
Bl
og
 "
Ma
te
ri
al
 d
e 
Ca
te
qu
es
e"
 

ca
te
qu
es
em
at
er
ia
l.
wo
rd
pr
es
s.
co
m

Dinâmicas 
sobre o Pecado



Dinâmica: A Palavra de Deus nos transforma 
 

 
MATERIAL: 
 

- 2 recipientes transparentes 
- Vinagre branco 
- Água 
- Bicarbonato de sódio 
 
No primeiro recipiente coloque somente água, no segundo coloque 50% de 
água e 50% de vinagre branco. 

 
 
Qual a nossa reação à Palavrinha de Deus? 

A olhos nus os recipientes são iguais, mas há uma diferença entre eles. Deus 
conhece o nosso interior e deseja nos transformar através de Sua Palavra, da 
oração, do jejum e dos sacramentos. No entanto, Ele nos deu o livre arbítrio. 
Adicione bicarbonato de sódio no recipiente com água e mexa, não vai alterar 
quase nada. Assim são aqueles que não se deixam transformar pela Palavra 
de Deus, ouvem, mas não a colocam em prática, nada muda em suas vidas. 

http://tiapaulalimeira.blogspot.pt/2014/11/dinamica-palavra-de-deus-nos-transforma.html


 

 

Mas existem aquelas pessoas que acolhem a Palavra de Deus em seus corações e se 

deixam transformar por ela (coloque o bicarbonato no recipiente com água + vinagre, 

vai efervescer e provavelmente transbordar). 

 

Essas pessoas ficam cheias do Espírito Santo e transbordam amor, paz, alegria... aos 

que estão perto!   

Que tipo de pessoa você quer ser? Vamos fazer uma oração? 

 

"Não vos amoldeis às estruturas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação 

da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus: o que é bom, o que Lhe é 

agradável, o que é perfeito."  

Romanos 12, 2 
 

https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2499449025178770174&postID=1821562222113624046&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2499449025178770174&postID=1821562222113624046&target=email


Dinâmica das maçãs  

 

Nota: Dinâmica dirigida ao tema do Pecado 

 

Pegar duas maçãs iguais, uma das maçãs precisa ser 

jogada ao chão antes, sem que as crianças vejam. 

Depois mostrar para as crianças que as duas maçãs 

são iguais. Com a maçã que não foi jogada ao chão, 

falar elogios, coisa boas. Já com a maçã que foi 

jogada ao chão, proferir palavras que possam 

ofender, palavras e situações que deixam as pessoas 

tristes. Depois mostrar que as maçãs parecem estar 

iguais, mas depois de partir a maçãs verás que por 

dentro uma está toda machucada. 



Dinâmica: Jesus nos purifica de todo pecado 
 
 
Material: 
 
- Iodo ou violeta genciana (ambos são encontrados em farmácias) 
- Água sanitária 
- Vasilhame transparente com água 
 

 
 
Mostrando o vasilhame, fale que Deus nos criou com o coração limpinho, cheio 
de amor, de paz, de perdão... mas algo suja o nosso coração. 
 
(Eu peguei um tubinho e coloquei iodo e um rótulo escrito: PECADO) 
 

 

 
 
 
Pingue apenas algumas gotas de iodo perguntando para as crianças o que suja 
o nosso coração, deixe elas responderem (egoísmo, brigas, inveja, preguiça, 
gula...) e toda a aguá escurecerá (não pingue muitas gotas porque senão depois 
a água não volta a cor normal). 

 
 
 
 



 
 
Pegue um paninho e fique limpando por fora dizendo: Eu até posso limpar POR 
FORA, mas... Por dentro continuará sujo! 
 
Pergunte: Será que essa água poderá voltar a ser limpa como antes? 
O que podemos fazer pra deixar nosso coração limpinho novamente, do jeitinho 
que Deus Paizinho criou?  

 

 
 
 
(Peguei um tubinho com água sanitária com o rótulo: JESUS) 
 
Somente uma pessoa pode limpar o nosso coração! Deus Paizinho, vendo que 
o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, nos prometeu 
um Salvador! E Jesus veio ao mundo, morreu derramando todo seu sangue na 
cruz e ressuscitou ao terceiro dia para apagar todos os nossos pecados! Quando 
nos arrependemos e pedimos perdão pro Papai do Céu, nosso coração fica 
limpinho novamente, assim como essa água! 
 

