
B-A-BÁ do Berçário 2014 | www.novaalianca.com/bercario 1 

Apresentação 
 
Esta apostila foi desenvolvida pela equipe do ministério de 
berçário, a fim de que, através das dicas aqui descritas, 
possa haver maior integração dos pais com o ministério e 
assim, também um melhor aproveitamento daquilo que 
podemos oferecer. 
Sabemos que alguns pais de bebês têm dificuldade de participar das 
reuniões promovidas pelo berçário, então, com este material ficará 
mais fácil de entender como funcionam, quais os planos e sonhos deste 
que é o primeiro ministério que seu filho participa. 
 
O Berçário 
Funciona em todos os domingos no culto da manhã e no culto da noite. 
A rotina do berçário consiste em prestar aos bebês todos os cuidados 
que eles precisam, como: alimentação, troca de fraldas e roupas, 
carinho e entretenimento num ambiente agradável e tranquilo.  
 
A Equipe 
Contamos atualmente com cerca de 20 pessoas dispostas a trabalhar. 
Todos os que fazem parte desta equipe estão cientes de que os 
principais requisitos para atuar ali são: amor e habilidade para lidar com 
bebês. 
Pessoas interessadas em participar do berçário têm liberdade de 
frequentá-lo algumas vezes para conhecer a prática e a rotina antes de 
ingressar no ministério. 
 
No berçário admitimos meninas a partir dos 13 anos, para trabalhar 
como auxiliar. No trabalho como auxiliar não é permitido pegar bebês 
no colo, trocar fraldas dentre outras coisas. 
A função de auxiliar consiste em brincar com o s bebês, lavar chupeta/ 
mamadeira, buscar água, chamar a mãe, etc. Cremos que assim teremos 
o auxilio necessário e ao mesmo tempo ensinaremos, habilitando a 
adolescente ao serviço. 
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Nosso ministério existe para 
Investirmos na vida do bebê enquanto pessoa e assim, evangelizarmos. 
 
Como? 
Através de músicas, figuras e curtas mensagens, usando o audiovisual 
para que o bebê se familiarize com a Palavra de Deus. 
Sabemos que este é um processo lento, mas confiamos que os 
resultados serão visíveis na vida do bebê. 
Entendemos que é no berçário que seu filho irá desenvolver amizades 
que o acompanharão durante seu crescimento físico e espiritual, o que 
notadamente ocorreu com muitos de nossos jovens e adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O caminho de Deus é perfeito; a Palavra do Senhor é provada, Ele é escudo 
para todos os que nele se refugiam.  
2 Samuel 22:31 
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Aos pais 
 
Para que tenhamos oportunidade de desempenharmos 
nossas funções de acordo com o propósito estabelecido, 
precisamos de um ambiente propicio. 
 
Assim, aqui vão algumas dicas para que possamos interagir melhor: 

• Amamente seu bebê antes de levá-lo ao berçário. 
• Entregue seu bebê na porta a berçarista do dia. 
• Etiquete com o nome todos os pertences do bebê, inclusive 

roupas. 
• Não vá ao berçário durante o culto só para saber como ele está, 

pois caso ele chore, com certeza chamaremos você. 
• Em eventos especiais, por favor, entre em contato com o 

escritório para saber se o berçário estará funcionando. 
• Busque o Bebê no berçário assim que acabar o culto. 
• Não deixe que seu bebê falte ao berçário, pois assim teremos a 

oportunidade de desenvolver melhor as atividades com ele. 
• Procure se possível oferecer o jantar ao bebê antes de levá-lo ao 

berçário 
• Oriente seus amigos e parentes a não interromper nossas 

atividades no berçário 
• Procure sentar-se nas fileiras do fundo, para que não 

atrapalhemos o culto na hora de chamá-la (o). 
• Na bolsa do bebê, procure mandar: lenços umedecidos, duas 

fraldas descartáveis e uma troca de roupa.  
 
 
 
 
 
 
 

Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. 
Colossenses 3:21 
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Observações 
 
Orientamos aos pais que tudo que foi dito cima são apenas dicas para 
uma melhor evolução do berçário e que não se trata de regras rígidas, 
pois aqui falamos de bebês. 
 
Sabemos que frequentemente, e por vários motivos, teremos 
dificuldades com relação à prática de alguns itens, mas vale dizer que o 
que pudermos fazer para melhorar o berçário, o maior beneficiado será 
seu bebê. 
 
