ressaltar, e que 
não foi contemplado nas perguntas anteriores? 

A E.D. ou C.I. deveriam ser vistos pela IECLB como 
um momento de grande importância na vida da igreja, 
pois a criança instruída na palavra (não só na igreja) 
aprende a temer a Deus e será com certeza a igreja do 
amanhã (comprometida). 

Obs. Para nós, prof. da E.D., é de grande 
importância participarmos dos Estudos Bíblicos. 
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ANEXO VIII 

 
 SPECKHANN,Eliane. 
 
 Entrevista por e-mail 
 
 1.Dados de identificação da entrevistada: 
�  Nome completo e data de nascimento 
 Eliane Speckann 2/dezembro/1960 
 
 2. Em que cidade e comunidade participou da ED/CI? 
Joinville – SC/ Paróquia Cristo Bom Pastor (como 
membro) 
 Culto Infantil em casa de família (rua Copacabana) 
liderado por uma senhora que participava da MEUC 
(Leonilda Wittiz) 
 
 3. Em que período? (ano...até ano...) 
 1963 a 1972 (estimado) 
 
 4. Como era chamado esse encontro, Escola 
Dominical, Culto Infantil ou outro? 
 Culto Infantil 
 
 5. Como foi a experiência de participar da ED/CI? O 
que você gostava? Havia algo de que não gostava? 
 Eu gostava muito de participar cantando, ouvindo as 
historinhas bíblicas, mas não gostava de decorar 
versículos. Para quem decorava o versículo da semana 
era dada uma figurinha bíblica. Eu não tinha disciplina 
nisso. 
 
 6. O que significou a ED/CI para você? 
 Depois da minha vida familiar, pois minha mãe já 
conhecia Jesus, foi dada uma base de conhecimento 
bíblico muito importante para a minha caminhada com 
Jesus. 
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 7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 
período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 
 Nos reuníamos na garagem da casa cedida pela 
família e todas as crianças ficavam juntas. Cantávamos, 
ouvíamos as historinhas e depois fazíamos repetições 
dos versículos para memorização. 
 
 8. Seguiam um material? Qual? (dados bibliográficos 
principais) 
 Não tínhamos material (livro) nem usávamos material 
para fixação das histórias contadas. 
 
 9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 
que forma? 
 Não. Nunca o pastor foi às nossas reuniões. 
 
 10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 
Citar títulos ou o início deles: 
 Cantávamos muito. 

1)Deus sempre me ama com amor me chama... 
2)Sabes quantas estrelinhas lá no firmamento 
estão... 
3)Meu bom pastor é Cristo com Ele andarei... 
4)Damos graças ao Senhor, damos graças... 
5)Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus 
segura a minha mão 
6)Oh quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, 
longe do meu Salvador... 

 
 11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 
utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 
 Nós anotávamos num caderno os hinos que eram 
passados pela professora. 
 
 12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
 Não participávamos na igreja como Culto Infantil. 
No natal fazíamos uma apresentação para os pais com 
dramatização e cantos. Era muito lindo. 
 
 13.O culto das crianças ocorria em que horário, e 
qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 
 No reuníamos no sábado à tarde. 
 
 14.Teria algo a acrescentar, como um testemunho, 
uma história, algo que seja importante ressaltar, e que 
não foi contemplado nas perguntas anteriores? 
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 Ainda hoje vejo em mim os frutos plantados por esta 
mulher que não poupou esforços em divulgar a palavra de 
Deus aos pequeninos. Ela não reclamava que o trabalho 
era pesado ou que estivesse cansada das crianças. Creio 
que ser professora de Culto Infantil é antes de tudo 
uma doação de vida. Tem que amar este trabalho. Você 
não pode impor. 
 