 “Se reconhecemos os nossos pecados, (Deus aí está) fiel e justo  
para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade.”  

 



DINÂMICA: PECADINHOS E PECADÕES 
 
Materiais: Um panela com água e uma rã de brinquedo (pode ser 

substituída por uma gravura desse animal ou feita de origami). 
 
Procedimento: O coordenador mostra a panela com água e diz para 
os participantes imaginarem que a água da panela está borbulhando 
de quente. Ele pergunta a eles o que aconteceria se uma rã fosse 
jogada na panela. Muitos vão acertar que ela irá pular para fora. Aí o 
coordenador pergunta se a rã fosse colocada numa panela com água 
fria, mas colocada numa chama para aquecê-la lentamente, o que 
aconteceria? A resposta é que ela irá morrer cozida. 
 
Para refletir: Nós somos como a rã. A panela fervente é a dos 
chamados “pecadões”. Nela poderiam estar os pecados de adultério, 
assassinato, roubo, trapaça, etc. Quando somos expostos a esses 
pecados, instantaneamente, pulamos fora. Mas quando a panela é a 
de água fria, de “pecados menores” (mentirinha, invejinha, irazinha, 
fofoquinha, etc.), acabamos nos envolvendo, não percebemos que a 
temperatura da água da panela está aumentando e morremos 
cozidos da mesma forma. 
 
Versículo:  "Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 

purificar de toda injustiça." (1 Jo 1.9) 

 



DINÂMICA: A MANCHA 
 

 
 

Materiais: Uma camiseta branca (de preferência bem 

nova), fita adesiva e um pedaço de papel preto (já 
recortado no formato de circunferência ou, caso seja 
possível, no formato de uma mancha). 

 
Procedimento: O coordenador passa uma camiseta 

branca a cada participante. Cada um deve responder 
se estaria disposto a comprar tal camiseta. A 
camiseta é oferecida por um preço bastante abaixo de 
seu valor. A maioria das pessoas, possivelmente, irá 
dizer que estão dispostas a compra-la. Em seguida o 
coordenador acrescenta a “mancha” à camiseta, na 
altura do coração. Ele informa que a mancha não é 
removida por nenhum alvejante existente no 



mercado. E aí ele refaz a pergunta se alguém está 
disposto a comprar a tal camiseta pelo mesmo valor. 
 
Para refletir: Jesus nos comprou as nossas vestes 

quando ainda estavam manchadas pelo pecado, mas 
ele removeu as manchas através de seu sangue 
derramado na cruz.  
 

Versículos:  "Em todo tempo sejam alvas as 
tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre 

a tua cabeça." (Ec 9.8) 

"Bem-aventurados aqueles que lavam as 

suas vestiduras [no sangue do Cordeiro], 

para que lhes assista o direito à árvore 

da vida, e entrem na cidade pelas 

portas." (Ap 22.14) 

 

 



A COBRA DO PECADO 

 

Post Original 

Você sabia que na Teoria das Cores (estudos e experimentos relacionados com a 
associação entre a luz a natureza das cores, realizados por Leonardo Da Vinci, 
Isaac Newton, Goethe, entre outros.) O branco e o preto (convencionalmente 
designados por cores) são apenas resultado da presença ou ausência de luz? 
A cor branca é a luz pura, em que há uma reflexão total das sete cores; a cor 

preta é ausência total de luz. 
 

Não é interessante isso? Se cremos que Jesus é a nossa Luz ... então tudo a ver o 
pecado ser representado pela cor preta que é ausência total da luz. 

 
Essa semana em uma partilha no Grupo Catequistas em Formação, a Ângela 

Rocha nos mostrou vários recursos usados pelas Catequistas de Monte Sião-MG. 
Entre tantas ideias legais, eu amei a ideia da "Cobra do Pecado". E já fiz a minha. 

 
Como no Querigma das Cores o PECADO é representado pelo PRETO, aí está a 

minha cobrinha do pecado. 
 

Muitos sentem dificuldade para falar sobre pecado com as crianças... mas não é 
difícil pois pecar é uma coisa que infelizmente estamos sempre fazendo. 