Para finalizar deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos, por 
confiarem no nosso ministério, pois quando fazem isso, está deixando 
em nossas mãos o seu maior bem. 
 
Pedimos suas orações e contem sempre conosco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. 
Provérbios 13:24 
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O Bebê 
 
Sentidos 
A criança nasce com capacidade de ver, ouvir e de sentir 
cheiros e gostos, mas ela vai demorar um pouco para 
interpretar corretamente o que observa. 
 
Desenvolvimento 
O desenvolvimento motor do bebê é fantástico. Por volta do sexto mês 
de vida, ele já consegue se sentar e, aos dozes meses, é capaz de dar os 
primeiros passos. Lembramos que cada bebê é diferente de outro, 
consulte sempre seu pediatra quando tiver alguma dúvida. 
 
Choro 
O choro da criança pode sinalizar fome, frio ou calor, uma fralda suja ou 
posição desconfortável, roupas apertadas, necessidade de arrotar, 
excesso de barulho ou iluminação, sono ou dor. Vá eliminando as 
possíveis causas até chegar ao que de fato está provocando 
desconforto. 
 
Habilidade 
Por volta dos três meses, o bebê “descobre” a mão levando até a boca. 
É capaz de segurar pequenos objetos. 
 
Nutrição 
Até os seis meses, o ideal é que o bebê seja alimentado exclusivamente 
como leite materno. Entre outras vantagens, a amamentação ajuda o 
bebê a ficar protegido contra infecções e reforça o vínculo de amor 
entre mãe e filho. A partir de seis meses, deve experimentar outros 
alimentos. Em geral, as primeiras papinhas são de fruta e suco. 
A partir de um ano a criança praticamente já está pronta para participar 
das refeições normais da família. 
Procure sempre ter a mesa, vegetais, legumes e frutas. Ensine seu filho 
a comer de forma saudável desde cedo. 
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Ajude-o a falar bem 

• Converse com ele durante a gestação e a partir de seu primeiro 
dia de vida após o nascimento. 

• Faça caretas, expressando emoções. 
• Fale de forma clara e correta 
• Brinque e aproveite para dar nome aos objetos ou a partes do 

corpo 
• Quando ele começar a se expressar, ouça-o com atenção e 

paciência, sem apressá-lo. 
• Evite repetir as palavras que ele “inventa” para nomear os 

objetos, por mais engraçadinhas que sejam. 
• Não use linguagem infantilizada 

 
Como	  estimular	  seu	  bebê	  a	  aprender	  
	  
1	  mês	   Converse,	  cante	  músicas	  de	  ninar,	  olhe	  diretamente	  nos	  

seus	  olhos,	  sorria	  para	  ele	  e	  toque	  seu	  corpo.	  
	  
2	  meses	  	   Levante-‐o	  para	  que	  possa	  enxergar	  ao	  seu	  redor	  e	  

coloque	  objetos	  bem	  próximos	  a	  seu	  campo	  de	  visão;	  
instale	  móbiles	  no	  berço	  para	  que	  ele	  acompanhe	  o	  
movimento	  dos	  brinquedos	  

	  
3	  meses	  	   Brinque	  com	  gestos	  e	  palavras,	  coloque	  um	  chocalho	  

em	  sua	  mãozinha	  e	  o	  leve	  a	  passear.	  
	  
4	  meses	  	   Ofereça	  objetos	  interessantes	  para	  que	  ele	  possa	  tocá-‐

los	  sentado	  e	  deitado	  e	  imite	  seus	  próprios	  sons	  	  
 
5	  meses	   brinque	  com	  ele	  na	  hora	  do	  banho,	  coloque	  músicas	  

variadas	  para	  tocar. 
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6	  meses	   Coloque	  em	  sua	  mãozinha	  objetos	  diferentes	  para	  
manusear.	  Dê	  o	  máximo	  de	  carinho	  e	  atenção	  promovendo	  
assim	  a	  sua	  segurança.	  Incentive-‐o	  a	  se	  arrastar	  para	  
pegar	  os	  brinquedos.	  	  

	  
7	  meses	   Deixe-‐o	  livre	  para	  explorar	  seus	  brinquedos	  e	  ofereça-‐lhe	  o	  

maior	  número	  de	  objetos	  sonoros.	  
	  
