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Dinâmicas
sobre o Perdão



Dinâmica A Palavra de Deus e o perdão 

 

Material: amido de milho e pincéis de mais ou menos 4 cm. 

Objetivo: Apresentar a  Bíblia como nossa principal ferramenta para a 

vida. Durante a vida, as vezes magoamos e somos magoados, mas com 

Amor e perdão, que são ensinados na Palavra de Deus, tudo pode ser 

corrigido. 

Formam-se dois círculos, um dentro do outro. Cada participante receberá 

um pouquinho de amido de  milho na mão. SIMULA-SE uma situação de 

crise, trocam-se PEQUENAS ofensas (eX: “você fala demais”, “você falou 

mal de mim”,”você é baixinho”,”você está sempre atrasado”…, e para 

cada ofensa as pessoas “se sujam” , após estarem todos manchados, 

pede-se que cada um limpe-se, veremos que nas costas, por exemplo, 

não será possível limpar-se, então solicita-se que um ajude o outro, 

mesmo assim o amido não será completamente removido do tecido da 

roupa, então oferece-se a ferramenta certa: o pincel que removerá 

completamente o restante do amido. Para finalizar falamos e abrimos à 

reflexão. Nossa ferramenta certa é a Bíblia, onde encontramos palavras 

de Vida Eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica “A pedra e o perdão” 

 

Aqui, o objetivo da brincadeira é reconhecer como é importante a necessidade 

do perdão. Para começar a brincadeira, é necessário distribuir uma pedrinha 

média, ou bolinhas de gude, ou pingue-pongue para cada um dos 

participantes. Sendo assim, deve ser explicado que essa bolinha funciona 

como algo que era de alguém e deve segurar até essa suposta pessoa 

aparecer para poder devolvê-la. 

Após esse passo, deverão ser passadas instruções para que eles realizem 

atividades quaisquer que envolvam as mãos, como bater palmas, brincar de 

batata-quente, usar o celular, tentar escrever alguma coisa, etc. 

Com isso, deverá ser feita o questionamento de como foi difícil realizar essas 

tarefas sem usar as mãos pois estavam segurando aquela pedrinha que era 

de alguém. Mas, e se essa pessoa nunca voltar e não puderem devolvê-la? 

A partir disso, deve ser explicado e fazê-los imaginar se a pedra fosse uma 

mágoa ou ofensa que outras pessoas fizeram com eles e estão guardando. 

Assim, surgirá a reflexão de que é difícil realizar tarefas e seguir a vida se 

existir mágoas guardadas dentro de si, sem desempenhar o perdão. 

Essa brincadeira tem o objetivo de mostrar que é necessário perdoar as 

pessoas e não guardar mágoas, pois isso pode atrapalhar toda uma vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Perdão e o Amor De Deus 
 

 

 

Esse encontro é ideal para crianças entre 9 a 12 anos. 

 
Trabalhe o Evangelho em duas partes procurando envolver as crianças para 

que elas possam perceber a mensagem de Jesus dinamizando o seu 
encontro. 

Primeira Parte: O Perdão (primeiro encontro sobre o tema) 
 

Depois do acolhimento, comece contando uma história: 

Era uma vez um garoto chamado Lucas que tinha uma gatinha chamada Mimi. 
Mimi teve seis gatinhos lindos e cuidava deles com todo carinho, amamentava 

e protegia todos eles. Mas quando ficaram maiores, o mais levado deles saiu 
de perto de Mimi e aventurou-se pelo jardim. Quando Mimi percebeu que um 

de seus filhotes havia se distanciado, ela ficou com muito medo que ele se 
perdesse. Então recolheu os outros para a caixinha que Lucas havia 
preparado para eles, e saiu procurando por aquele extraviado. 

Lucas ficou observando tudo e cuidando para que nenhum outro se perdesse. 
Quando Mimi encontrou o gatinho fujão, voltou com ele toda feliz, e fez a 

maior festa com Lucas, porque estava alegre de ter seus filhotes todos juntos 
novamente. 

