IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 15 de Março de 2017

“Princípios Fundamentais da Reforma Protestante 5”
Êxodo 20:1-6; Isaías 42:1-9; Rm.11:33-36; Atos 14: 8-18

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Escolha certa
Como fazer: Escolha 2 crianças maiores e peça que fiquem nos cantos da sala, avise que uma será o líder ver dadeiro e outra o falso. Depois peça as outras para escolherem quem seguirão. Após escolherem, revele o líder
verdadeiro e peça que os seus seguidores façam uma fila atrás dele fazendo tudo o que ele fizer e ao grupo que
escolheu o líder errado tire da brincadeira. Repita a brincadeira, umas 3 vezes, trocando os líderes. Ao final,
fale da importância de fazermos a escolha certa em nossas vidas que é seguirmos ao verdadeiro Deus.
LOUVOR: “Ao Único” – Ovelhinha Dara (youtube), “Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Glória ao Senhor”
FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: bonecos ou figuras que representem os personagens da lição
bíblica de Paulo, Barnabé e o paralítico; 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 quatro 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 soli Deo gloria (glória somente a Deus) e peça para as crianças repetirem em
voz alta o nome desse princípio]. Vocês já ouviram alguém dizer “eu adoro o jogador tal” ou “eu adoro a
cantora Aline Barros”? Já parou pra pensar na frase que disseram? O que é adorar para você? ( Deixe que
participem) Adorar é honrar alguém ou alguma coisa acima de tudo, é cultuar, é venerar esse alguém ou coisa.
Na Bíblia, a Palavra de Deus, está escrito uma história muito interessante que aconteceu com Paulo e Barnabé.
Estes dois homens eram apóstolos, homens de Deus, eles passaram por muitos lugares pregando sobre o amor
e o plano de Deus para salvar todas as pessoas. Certa vez, estavam em uma cidade chamada Listra. Nesta
cidade costumava ficar assentado um homem deficiente, ele era aleijado, paralítico, não podia andar. Quando
Paulo passou por ele e vendo sua situação, Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado, ou seja,
ele acreditava na Palavra que Paulo e Barnabé estavam pregando. Então Paulo lhe disse com muita autoridade:
“-Levanta-te sobre os seus pés!” Imediatamente aquele homem saltou e andou por todo lado. Muitas pessoas
viram o milagre e começaram a adorar a Paulo e Barnabé. Diziam que eles eram deuses. Será que Paulo e
Barnabé gostaram de receberem tanta honra? De serem até adorados? (Deixe que participem) Sabe crianças,
Paulo e Barnabé saltaram no meio da multidão e rasgaram suas roupas diante de todos e disseram que aquelas
pessoas não deviam fazer aquilo, pois eles eram homens como todos os que estavam ali, cheios de defeitos. Eles
não aceitaram ser adorados porque tinham feito um milagre. Ao invés disso, pregaram que aquelas pessoas
deviam se converter ao Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas e que nos dá tudo o que
precisamos, alimento, chuva no tempo certo, roupas, saúde, enfim alegria e fartura. Paulo e Barnabé sabiam
que a honra e glória é somente de Deus, e de mais ninguém.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: A história de Paulo e Barnabé nos faz entender que devemos
adorar e glorificar somente a Deus. Na Bíblia, a Palavra de Deus, está escrito que tudo é para glória e honra de
Deus, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo que nos acontece, é para glória de Deus. E diz mais, Deus em
Sua Palavra nos afirma que a glória dEle, Ele não divide com ninguém. (Mostre a placa e peça que as crianças
repitam – glória somente a Deus) Só devemos adorar a Deus, pois só existe um Deus e Senhor deste Universo e
na Bíblia está escrito que somente a Deus devemos servir e adorar. Quando vemos outras religiões em que as
pessoas adoram imagens, ou pessoas que já morreram, ou até mesmo adoram animais ou o sol e as estrelas, há
também quem adore pessoas que estão vivas, tem pessoas adorando até pastores, dinheiro, enfim tudo isso é
idolatria, (explique que idolatria é adorar a criatura ao invés do Criador) e Deus detesta essas coisas, Ele
abomina quem faz isso. (Deixe que citem outros tipos de idolatria) Por isso precisamos falar do amor de Deus
para as pessoas pois muitos estão enganados achando que estão adorando ao Deus verdadeiro e não estão.
Somente o Deus da Bíblia, o Deus de Israel é o verdadeiro e único Deus. E agora você já sabe, se alguém falar
perto de você ou você mesmo disser que adora alguém ou alguma coisa, lembre-se que isso desagrada a Deus e
é pecado, fale para a pessoa que disser isso perto de você que devemos adorar somente a Deus e mude sua
forma de falar. Se você quer dizer que gosta muito, então diga gosto muito em vez de dizer “adoro”. Se você já
fez isso peça perdão ao Senhor e entregue sua vida para Jesus, pois somente Ele deve ser adorado, pois foi Ele
quem morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos salvar da perdição eterna. (Faça o apelo e ore,
primeiramente para os que aceitarem a Jesus, depois faça oração com todos confessando os pecados de
idolatria)
Miss. Sara Lilian – Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE: Pinte e monte o dado com o plano da Salvação, aproveite-o e conte aos seus
amiguinhos sobre o amor de Deus e que só há um Deus a quem devemos adorar e dar glória.