 
 Respostas do período de professora: 
 
 1.Nome completo e ano de nascimento: 
 Eliane Speckhann 2/dezembro/1960 
 
 2.Em que cidade e comunidade foi orientadora de 
Culto Infantil/Escola Dominical? 
 Joinville – SC. Paróquia São Marcos e Serviço 
Social da CEJ, no Bairro Costa e Silva 
  
 3. Em que período? (ano...até ano...) 
 1976 a 1982 
 
 4. Como era chamado esse encontro, Escola 
Dominical, Culto Infantil ou outro? 
 Culto Infantil 
 
 5. Como foi a experiência de participar da ED/CI? O 
que você gostava? Havia algo de que não gostava? 
 Iniciei meus trabalhos como auxiliar (1 ano)e 
depois, mesmo tendo pouca idade (16 anos) já liderava a 
turma dos 12 a 13 anos. Sempre fomos orientados pelo 
próprio pastor (Walter Ludwig) e tínhamos reuniões 
semanais de preparação. As crianças vinham com vontade 
de participar, mesmo sendo pressionadas pelos pais. 
Elas traziam suas tarefas e participavam muito dos 
trabalhos. Como as aulas eram realizadas no horário do 
culto tínhamos que fazer atividades somente em sala de 
aula para não atrapalhar o culto, e às vezes eram 
necessárias atividades extra-sala para envolver os 
alunos em atividades de brincadeiras/descontração. 
 
 6. O que significou a ED/CI para você? 
 Creio que aprendi muito mais que os alunos. Para 
mim foi o início da minha busca pela palavra de Deus. 
As histórias bíblicas foram criando vida em mim. 
 
 7. Como funcionava? Havia divisão em turmas, um 
período em conjunto; o que faziam durante o desenrolar 
do encontro? 
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 Nós tínhamos as classes divididas por idade: os 
pequenos que não sabiam ler (4-6), os iniciantes (7-9), 
os que ainda não estavam no Ensino Confirmatório (10-
11) e os preparandos (12-13). Cada turma tinha o seu 
professor e o auxiliar. As reuniões eram iniciadas com 
cantos, avisos, explanação bíblica, aplicação prática 
da lição e brincadeiras. 
 
 8. Seguiam um material? Qual? (dados bibliográficos 
principais) 
 Manual para o Culto Infantil – Editora Sinodal, e 
às vezes Heróis da Fé – Edições Luz do Evangelho. 
 
 9. O pastor colaborava? Sua esposa colaborava? De 
que forma? 
 Como já citei, pastor fazia a preparação, ou 
melhor, a explicação do texto para as professoras 
semanalmente. Como tínhamos bastante professores, as 
esposas dos pastores auxiliavam nas reuniões quando o 
pastor não podia comparecer e também na organização das 
atividades onde participavam todas as turmas juntas. 
 
 10. Vocês cantavam? Consegue lembrar os hinos? 
Citar títulos ou o início deles: 
 Cantávamos muito. 

1) Deus sempre me ama... 
2) Pai Abraão tem muitos filhos... 
3) Meu bom Pastor é Cristo...  
4) Damos graças ao Senhor... 
5) Pedro, Tiago, João, num barquinho... 
6) Seu nome é Maravilhoso (Conselheiro, Deus Forte) 
7) Meu coração transborda de amor... 
8) No Egito escravo fui... 
9) Meu barco é pequeno e grande é o mar... 

 
 11. Tinham um hinário? Qual? Quais as formas 
utilizadas para aprender hinos novos, sabe de onde 
vinham os hinos novos? 
 Nós imprimíamos em folhas os hinos, ou eram 
copiados no caderno de tarefas, ou ainda escrevíamos no 
quadro (quando novos). Os hinos nós aprendíamos com o 
pastor ou nos encontros de treinamento. Também 
ensinávamos o HPD (minha turma, devido ao Ensino 
Confirmatório). 
 
 12. Cantavam no culto adulto? Quando? 
 Nos dias festivos fazíamos apresentações de peças e 
cantos (Natal, páscoa, dia dos pais, mães, festa da 
colheita, etc). 
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 13. O culto das crianças ocorria em que horário, e 
qual sua duração? Era no mesmo horário do culto adulto? 
 Sim. No mesmo horário do culto. 
 