8	  meses	   Passeie	  com	  ele	  ao	  ar	  livre,	  mostrando	  o	  que	  se	  passa	  ao	  

seu	  redor	  e	  dê	  toda	  assistência	  de	  que	  ele	  necessita	  nesta	  
fase,	  inclusive	  acalentando-‐o	  quando	  chora.	  Nesse	  período	  
ele	  percebe	  que	  a	  mãe	  é	  uma	  pessoa	  separada	  dele	  e	  isso	  o	  
angustia.	  Por	  isso	  ele	  deve	  sempre	  sentir	  que	  continua	  por	  
perto.	  

	  
9	  meses	   Converse	  e	  explique	  pra	  ele	  tudo	  o	  que	  vai	  fazer,	  seja	  no	  

banho,	  na	  refeição,	  seja	  na	  troca	  de	  roupa,	  e	  o	  ajude	  a	  se	  
manter	  em	  pé	  para	  fortalecer	  a	  musculatura.	  Ofereça	  livros	  
com	  cores	  fortes.	  

	  
10	  meses	   Empenhe-‐se	  em	  contar	  histórias,	  mostre	  figura	  em	  livros	  

infantis,	  também	  lhe	  ofereça	  brinquedos	  de	  encaixe.	  
	  
11	  meses	   Brinque	  com	  ele	  de	  colocar	  e	  tirar	  objetos	  na	  caixa	  e	  toque	  

cantigas	  de	  roda	  
	  

12	  meses	   Imite	  sons	  de	  bichinhos	  com	  ele	  e	  o	  estimule	  a	  andar	  
	  
15	  meses	   Dê	  revistas	  para	  pintar	  e	  desenhar	  e	  pratique	  com	  ele.	  

Deixe-‐o	  comer	  sozinho,	  ainda	  que	  se	  lambuze	  todo,	  e	  
aumente	  o	  arsenal	  de	  historinhas	  infantis.	  

	  
18	  meses	   Dê-‐lhe	  oportunidades	  para	  que	  exercite,	  subindo	  escadas,	  

empurrando	  objetos,	  cantando,	  etc.	  
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24	  meses	   Leve-‐o	  a	  parques,	  museus	  e	  zoológicos,	  responda	  a	  suas	  
perguntas	  frequentes,	  conte	  histórias	  e	  ajude	  a	  representar	  
personagens.	  

	  
30	  meses	   Ajude-‐o	  a	  descobrir	  o	  mundo	  por	  meio	  de	  brincadeiras,	  

leituras	  e	  passeios.	  
	  
36	  meses	   Passe	  informações	  coerentes	  com	  respeito	  à	  realidade.	  

Sempre	  reserve	  um	  tempo	  do	  seu	  dia	  pra	  ele	  e	  viaje	  em	  
suas	  brincadeiras	  e	  personagens	  criados	  por	  sua	  
imaginação.	  

	  
	  

  

A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a 
envergonhar a sua mãe.  
Provérbios 29.15 
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Tabela/ Hora do Sono 
 

Idade Durante a noite Durante o dia Total 

1 mês 8h 30min 7h (3 sonecas) 15h 30min 

3 meses 10h 5h (3 sonecas) 15h 

6 meses 11h 3h 45min (2 sonecas) 14h 45min 

9 meses 11h 3h (2 sonecas) 14h 

12 meses 11h 15min 2h 30min (2 sonecas) 13h 15min 

18 meses 11h 15min 2h 15min (1 soneca) 13h 30min 

2 anos 11h 2h (1 soneca) 13h 

3 anos 10h 30min 1h 30min (1 soneca) 12h 

 
 
 

 
Fonte: BabyCenter em 22/05/2014 às 10:12 
http://brasil.babycenter.com/a3400224/tabela-quanto-tempo-meu-filho-precisa-dormir 
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Tabela de Vacinação 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria em 22/05/2014 às 10:30 
http://www.sbp.com.br/pdfs/calendarioVacinal2013_aprovado1.pdf 
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Tabela de Crescimento 
 

 
  
Fonte: Almanaque dos Pais em 26/05/14 à 1:47 
http://www.almanaquedospais.com.br/tabela-de-peso-e-altura-para-bebes-de-0-a-12-meses/ 

 


