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Efésios 2:8; Tito 2:11

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Graça de Deus
Como fazer: Escreva em várias tiras de papel o texto:  “Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos.”
(Tito 2:11). Grampeie essas tiras em bombons ou balinhas. Coloque os doces dentro de uma bela caixa de presente. Por
cima dos doces, coloque uma folha de papel com os seguintes dizeres: “Este presente não é somente seu, reparta-o com os
colegas”. No início do IDE, escreva os nomes das crianças em pequenos pedaços de papel e diga que você sorteará o
presente. Entregue a caixa de presente à criança sorteada. Peça a ela para abrir a caixa e fazer o que está escrito no papel.
Quando todas as crianças tiverem recebido o seu doce, leia com os alunos o versículo que receberam. Para concluir, fale
que a salvação pela graça é para todos, é um presente muito valioso que recebemos de Deus. Da mesma forma, que o
presente (mostre a caixa) não era somente para um, mas para todos vocês, assim também a salvação é para todos que
recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.
    

LOUVOR: “Amor do nosso Deus – Crianças Diante do Trono”; “Eu tenho alegria em meu coração – Garotada Feliz”

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: bonecos ou imagens que representem os personagens da parábola do
filho pródigo; placas com os nomes dos princípios da Reforma Protestante em latim e em português: sola fide (somente
a fé), sola scripture (somente a Escritura), sola gratia (somente a graça), solus Christus (somente Cristo), soli Deo gloria
(glória somente a Deus).  [Faça uma rápida revisão dos dois princípios estudados nos encontros anteriores antes de
adentrar no assunto desta lição]. Crianças, hoje aprenderemos mais um dos princípios defendidos por Martinho Lutero
na Reforma Protestante. (Mostre a placa sola gratia (somente a graça) e peça para as crianças repetirem em voz alta o
nome desse princípio). Graça é um favor, um presente, uma dádiva, um dom dado por Deus aos fiéis. Vamos ler na Bíblia o
que está escrito em Efésios 2:8:  “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de
Deus.” O que será que isso significa? Para entenderem melhor esse versículo, prestem bastante atenção no que vou contar
para vocês. Jesus gostava de ensinar as pessoas por meio de parábolas. (Explique para as crianças que parábola é uma
história curta sobre coisas que podem acontecer nesse mundo, mas que têm significado espiritual) .  Certa vez,  Jesus
contou a parábola do filho pródigo (gastador).  (Vá mostrando os recursos visuais – bonecos ou imagens da história –
enquanto conta a parábola para as crianças). Jesus disse que um homem tinha 2 filhos, e que o filho mais novo pediu ao
pai que lhe desse a sua parte das riquezas. O pai ouviu o pedido do filho e repartiu seus bens entre os dois filhos. Poucos
dias depois, esse filho caçula juntou todas as suas coisas e foi embora para bem longe de seu pai. Lá, ele gastou todo o seu
dinheiro. Quando veio a fome e ele começou a passar necessidades, precisou procurar um emprego para ter dinheiro para
se sustentar. Sabem onde ele foi trabalhar? Numa fazenda, cuidando de porcos! A fome era tanta que ele queria comer a
comida dos porcos, mas ninguém lhe dava alimento. Daí, ele se lembrou que os empregados do seu pai recebiam comida e
viviam bem. Nesse momento ele se arrependeu do que fez e decidiu ir até o seu pai pedir um emprego porque ele achava
que não merecia mais ser filho de seu pai depois de tudo o que fez. Quando seu pai o viu, correu até ele e o beijou. E o filho
lhe disse: “Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho”. Mas o pai não pensava assim.
O pai disse para seus empregados trazerem a melhor roupa, um anel e sandálias para aquele filho. O pai estava tão feliz
que fez uma grande festa para comemorar a volta do filho. Porém, o filho mais velho, quando chegou em casa e descobriu o
que estava acontecendo ficou muito bravo e não quis entrar. Seu pai foi falar com ele e insistiu para que ele entrasse, mas
ele disse que não concordava que o pai recebesse assim o filho gastador. Disse também que quem merecia uma festa era
ele porque sempre esteve ao lado do pai, mas que, para ele, o pai nunca fez festa. Então, o pai lhe explicou que os dois
sempre estiveram unidos, mas o filho pródigo estava perdido e retornou para casa e que, por isso, era correto se alegrarem
com a volta dele. Sabem qual o significado espiritual dessa história? O pai da história representa Deus. O filho mais novo
representa os pecadores que estavam longe de Deus, mas que se arrependeram e buscaram a Deus. O filho mais velho
representa as pessoas que não percebem o quanto é bom não ter saído de perto de Deus e que sentem ciúmes daqueles que
foram para longe de Deus, mas que voltaram e foram bem recebidos pelo Pai celestial. Essa parábola nos mostra que Deus
é paciente e que Ele recebe de braços abertos aqueles que o buscam. Vocês prestaram bastante atenção na história? Então
me digam: qual dos dois filhos era MERECEDOR do amor do pai, o mais novo ou o mais velho? Nenhum dos dois! Qual
dos filhos era AMADO pelo pai? Os dois filhos! O amor dos pais pelos filhos não depende de mérito ou de qualquer outra
coisa. Os pais amam os filhos de graça. Assim, Deus nos ama tanto que nos dá a salvação como um presente (pela graça),
não pelo que fazemos (nossas obras) ou deixamos de fazer. É isso que o versículo escrito em Efésios 2:8 nos diz  (leia
novamente esse versículo com as crianças). Quem nos dá a salvação é Deus. Nós não somos MERECEDORES da salvação.
Mas ainda assim, Deus nos dá o dom (presente, graça) da salvação.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Quando você ganha um presente, deve pagar por ele? Não! Os presentes são
dados de graça. E você precisa cuidar bem dos presentes que recebe. Imagina só se seus pais te derem aquele brinquedo
que você tanto quer e você, por descuido, perder ou estragar esse presente? Como seus pais ficarão tristes porque você não
deu valor ao que ganhou. Seja obediente a Deus e a seus pais. Valorize tudo o que você receber deles. Não haja como o filho
pródigo que decidiu viver longe do pai, pois você já viu que ele sofreu bastante até reconhecer que estava errado. Deus já
nos deixou essa história para que não errássemos como aquele filho errou. Você já parou para pensar que tipo de filho você
tem sido? Deus, seus pais e familiares te amam tanto. O amor deles é um presente para você. Cuide bem desse presente. Se
comporte bem e honre a Deus e a seus pais!  (Faça o apelo e ore pelas crianças que receberem a Jesus como Salvador.
Encerre o encontro com uma oração pelas crianças, pedindo a Deus que nenhuma delas se perca).
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ATIVIDADE: Pinte o desenho, recorte-o, dobre no tracejado e feche o baú. No decorrer da semana,
escolha algum amiguinho que não tenha Jesus como Senhor e Salvador, entregue esse baú a ele e
conte-lhe a lição que você aprendeu hoje. Ore por seu amiguinho para que ele se entregue a Jesus e
convide-o para participar do seu IDE na próxima semana.

“SOLA GRATIA” = SOMENTE A GRAÇA