 14. Teria algo a acrescentar, como um testemunho, 
uma história, algo que seja importante ressaltar, e que 
não foi contemplado nas perguntas anteriores? 
 Eu creio que houve uma queda na freqüência das 
Escolas Dominicais pela pouca importância que os pais 
vêem desse momento na vida de seus filhos. Devia às 
inúmeras atividades que hoje são exercidas, a vida na 
igreja acaba ficando em segundo plano e os pais não 
disciplinam seus filhos a irem à igreja. Não que em 
minha época fosse diferente, mas as crianças vinham 
acompanhadas de seus pais (obrigadas muitas vezes), mas 
acabavam gostando tanto que forçavam seus pais a virem 
todos os domingos. 
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ANEXO IX 

 
Resumo das fichas dos pastores norte-americanos que 

atuaram no Brasil 

Conforme fichas do Banco de Dados da IECLB 

 

HAESBAERT, P. Johann Peter Christian  

(primeiro pastor com formação teológica no RS) 

�� nasceu na Alemanha, estudou nos EUA 

�� atividade: 1845 a 1890(faleceu) 

- Hamburgo Velho, incluindo Novo Hamburgo, Ivoti, Campo 

Bom, Estância Velha, Sapiranga e Taquara. 

Enviado pelo Seminário de Pregadores de Gettysburg, EUA 

 

REINECKE, Albert 

�� Nasceu na Alemanha, formação nos EUA 

�� Atuação na IECLB: 1906 – 1911(retornou para a Alemanha) 

�� Teutônia Süd, Lageado. 

Enviado pela Evang. Gesellschaft, Barmen, 1906 

 

KUHR, Otto 

�� 1920 – 1959(aposentação), 1966 – faleceu 

�� Massaranduba 

Enviado por E.D. 

 

HENNINGER, Walter Friedrich 

�� 1922 – 1928(retorno) 1929 – faleceu 
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- professor do IPT em Cachoeira do Sul e pastor 

Enviado pelo sínodo Evangélico Alemão do Norte dos EUA 

 

WANGEN, p. Richard Harvey 

�� 1957 – 1991 (aposentação) 

- Curitiba, São Paulo, Curitiba, Facteol - docente 

Enviado pela ALC 

 

BECKER, Louis Oliver 

- 1958 – 1975 (retorno p/ tratamento de saúde) 

- Dracena SP, Editora Luterana SP, Cianorte PR, Joinville 

SC 

Enviado pela ALC 

 

AAMOT, John Garth 

�� 1959 – 1972 (retorno) 

- Paranavaí PR, Novo Hamburgo RS 

Enviado pela ALC 

 

MALAND, Robert Carrol 

�� 1959 – 1974 

�� Marília SP, Caxias do Sul RS 

Enviado pela ALC 

 

TOLLEFSON, Otto Carlyle 

�� 1959 – 1977 

�� Cianorte PR (Ginásio Cianortense), Joinville SC 

Enviado pela ALC 

 

FEDDE, P. Robert Henry 

�� 1960 – 1983 
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�� Cianorte PR (missinário), Ponta Grossa PR (Pastor), 

Umuarama PR (missionário), Cascavel, PR, Centerville 

EUA(pastor), Rio de Janeiro, Ilha do Governador RJ 

Convocado pelo C.D. 

 

KASTE, P. Omar Sheldon 

1962 – 1991(desvinculou-se da IECLB, permanecendo nos EUA) 

Rio Grande e S. Maria RS, Ijuí RS, Niterói RJ 

 

GRANT, Gaylord Oscar 

1963 – 1975 

Marília SP, Londrina PR 

Enviado pela ALC 

 

BIEL, Clifford Eugene 

1963 – 1980 

Loanda PR, Maringá PR 

Enviado pela ALC 

 

OLSON, P. Milton J. 

1963 – 1967 

Pedro Osório RS, Porto Alegre RS 

Enviado pela FLM 

 

OLSEN, P. Andrew Stanley 

1963 – 1967 

Cianorte PR (reitor do Ginásio Cianortense), Paranavaí 

Enviado pela ALC 

 

HETLAND, Glenn 

1964 – 1970 

Passo Fundo, Joinville 

Enviado pela ALC 
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ROIKO, Robert William 

1964 – 1971 

Presidente Prudente SP, Taquara RS, Caxias do Sul RS, Rio 

Negro SC 

Enviado pela ALC 

 

RICHMANN, Donald M. 