 

Coisas que precisamos esclarecer: 
 

O PECADO é uma ofensa a DEUS. 
É tudo aquilo que pensamos,falamos ou fazemos que não agrada ao Senhor. 
O que será que temos feito e que deixa nosso Deus triste? (deixe as crianças 

falarem). 
Quais os pecados que mais são cometidos na família, na escola, na igreja... vamos 

pensar! 
 

http://www.catequistasemformacao.com/2016/09/a-cobra-do-pecado.html
http://www.catequesenanet.com.br/2016/09/a-cobra-do-pecado.html
http://www.catequistasemformacao.com/
https://4.bp.blogspot.com/-K9bbrN7_IK8/V9LRFma6ocI/AAAAAAAAaFU/QBE4puqRdZQAplbIsgGel2LWOZqrW00tACLcB/s1600/1.jpg


Todos somos pecadores... homens, mulheres, idosos ou crianças. Todos nós 
pecamos e precisamos da Misericórdia de Deus em nossa vida. A criança precisa 

entender que quando nós pecamos nos afastamos de Deus.  Mas Deus que é 
Amor, nos aceita e perdoa se nos arrependemos e pedimos perdão! 

 

 

Post Original 

Com esta cobra do pecado você poderá enriquecer vários encontros, pois em 
muitas passagens bíblicas se fala sobre o pecado. 

 
Utilize a Cobra para criar uma dinâmica assim: 

 
Faça um ninho (pode ser um tecido embolado) e coloque a cobra por cima.   Peça 
que cada criança escreva um pecado e coloque no ninho da cobra. Se as crianças 
forem pequenas e não souberem escrever voce  vai colocando os papéis e falando 
em voz alta:  Deus fica triste quando: Sinto inveja, quando brigo com meu irmão, 
quando respondo a mamãe, quando falto a missa, etc.  Após toda essa reflexão, 
você recolhe a cobra e os papeis e coloca-os diante de uma imagem de Jesus e 

incentiva-os a apresentarem-se diante de Jesus com uma oração, onde entregarão 
seus pecados a Jesus e pedirão os dons necessários para não mais 

pecarem.  Podem todos juntos lerem uma oração.  

http://www.catequesenanet.com.br/2016/09/a-cobra-do-pecado.html
https://1.bp.blogspot.com/-lTV3ZnLcvx4/V9LRFamrX7I/AAAAAAAAaFQ/p7onGePhMFccnwo_hz-IKI4sc96RGl0nACLcB/s1600/2.jpg


 
 
 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-2-D7TTgJ1v4/V9Lp-LfAsjI/AAAAAAAAaFk/xxIAbA4jZYoGEnHlbGXxnEcR_xdNoo-uACLcB/s1600/ora%C3%A7%C3%B5es+pecado.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-60BDt_LaRsI/V9LQv5vyLBI/AAAAAAAAaFM/Y4xWAOf8Snsl-an1HRNYY3VydnTCditAwCLcB/s1600/cobra+do+pecado.jpg


Dinâmica - O Pecado nos separa de Deus 

Dinamica Pecado.jpg 
Dinâmica para mostrar que o pecado separa de Deus 
e Jesus nos reconcilia com Deus através da morte na cruz 
 
Material: 
Um círculo de papelão, ou outro material. Eu uso o disco de isopor que vem 
debaixo das pizzas compradas semi-prontas. Tesoura e pequenos pedaços de papel 
e lápis para as crianças escreverem, e uma cruz de cartolina vermelha grande o 
suficiente. 

Deve ser feito em cima de uma mesa com as crianças em redor para que todas 
possam ver bem. 
 
Escreva na parte de cima do círculo -- o nome “DEUS” bem grande. 
Embaixo escreva “EU” em letra menor. 
 
Mostre para as crianças e pergunte o que estão vendo. 
 
Diga que o universo inteiro é de Deus e eu estou nesse universo. 
Pergunte: É bom estar com Deus? 
O que você tem estando com Deus? 
Deixe elas falarem e acrescente: amor, proteção, sustento, paz, salvação, perdão 
dos pecados, abrigo, cura, etc. 
 