Questione a turma sobre o que entenderam da história: 

– Quem era Mimi? – Quantos filhotes tinha? – Alguém tem uma gatinha 

como a Mimi? 
– Já viram uma gatinha ou cachorrinha com filhotes? – O que fazem para 

protegê-los? 
 
– O que aconteceu com Mimi? – Por que o filhote fugiu? – O que ela fez? 



– Quando encontrou o filhote o que fez? – Ela devia ter brigado com ele? – 

Devia ter deixado ele sozinho? 
– Porque ela o levou de volta? – Como Mimi se sentiu? – Como o filhote se 

sentiu? 
 
Vendo que compreenderam bem a história, passe a inseri-los na história 

 
– Alguém de vocês já foi longe de seus pais? – O que aconteceu? – Como se 

sentiu? 
 
No caso de alguém ter se perdido dos pais, perguntar: – Eles o procuraram? 

O que aconteceu quando o encontraram? – O que você sentiu? 

Caso os pais tenham brigado ou colocado a criança de castigo, perguntar: – 
O que você gostaria que seus pais tivessem feito? 

Depois de perceber que todos estão inseridos nessa realidade, peça a dois 
deles que leiam o evangelho (apenas a primeira parte). 

O primeiro vai ler Lucas 15,4-6 – quando terminar a leitura, peça para os 

outros dizerem com as próprias palavras o que entenderam. Só prossiga 
depois que perceber que todos entenderam a mensagem. 

Em seguida outro vai ler Lucas 15,7-9. Novamente pergunte o que 

entenderam e certifique-se de que estão mesmo percebendo o sentido do 
evangelho. 

Peça a eles que relacionem as duas histórias do evangelho com o que 

haviam conversado antes. Certamente, se eles conseguirem fazer essa 
relação, terão compreendido o sentido do perdão de Deus. 

O ideal será deixar em suspense a última parte desse evangelho, dizendo a 

eles que no próximo encontro você vai lhes contar a história de um filho 
que fugiu de casa. Isso vai deixá-los curiosos e ansiosos por saber da 

história. 

Segunda Parte: O amor (segundo encontro sobre o tema) 
 
Inicie o encontro fazendo uma retrospectiva do encontro anterior, deixando 

que eles falem sobre o que se lembram e o que aquelas histórias do 
evangelho representaram para eles. 

Diga a eles que essa história não terminou, e vá narrando Lucas 15,11-24, 

mas fazendo uma leitura interpretativa, de modo a prender as atenções . Ao 
terminar, novamente pergunte o que entenderam, e peça para relacionar 

essa história com o encontro anterior. Depois de ter certeza de que 
compreenderam bem. Diga-lhes que a história não terminou ainda e peça a 
eles que digam como a história vai terminar. 

Depois que todos tiverem falado, leia para eles Lucas 15,25-32. 

Ao terminar, questione sobre o que aconteceu ai. Porque o irmão mais 
velho ficou aborrecido? 



Esse irmão tinha razão? – O que o Pai lhe disse? O que vocês pensam da 

atitude desse pai? 

Novamente coloque os catequizandos no lugar de protagonistas, e 
pergunte: – Alguma vez vocês ficaram aborrecidos pensando que o pai ou a 

mãe estava protegendo mais o seu irmão ou irmã? – O que vocês fizeram? 
– O que seus pais disseram a vocês? – Qual foi a consequência de vocês 

agirem dessa forma? Se vocês estivessem no lugar do seu irmão ou irmã, 
como gostariam que seus pais agissem com vocês? Vocês entendem o 
perdão como um gesto de amor? 

Para encerrar diga-lhes que quem contou essas histórias foi Jesus, e leia os 
primeiros versículos – Lc 15,1-3, chame a atenção para o fato de Jesus 
estar falando aos fariseus, que se achavam melhor que os publicanos e 

pecadores, e que na história que acabaram de ouvir, o Pai é Deus, e os 
filhos somos nós. Assim, Jesus quer mostrar aos judeus que eles estão 

perdendo a chance de partilhar o grande amor que Deus tem por todos, e 
serem felizes. 

Conclua o encontro pedindo que cada um faça um propósito para a semana, 

que deve ser escrito no diário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica sobre o Perdão 

 

 
 
 

Material: Algumas batatas. 

