IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 08 de Março de 2017

“Princípios Fundamentais da Reforma Protestante 4”
1 Timóteo 2:5; Gênesis 2 e 3
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: A chave certa
Como fazer: Leve um molho de muitas chaves e um cadeado. Peça para que cada um do grupo tente abrir o cadeado, deve-se observar quem escolhe a chave mais adequada para abrir o cadeado e quem pega qualquer uma e se frustra com cada escolha. Ao final, comente que Jesus é o único caminho, não adianta escolhermos outros caminhos
para chegar ao Pai, devemos escolher Jesus, e Ele quem abre as portas do céu.
LOUVOR: “A Bíblia ensina como viver”- APEC; “Agora creio” - APEC e “ João 3:16”- Força e Vitória;”
FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: bonecos ou figuras que representem os personagens da lição
bíblica de Adão e Eva; 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 três 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 Solus Christus
(somente Cristo) e peça para as crianças repetirem em voz alta o nome desse princípio]. A Bíblia nos diz em
1 Timóteo 2:5 – Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo.” Você sabe o que é
um mediador? Mediador é o responsável de fazer uma ligação entre duas partes com fim de as reconciliar (fazer
acordo). Para melhor entendimento coloque duas cadeiras afastadas uma da outra. Pedir que as crianças imaginem
que entre uma cadeira e outra há um grande abismo e que elas devem passar de um lado para o outro sem cair nele.
Explicar que também não podem pular pois as cadeiras podem escorregar e acontecerá um acidente. Conversar com
elas como é difícil cumprir a tarefa. Depois, colocar uma tábua sobre as duas cadeiras formando uma ponte (é
importante que a tábua esteja bem apoiada). Colocar um boneco para passar de um lado para o outro e explicar
que, a ponte, é a uma ligação entre as duas cadeiras e já é possível passar de um lado para o outro sem cair no
abismo. Dizer que a ponte funciona como ligação, ela fica no meio, é mediadora, entre duas partes. E a partir dessa
experiência quero lhes contar sobre alguém que é essa ponte que é o mediador entre você e Deus. Qual o princípio
que aprenderemos hoje mesmo? (Apresentar a placa). E para compreendermos melhor essa verdade Solus
Christus (somente a Cristo) teremos que voltar ao início de tudo. (Em Gênesis 2 e 3) Todos aqui sabem que Deus é
o criador de todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, alguém aqui sabe o nome do primeiro homem e da
primeira mulher que Deus fez? (Adão e Eva) muito bem! E o lugar onde eles moravam? (Jardim do Éden). Isso
mesmo! A Bíblia nos diz que Deus fez o homem e a mulher segundo sua imagem e deu a eles um lindo jardim para
que Eles morassem. Mas Deus deu uma ordem a Eles, quem aqui se lembra qual ordem que Deus havia dado a eles?
(Que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois assim eles morreriam). Porém um dia
Eva ouviu a voz da serpente, comeu do fruto e ainda deu a Adão. Eles agora desobedeceram a Deus e desobedecer é
pecado (pecado e tudo que desagrada a Deus e nos separa de Deus). Foi assim que o pecado entrou no
mundo. (Que pena!). A Bíblia nos diz que por causa de um só homem (Adão) entrou o pecado no mundo e o castigo
do pecado é a morte (separação de Deus). E assim a morte se espalhou para todos os homens e mulheres, em
Romanos 3:23 nos diz “Que todos pecaram”, então todos nós nascemos em pecado, com desejo de fazer coisas
erradas e separados de Deus. Mas esse não é o desejo de nosso Deus, o seu desejo é que sejamos parte de sua família
e estejamos com Ele no céu um dia, lugar lindo e perfeito, assim como Deus que é Perfeito e Santo que não se
mistura com pecado. Adão e Eva pecaram e não poderiam mais ficar próximos de Deus. Foram mandados para fora
do jardim, mas antes que isso acontecesse Deus fez uma promessa para toda a humanidade (para todos nós) que
enviaria um Salvador (ou seja um mediador que nos resgataria do pecado e nos ligaria novamente a Deus) que
pisaria na cabeça da serpente (que venceria o pecado). Você e eu sabemos que o Salvador é Jesus Cristo – o Filho de
Deus. Muitos anos se passaram e muitos aguardavam ansiosamente o Salvador… Jesus Cristo veio ao mundo com
forma humana, foi criança igual a você, mas nunca fez nada de errado. Ele fez maravilhas por onde passou: curou os
doentes, fez cegos enxergarem, paralíticos andarem e até mortos ressuscitarem. Mas Ele não veio somente para isso,
Ele veio salvar eu e você dos nossos pecados e para isso Jesus entregou sua vida na cruz derramou o seu sangue para
pagar o meu e seu castigo das coisas erradas que fazemos. Jesus foi morto e a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15:3 e 4
“Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado segundo as escrituras, mas ressuscitou ao
3º dia”.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabe crianças por causa do seu pecado há um grande abismo entre você
e Deus (uma separação), e somente com o sacrifício de Jesus na cruz você tem a oportunidade de chegar até Deus.
Cristo é o nosso mediador (nossa ponte) o nosso único mediador entre nós e o nosso Deus SOLUS CHRISTIAN.
Guarde em sua memória: “não há outro nome que nos leva a Deus”. Lembra – se das cadeiras e do abismo
entre elas? E a tábua que fez a ligação? Muito bem, Jesus representa essa tábua, Ele é a ponte que nos leva a Deus.
(Fazer apelo).
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ATIVIDADE: Pinte o desenho, recorte e cole a ponte que ligará a criança a Deus. Aproveite e reforce
o ensino dado.