Mas se eu pecar, falar uma mentira, por exemplo, Deus não se agrada disso ... e 
com uma tesoura ou estilete, faça um corte perto da palavra EU, separando-a do 
círculo. 
Escreva num pedaço de papel: mentira -- e coloque na brecha que rasgou. 
 
Fale para as crianças escreverem no papelzinho alguma coisa que consideram 
pecado e à medida que trazem para você, faça-as colocarem no espaço aberto, 
afastando assim cada vez mais os dois pedaços do círculo. 
EU vou ficando cada vez mais afastado de DEUS. 
 
Pergunte: 
E agora eu tenho: proteção, amor, paz (etc, o que foi falado no primeiro momento) 
se estou longe de Deus? 
E Deus não quer você longe dEle. 

Por isso Ele mandou Jesus para morrer na cruz no seu lugar e ...... (nesse 
momento coloque a cruz sobre os “papéis dos pecados” de maneira que ela ligue a 
palavra EU que estava distante à palavra DEUS. Calcule bem o espaço que vai 
deixar entre os dois na hora em que recebe os papeizinhos, para que nessa hora a 
cruz faça a ligação correta.) 
 
Pergunte às crianças: 
O que Jesus fez com sua morte? 
Os observadores responderão: Ligou-me de novo com DEUS, fez uma ponte entre 
EU e DEUS, trouxe-me de volta para DEUS. 
Pergunte: 
E os meus pecados? 
Resposta: Ficaram debaixo da cruz, ou, Jesus escondeu, etc. 
Tire então os papéis, amasse e jogue no lixo dizendo: É isso que Jesus faz com 

nossos pecados. 
 
APELO: 
Você quer viver perto ou longe de Deus? 

http://www.escoladominical.net/attachment.php?attachmentid=19275&d=1347989020


Você entendeu que o pecado separa você de Deus? 
Você crê que Jesus morreu na cruz para perdoar seus pecados e levar você para 
perto de Deus? 
Vamos orar então para declarar isso para Deus? 

 



DINÂMICA: O VÍRUS DO PECADO 
 

 
 

 

Material: A imagem de um vírus (pode ser impressa ou 

em um dispositivo (tablet ou celular)). 
 

Procedimento: O coordenador mostrará a figura do 
vírus a todos os participantes. A escolha da imagem 
deve ser aquela que facilite aos participantes 
descobrirem a que ela se refere. Ele poderá fazer 
comentários a doenças causadas por vírus, podendo 
descrever algumas das altamente contagiosas, as mais 
temidas e aquelas que são terríveis, mas não afetam 
aqueles que foram vacinados. Ele comenta que a 
mesma acontece com o pecado. As pessoas a nossa 
volta podem até estarem contaminadas, mas de forma 
alguma devemos nos contagiar pelo pecado. 
 
Para refletir: O pecado não pode nos contaminar, 
pois já fomos imunizados pelo sangue de Jesus. Mas 
quando negligenciamos nossa vida espiritual, nossas 



defesas podem ficar enfraquecidas e poderemos ser 
infectados pelo pecado. 
 

 
 

Versículo:  "porque todos pecaram e 

necessitam da glória de Deus." (Rm 3.23) 
 



Dinâmica sobre o pecado 
 

 

Objetivo: Reconhecer nossos erros e pedir perdão a Deus 

Material:  

– Um copo (representa o nosso coração); 

– Pedras pequenas (representam nossos pecados); 

– Água (representa o amor de Deus); 

– Uma bacia; 

– Uma pinça ou pegador de gelo. 

Desenvolvimento:   Apresentar um copo cheio d´água dentro de uma bacia. 

Explicar que Deus nos criou no amor e para o amor. Deus nos fez “cheios” de 

sua graça, do seu amor de sua bondade, porém quando nos afastamos do 

https://pascomsaobenedito.com/2017/11/04/dinamica-sobre-o-pecado/


amor de Deus o pecado vai entrando em nosso coração (colocar algumas 

pedras no copo com água) e vai ocupando o espaço do amor de Deus, assim o 

nosso coração fica duro, brigão, cheio de mágoas, violento, invejoso, 

mentiroso… tudo isso acontece quando não sentimos o amor de Deus. E será 

que depois disso, depois de ter um coração empedrado, Deus nos abandona? 