 
Procedimento: O coordenador começa perguntando: “Alguém já teve 

problemas em perdoar uma outra pessoa?” Ele aguarda algumas 
respostas. Depois ele mostra a porção de batatas e indaga se alguém 
quer ficar com uma. Dificilmente alguém irá querer uma batata crua. 

O coordenador comenta sobre o quão perecível é ela, poucos dias ela 
está em estado de decomposição, produzindo um cheiro insuportável. 

O mesmo acontece quando deixamos de perdoar alguém, o rancor 
entra em estado de putrefação e seu odor se apega em nossas "mãos" 

a cada vez que tentamos manuseá-lo através de nossas lembranças. 
 
Para refletir: Se temos algo contra alguém, devemos nos livrar o quanto 

antes. Pois a podridão da falta de perdão poderá ser sentida pelas 
pessoas que o cercam. Então, lancemos fora as "batatas" do rancor!!! 

 
 
Versículo: "Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas 

ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o SENHOR." (Lv 
19.18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica “É necessário perdoar” 

Objectivo: Dinâmica com a finalidade de mostrar o quanto é importante 

perdoar. 

Material: pedras de tamanho médio, ou bolas na mesma quantidade de 

participantes. 

Desenvolvimento: 

 Estregue uma pedra a cada integrante do grupo; 

 Peça pra realizar atividades, como: 
o Bater palma; 
o brincar de batata quente; 

o mandar msg no celular e outras atividades do tipo; 
 Pergunte se foram incomodados por esta pedrinha estar na mão de 

cada um; 
 Peça para cada um imaginar que essa pedrinha é uma ofensa que 

não foi perdoada; 

 Termine a dinâmica com um debate sobre a importância do perdão. 

 

Dinâmica “Orientação didática” 

Objectivo: A função dessa dinâmica é desenvolver o lado criativo e a 

reflexão sobre a palavra perdão. 

Material: Lápis e papel. 

Passo a passo da dinâmica Orientação didática 

 O grupo deve ser separado em duplas; 

 Cada dupla deve elaborar algo que represente o perdão dentro de um 
gênero textual que prefira; 

 Devem apresentar na sala para todos os presentes. 

 

 

 

 



 

Dinâmica “Abrindo o coração” 

Objectivo: Dinâmica para levar à reflexão do significado do perdão. 

Material: Uma chave de metal confeccionada em cartolina, sendo de 

tamanho aumentado. 

Desenvolvimento: 

 Pergunte a todos do grupo a utilidade de uma chave; 

 Pergunte se o perdão se assemelha a uma chave; 
 Pergunte o que o perdão tem a capacidade de abrir e o que tem a 

capacidade de fechar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica  
“O lápis, o apontador e a borracha” 

Objectivo: Essa dinâmica se aplica muito bem ao contexto cristão, pois 
leva a reflexão da conduta de cada um. 
Material: 

Uma cópia do texto por pessoa, lápis, apontador, borracha e uma folha A4 

para a avó. 

Desenvolvimento: 

 Distribua os textos. 

 Escolha 3 pessoas para realizar a leitura em forma de diálogo; 

 A avó deve estar escrevendo a carta e o menino deve ficar junto a ela; 

 Os atores devem fazer tudo como condiz o texto; 

 Leia o texto: A História do Lápis “O menino olhava a avó escrevendo uma 

carta. A certa altura, perguntou– E por acaso, é uma história sobre mim?A 

avó parou a carta, sorriu, e comentou com o neto: 

– Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do 

que as palavras, é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse 

como ele, quando crescesse.  

O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. 

– Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida!  

– Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele 

que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz 

com o mundo. 

Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer 

nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós 

chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à Sua 

vontade. 

Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou 

escrevendo, e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um 

pouco, mas no final, ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar 

algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. 

Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para 

apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que 

fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para 

nos manter no caminho da justiça. 

Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua 

forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide 

daquilo que acontece dentro de você. 



Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da 

mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar 

traços, e procure ser consciente de cada ação. 

       Autor desconhecido. 

