
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 08 de Fevereiro de 2017
“Lutero e as mudanças na igreja”

Romanos 1:16-17; Mateus 4:4; 2ª Timóteo 3:16; Hebreus 7:23-28, 10:19-23

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Quem sou eu?
Como fazer: Em círculo, crianças sentadas no chão, no centro fica uma criança de olhos vendados. Ao sinal
do líder uma das crianças da roda faz a pergunta: “Quem sou eu?” A criança de olhos vendados, indica a direção
da voz e responde: “Fulano”. Se acertar escolhe seu substituto.

LOUVOR: Eu preciso de você; João 3:16 (Força e Vitória); Quem é salvo e tem certeza bate palma…

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: ilustração de pessoas adorando imagens; pessoas lendo a
Bíblia; homem lendo a Bíblia ou uma imagem de Martinho Lutero)  Semana passada, aprendemos porque
vamos à igreja e o que é igreja, vocês se lembram? (Faça uma breve recapitulação) Você acha que a igreja de
antigamente era igual à de hoje? Com certeza não. Com o passar do tempo aconteceram muitas mudanças.
Depois que a igreja cresceu muitas pessoas passaram a ser cristãos,  seguidores de Jesus,  inclusive muitas
autoridades,  governantes e  reis.  Alguns deles  acabaram obrigando,  nos  seus países,  todas  as  pessoas a se
tornarem cristãos, isso parece bom não acham? Mas não foi. Muitos eram idólatras (explique o que é idolatria)
e fingiram ser seguidores de Jesus,  mas o que realmente estavam praticando era adorar os seus deuses às
escondidas e acabaram misturando as coisas, dizendo que aquelas imagens representavam o Deus verdadeiro.
Isso fez com que muitas pessoas fossem enganadas, acreditando nesta mentira. Nesse período a Igreja Católica
era quem dominava, e passaram até a exigir que para ir ao céu, as pessoas deveriam comprar a sua parte;
inventaram também que para ter os pecados perdoados deveria se fazer inúmeros sacrifícios ou pagar pelo seu
perdão. Por fim, já não eram mais os verdadeiros cristãos. A igreja estava longe de Deus e como a maioria das
pessoas não liam a Bíblia, pois está só estava em poder dos padres e bispos, poucos sabiam que nada disso era
verdadeiro e bíblico. Mas houve um homem, temente a Deus, que lendo a Bíblia descobriu que tudo aquilo era
mentira e este homem lutou para que mudanças acontecessem. Sabe quem era este homem? O seu nome é
Martinho  Lutero.  Ele  foi  um  padre  muito  fervoroso  e  leitor  da  Palavra  de  Deus.  Lutero  tinha  muita
preocupação  com sua  salvação  e  certo  dia,  quando  estava  lendo  na  Bíblia  em Romanos  (leia  Rm.  1:17b)
entendeu que não somos salvos pelas obras e sim pela fé em Jesus Cristo. Ele se converteu ao Senhor Jesus e
defendeu essa verdade até o fim de sua vida, foi responsável por grandes mudanças que ocorreram na igreja e
pelo surgimento de outras igrejas que pregavam a verdadeira Palavra de Deus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Recursos visuais: ilustração de crianças orando e lendo a Bí-
blia). Como pode alguém ter a coragem de enfrentar pessoas tão poderosas deste mundo para ensinar a Verda-
de? Só o amor de Deus é que faz isso. O que Martinho Lutero fez ajudou as pessoas a serem libertas das menti -
ras e enganos dessas falsas igrejas. E hoje você precisa saber que o sacrifício de muitos homens e mulheres te-
mentes a Deus é que nos permitiu conhecer a Verdade da Palavra de Deus como ela é. Por isso devemos dar va-
lor à Bíblia que temos hoje e precisamos sempre nos lembrar de que para qualquer pessoa ser salva é necessá-
rio crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu único Salvador. Ser bonzinho e obediente, amar as pessoas e tra-
tar a todos bem é nossa obrigação, são atitudes que provam que somos filhos de Deus. Você já pensou nisso?
Muitas pessoas acham que por darem esmolas, tratarem bem as pessoas, serem honestas, por isso serão salvas,
mas hoje você aprendeu, como Martinho Lutero, que para ser salvo basta apenas ter fé, acreditar em Jesus
Cristo. Ele quem nos garante a salvação e perdão dos pecados. Somente Ele e mais ninguém!

E você criança que ainda não creu no Senhor Jesus, você pode fazer isso hoje mesmo, dizendo a Ele que acredi -
ta e quer tê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Só assim você receberá a salvação eterna e o perdão dos pe -
cados. Vamos orar?

Oração: Senhor Jesus, obrigado por ter revelado a nós o Teu grande amor. Eu creio em ti e quero recebê-lo
como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no Teu livro para que eu possa um dia ir
morar no céu contigo. Amém.

E você criança que já é salva precisa falar para seus amiguinhos que somente em Jesus eles também serão sal-
vos do pecado. Seja, como Martinho Lutero, leia a Bíblia, ore e busque a Deus para que você seja um agente de
mudanças por onde passar. Seja corajoso!

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva
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ATIVIDADE (o objetivo da atividade é a fixação do ensino).  Faça um bonito colorido, depois, com a
ajuda do professor, cole gliter na palavra “Jesus”.


