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“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia,10 de maio de 2017 
IDE – Benção na minha casa

II Samuel 6: 1-11; Mateus 6:33 e Josué 24:15

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Sonhos

Como fazer: Dê um papel e uma caneta para todos as crianças, peça-lhes que escrevam seu maior sonho, o que
eles mais desejam alcançar. Para os que não sabem escrever peça que façam um desenho. Diga que ninguém irá
ler o que está no papel, para que fiquem mais a vontade. Marque um tempo para eles escreverem. Lembre-se de
dar uma palavra incentivando a correr atrás dos sonhos, coisa do tipo: "E lembre-se que o inimigo pode armar
muitas  armadilhas  para  vocês  caírem e  desistirem,  mas  você  pode  vencer  se  ouvir  a  voz  de  Deus”.  Nesse
momento você pode dizer assim: "Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, agora podem amassar e rasgar o
papel se quiser e jogar aqui nesse cesto de lixo." Passe o cesto de lixo e certifique-se que todos joguem fora. Caso
alguém não queira tente  insistir  de alguma forma.  Então você finaliza  perguntando o que fizeram. Por que
jogaram seus sonhos no lixo? Vão ter várias respostas. Uma muito interessante que eu aproveitei foi: - Joguei
fora porque você mandou jogar.  Então, você pode mostrar que é isso que o inimigo quer que eles façam. Ele diz
isso o tempo todo, através da mídia, através dos desejos deste mundo. Se dermos atenção "as vozes do inimigo"
jogaremos nosso sonho no lixo. Diga-lhes que muitas pessoas podem não acreditar que você alcance o seu sonho,
podem dizer que você não nasceu com dom para tal coisa. Estão querendo que você jogue seu sonho no lixo mas
não faça isso. Deus diz que você é vitorioso.

LOUVOR: Eu e minha casa serviremos a Deus; Toc toc toc alguém me bate a porta; Minha pequena luz 

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: Escreva os dois versículos citados num papel sulfite – A4; Fi-
guras de: Adão e Eva, do Tabernáculo, da Arca da Aliança e de um homem judeu para representar Obede
Edom) Todos nós temos sonhos. Muitos têm sonhos de realizarem profissionalmente: sonham em ser médico,
advogado, dentista, profissionais bem-sucedidos. Muitos também desejam casar-se e constituírem famílias. As-
sim, todos desejam ter uma vida de sucesso, mas, para alcançarmos uma vida de realizações devemos observar a
seguinte recomendações registradas na Bíblia em Mt 6:33 “Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justi-
ça e as outras coisas lhes serão acrescentadas”. Outro versículo importante e que devemos sempre ter em mente
está em Josué 24:15 “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. Esses dois versículos são muito conhecidos e até
recitados por muitas pessoas, deixando bem claro o compromisso de todo cristão em servir a Deus. E uma das
formas de você servir ao Senhor é colocar sua casa, sua família, a serviço do Reino. A Bíblia nos conta a história
de um homem que entregou sua casa a serviço de Deus e a partir daí tudo começou a ir muito bem. Preste aten-
ção que vou contar desde o começo: Deus sempre quis ficar pertinho do homem. Lá no comecinho, quando Ele
criou o homem e a mulher, Adão e Eva, sabem o que Deus fazia todas as tardes? Ele se encontrava com Adão e
Eva no jardim, porque Ele queria ficar pertinho deles. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus. E a desobediência
separou-os de Deus. Muito, muito tempo depois, quando o povo estava no deserto com Moisés, Deus pediu para
que ele fizesse um lugar especial para que Ele pudesse falar com o Seu povo. Era uma tenda grande onde Moisés
entrava, falava com Deus e dava seus recados para o povo. Dentro deste lugar, que se chamava tabernáculo, Deus
mandou que Moisés fizesse uma arca. E esta arca significava que Deus sempre estaria com o povo. Aonde o povo
ia eles carregavam a arca. Por que mesmo? Porque era a presença de Deus. Significava que Deus estava com eles.
Um dia, roubaram a Arca!! E agora? Roubaram mesmo, e a arca ficou em poder do inimigo! O que isto signifi -
cou? Que a presença de Deus não estava mais como povo. Passou muito tempo e quando Davi foi rei ele não se
conformou. Ele reuniu todo o povo para trazer a arca de volta. Davi queria muito, ele só tinha este desejo, pois
sabia que se Deus estivesse com o povo tudo daria certo. Era tudo que ele queria! Mas não deu certo! Querem sa-
ber por quê? Deus ordenou que a arca devia ser carregada nos braços, mas eles a estavam transportando num
carro de bois. Os bois tropeçaram e derrubaram arca. E o homem que estava perto, tentou segurar, mas ele não
era bom daí ele morreu na hora. Isto era muito sério! E agora? Davi gostava muito de Deus, mas ficou com medo
e deixou a arca na casa de Obede Edom. Ah… agora sim!! E a arca ficou na casa dele durante 3 meses. E tudo co -
meçou a dar certo para Obede Edom. Ele começou a ficar rico. Não faltava nada para ele. A família dele também
estava bem feliz e abençoada.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Obede-Edom foi escolhido para hospedar a arca da aliança em
sua casa e o fez de todo o coração. Tanto foi o zelo e alegria que em tão pouco tempo, ele e sua casa foram muito
abençoados. Hoje, receber uma reunião como IDE ou uma reunião de oração em nossa casa é como se tivésse-
mos recebendo o próprio Jesus. Você que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador: faça como a casa de Obede-
Edom, abra as portas e receba um Ide ou reunião de oração em seu lar e prepare-se para ser notícia! As bênçãos
de Deus vão bater à porta e muitos crerão no Senhor Jesus. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus. Não
faça como aquele homem que morreu quando tocou na arca, conhecia o poder de Deus, mas não havia compro -
misso com Ele, abre as portas do seu coração e convide o Senhor Jesus para entrar e você poderá usufruir das
promessas de ter uma vida cheia da presença de Deus e muito bem-sucedida. (Faça apelo).
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ATIVIDADE: Pinte, recorte, dobre o pontilhado formando uma casa. Após recorte o versículo que se encontra
na parte inferior da folha e cole em um lugar bem visível para que todos saibam que sua casa e sua família
servem a Deus. 