Será que Deus deixa de nos amar? NÃO – NUNCA! 

Mas como Deus não desiste de nós, nos enviou seu Filho Jesus Cristo com o 

poder de perdoar nossos pecados e “limpar” o nosso coração do mal. (com o 

pegador ou a pinça tirar as pedras). 

Jesus é Deus, Ele quer e pode tirar do nosso coração tudo o que nos impede 

de sermos felizes. Agora que saíram os pecados (pedras que representam 

mentira, inveja, etc) o que ficou faltando? (mostrar o copo e esperar que 

respondam). 

Pois é, como Deus nos criou para estarmos sempre cheios de amor, além de 

tirar os pecados Jesus também quer que sejamos felizes e quer nos encher 

com o seu amor, sua força. 

Música – (sugestão) 
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno 

Que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos 

Que tem o dom de amar 

Que sabe perdoar 

Que deu a vida para nos salvar 

Jesus manda teu Espírito 

Para transformar meu coração(2x) 

As vezes no meu peito, bate um coração de pedra 

Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta 



Não quer saber de amar, nem sabe perdoar 

Quer tudo e não sabe partilhar 

Jesus manda teu Espírito 

Para transformar meu coração(2x) 

Lava, purifica e restaura-me de novo; 

Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo 

Derrama sobre nós, a água do amor 

O Espírito de Deus nosso Senhor 

Jesus, manda teu Espírito  Para transformar meu coração (2x) 

Continuando… Agora, se o nosso coração está em pecado, cheio de pedras, 

como podemos fazer? Como podemos tirar nossos pecados? Sabemos que 

Jesus não veio para nos acusar ou condenar, Ele veio para nos salvar e nos 

“limpar”. (Lembrar do sacramento da reconciliação e penitência) 

 

 

Precisamos confessar nossos pecados ao padre que representa Jesus. 

Cometemos pecado quando somos egoístas e queremos ser felizes sem Deus 

e sem os irmãos. Podemos nos afastar de Deus e dos irmãos fazendo o mal por 

meio de: 

- Pensamentos (quando pensamos mal das pessoas e julgamos) 

- Palavras (quando proferimos palavras que não são para o bem, ofensas) 



- Ações (quando fazemos o mal de propósito) 

– Omissões (quando deixamos de fazer o bem ou falar bem dos outros) 

 

Oração: Vamos pedir perdão a Deus porque quando pecamos “jogamos 

fora” o Seu amor.   Agora cada um vai pensar no que fez e não agradou a Deus, 

mentiras, brigas, egoísmo, ofensas, preguiça, desrespeito aos pais, aos avós…   

Vamos agora agradecer a Deus pelo amor que Jesus tem por cada um de nós 

e por ser nosso Salvador, vamos nos esforçar para que o nosso coração não 

seja duro, não seja invejoso, não seja brigão… o pecado é uma falta para com 

Deus e ao próximo, o pecado ofende muito a Deus, o pecado é uma 

desobediência aos mandamentos da lei de Deus. 

 

Encerramento: Cada catequizando deverá escrever num papel seu pecado, 

colocar numa caixa ou saco e depois serem queimados sem serem lidos. E aí, 

gostaram? 

 

 

Fiquem com Deus! 
 



DINÂMICA: ACERTANDO O ALVO 
 
 

 
 
 

Material: Um jogo de dardos. 
 

 
Procedimento: O alvo deve já estar fixado em uma parede, onde os 
participantes serão convidados a arremessar seu dardo. A distância 
do alvo não deve ser muito próxima, pois isso facilitaria muito a tarefa, 
nem muito longe, pois deixaria a tarefa impossível. O momento será 
de bastante descontração, pois a grande maioria irá errar o alvo. 
Depois de todos lançarem seu dardo, o coordenador comenta que a 
palavra PECADO (do original grego "HAMARTIA") significa ERRAR 
O ALVO. 
 
 

 
Para refletir: Ao nos criar, Deus tinha um alvo para nós, que era o 
de viver segundo os padrões que Ele determinou para nós. Que tal 
pararmos de errar esse alvo? 
 
 

 
Versículo: “Porque o salário do pecado é a morte, mas 
o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 

Jesus, nosso Senhor.” (Rm 6.23)   
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