1964 – 1974 

Araraquara SP, Londrina PR, Porto Alegre (paróquia dos 

estudantes) 

Enviado pela ALC 

 

HOUGEN, P. Marlow James 

1964 – 1976 

Umuarama PR, Joinville SC, Londrina PR (diretor do 

Instituto Evangélico) 

Enviado pela ALC 

 

PETERSON, Gary 

1965 – 1972 

Paranavaí PR, Pedro Osório RS, Taquara, RS, Cascavel PR 

Enviado pela ALC 

 

WILFONG, Charles A. 

1965 – 1975 (retorno por motivos de saúde na família) 

Canguçu 

Enviado pela ALC 

 

LANDVIK, Elden O. 

1965 – 1967 

Taquara 

Enviado pela ALC 
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PETERSON, James 

1966 – 1975 

Cianorte PR, Campinas SP, São Paulo SP 

Enviado pela ALC 

 

HOLTER, P. Raymond Aldren 

1966 – 1975 

Passo Fundo RS, Cruz Alta RS, Rio Negro PR 

Enviado pela ALC 

 

CHANEY, Christopher Wickham 

1966 – 1968 

Rio Grande RS 

Enviado pela ALC 

 

MASSINGILL, Fayette 

1967 – 1970 

Paranavaí PR, Rio Negro PR 

Enviado pela ALC 

 

NELSON, P. Donald Earl 

1969 –  

Rosário do Sul RS, Três Vendas (Pelotas) RS, Novo Hamburgo 

RS, Par. do Parecis MT  

Enviado pela ALC 

 

LARSON, George Reynolds 

1972 – 1976 

Novo Hamburgo 

Enviado pela ALC 

 

NELSON, P. David Harold 
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1972 – 1979 

Três de Maio RS 

Enviado pela ALC 

 

MELIN, John Charles 

1972 – 1973 

Novo Hamburgo RS 

Enviado pela ALC 

 

WILLRICH, P. Huberto Alfredo (nasceu no Brasil, formação 

nos EUA) 

1973 – 1977(lic. P/ trabalhar no Canadá) 

Pelotas RS 

 

EIDUN, P. Charles Darwin 

1977 – 1985 

Ponta Grossa PR 

Enviado pela ALC 

 

FOEHRINGER, Murl Eugene 

1975 – 1989 (retorno aos EUA, por motivos de saúde) 

1990(faleceu) 

São Paulo, pastorado junto ao menor de rua SP 

Enviado pela ALC 

 

WILKEN, P. James Robert 

1976 – 1987 

Canguçu RS, Londrina PR, Porto Alegre RS, pastorado 

escolar Colégio Pastor Dohms Porto Alegre 

Enviado pela ALC 

 

HAUENSTEIN, Paul Edward 

1976 – 1979(retorno por motivos de saúde) 
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Porto Alegre 

Enviado pela ALC 

 

BELL, Jon Malcon 

1977 – 1979 

Rio de Janeiro RJ 

Enviado pela ALC 

 

FLUGSTAD, P. Joel Mark 

1978 – 1989 

Palhoça SC, Passo Fundo RS 

Enviado pela ALC 

 

BEAUCHAINE, Kerry Gilbert 

1979 – 1981 (retorno por motivos de saúde) 

Lages SC 

Enviado pela ALC 

 

SCHINDLER, Thomas Lee 

1979 – 1982 

Missão Jacuí RS 

Enviado pela LCA 

 

NATZKE, David Michael 

1981 – 1985 

Vitória ES 

Enviado pela ALC 

 

DAHL, P. Daniel James 

1981 – 1987 (retorno por motivos de saúde) 

Taquari RS, Cachoeira PR 

Enviado pela ALC 
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TORGESTEN, Jack Lee 

1982 – 1987 

Salto do Jacuí RS 

Enviado pela LCA 

 

BAESLER, P. Ronald Dennis 

1982 – 1992 

Morro Redondo RS, Esteio RS, Guaíba RS 

Enviado pela ELCA 

 

BAKKEN, P. Dr. Norman Kenneth 

1983 – 1987 

Facteol – docente 

 

KRAHN, P. Allan Ervin 

1985 –  

Facteol – docente e bibliotecário 
Enviado pela ALC 
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