 Reflitam sobre os ensinamentos do texto relacionados a perdão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica “A falta de perdão azeda a vida”  
 
Objectivo: Essa dinâmica tem como real intenção mostrar no paladar o 

quanto a falta de perdão é desagradável. 

 

Material:  

Sumo de limão sem açúcar, copos, colheres e açúcar. 

Desenvolvimento:  

 Deve ser dado para cada participante um copo de limonada sem 
açúcar; 

 Depois, deve ser dado açúcar para que cada um coloque no seu 
sumo; 

 O coordenador da dinâmica deve fazer analogia a uma vida sem 
perdão, azeda, como o primeiro sumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica do papel  
Essa dinâmica mostra a importância do pedir perdão. 

 

Material para desenvolver a dinâmica do papel 

Folhas A4 e tesoura. 

Passo a passo da dinâmica do papel 

 A folha deve ser cortada e dobrada da mesma forma que ensina na 

imagem; 
 Cada dobra deve ser relacionada as reviravoltas da vida; 
 Essa reflexão deve ser enriquecida no ambiente em que for aplicada. 

Dinâmica “Meus sentimentos”  
 

Objectivo: Essa dinâmica serve para que cada um consiga se apresentar e 
se entrosar da melhor forma. 

Material: Folhas A4 e lápis de cor. 

Desenvolvimento: 

 Cada um deve fazer um desenho mostrando o que sente; 

 Este desenho deve ser feito sem comunicação entre os participantes; 
 Logo após, devem ser formados grupos onde as pessoas vão se 

apresentar e apresentar o seu desenho; 
 Um dos desenhos deve ser seu símbolo e deve ser apresentado para 

todos os presentes. 



Dinâmica “Mancha ou ponto”  
Objectivo: Essa dinâmica é de cunho religioso e pode ser usada para 
pedidos de oração e tem grande destaque na parte da observação. 

Material: Uma folha com um ponto bem escuro no centro da mesa. 

Desenvolvimento: 

 A folha deve ser mostrada ao grupo; 

 As pessoas devem observar a folha; 
 Depois de um tempo devem descrever o que viram; 

 Essa dinâmica tem como reflexão o quanto uma coisa negativa pode 
tirar o valor de algo maior e positivo. 

 

Dinâmica “Perdão e gratidão”  
Objectivo: Essa dinâmica tem como principal objetivo estimular a oração. 

Material: Uma vela em um castiçal e um crucifixo. 

Desenvolvimento 

 Os envolvidos na dinâmica devem olhar para a cruz e pensar no que 
querem pedir perdão; 

 Logo depois, devem olhar a vela acessa e pensar na imensidão de 
coisas que tem a agradecer; 

 Ao final, devemos discutir a importância do perdão. 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica “A ceia do senhor: Presente de cristo” 

 

Objectivo: Essa dinâmica tem a função de surpreender e divertir todos, de 
uma forma suave. 

Material 

Uma caixa embrulhada para presente, Presentes pequenos e coloridos 

dentro da caixa e uma carta com o texto sugerido: 

“Queridos irmãos da (nome do grupo), 
Este é o meu presente para vocês, e é com muito amor que o dou. 

Há um pequeno pedaço dele para cada um de vocês, peguem o seu na 
caixa, mas não o abram ainda! 
Qual a sensação de ganhar um presente? Assim de surpresa? É bom, ruim? 

O que passa na sua cabeça? 
E na véspera de seu aniversário? Você sabe que no dia seguinte vai ter 

festa, amigos, parentes… E com certeza alguns presentes. O que será que 
você vai ganhar? Aquilo que tinha pedido, ou vão te surpreender com algo 
inesperado? Como você se sente? 

E este pequeno presente, o que será?”  

Desenvolvimento 

 O coordenador da dinâmica deve dizer que recebeu um presente com 

uma carta que gostaria de ler; 
 leia a carta; 
 Peça para que cada um tire um presente de dentro dela; 

 Peça que se dividam em pequenos grupos (de acordo com a cor do 
presente que pegaram); 

 Faça o grupo refletir sobre o presente de Cristo para nós, a sua 
própria vida. 




