IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 24 de Maio de 2017

IDE – DISCIPULADO
Mateus 10.1-4; Mateus 28.19 e 20; João 15.14

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Unidos venceremos
Como fazer: Faça um círculo com todos de mãos dadas. Coloque, no lado de dentro do círculo, uma folha de papel com
o nome “JESUS”. Coloque, no lado de fora do círculo, uma folha de papel com o nome “MAL”. Deixe uma criança dentro
da roda e outra fora. Peça à criança que está de fora que tente entrar e à que está dentro que tente sair. Aqueles que
estiverem no círculo não podem deixar isto acontecer. Aplicação da dinâmica: Explique a todos que, quando
estamos unidos, não deixamos o mal entrar em nosso meio nem deixamos os nossos irmãos saírem de perto de Jesus.
LOUVOR: Os discípulos (Aline Barros), Cristão de verdade (Crianças Diante do Trono)
FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: placa com a palavra IDE; bonecos ou imagens para representarem
Jesus e os discípulos). Nesse mês, estamos estudando sobre o IDE. (Mostre a placa com a palavra IDE para as
crianças e explique que I=Integração, D=Discipulado e E= Evangelismo). Vocês se lembram do que estudamos
na semana passada? Isso mesmo! Estudamos sobre a Integração. (Comente rapidamente sobre o estudo da semana
anterior). Hoje nós aprenderemos sobre o Discipulado. Quando Jesus morou aqui na Terra, ele ensinou a várias
pessoas e teve muitos amigos. Mas Jesus precisava de amigos bem próximos, a quem ele pudesse ensinar sobre o Reino
de Deus para que, depois que ele subisse ao céu, esses amigos ensinassem aos outros aquilo que aprenderam com ele. A
Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos diz que, certo dia, Jesus subiu ao monte e passou a noite orando a Deus e, quando
amanheceu, escolheu 12 homens para andarem bem pertinho dele. Esses 12 homens foram chamados de discípulos, ou
seja, alunos, aprendizes ou seguidores. Vocês sabem os nomes dos 12 discípulos? Vou ensinar a vocês uma música bem
pequena e fácil que nos ajuda a memorizar o nome dos discípulos. (Enquanto mostra os bonecos ou figuras que
representam Jesus e os discípulos, cante algumas vezes com as crianças a música “Os discípulos” da Aline Barros:
“Cristo aos doze escolheu: Pedro; André; Tomé; Tadeu; Tiago e João de Zebedeu; Tiago, filho de Alfeu; Mateus;
Simão, o cananeu; Felipe e Bartolomeu; Judas, que a Jesus cedeu, e por dinheiro o vendeu”). Esses homens se
tornaram grandes amigos de Jesus, aprenderam muitas coisas com ele e viram milagres e maravilhas acontecerem todos
os dias. Jesus também deu a eles autoridade para expulsar demônios e para curar todas as doenças e todo o mal. Além
disso, Jesus os preparou para falarem às outras pessoas a mensagem da salvação, pois ele já sabia que teria que morrer
na cruz para nos salvar. Então, Jesus deu uma ordem a seus discípulos e a todos nós que nele cremos. Essa ordem ficou
conhecida como IDE. Vamos ler em Mateus 28.19 e 20 que ordem é essa. (Leia essa passagem na Bíblia em voz alta).
Jesus nos ordenou que fizéssemos discípulos e que os ensinássemos a guardar todas as coisas que aprendemos com ele.
Alguém pode ensinar aos outros sobre o que não sabe? Não! Para ensinar é preciso aprender primeiro. Para fazer
discípulos, é preciso ser discípulo primeiro. Por isso é tão importante que você participe dos cultos, da Escola
Dominical, do IDE, do discipulado e de outros momentos em que seja possível aprender um pouco mais sobre o nosso
Deus.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: É muito bom ter amigos, não é?! Mas é preciso escolher bem as amizades.
Tem amigos que nos fazem bem e nos aproximam de Deus, porém, existem “amigos” que nos fazem agir de forma
errada e nos afastam do Senhor. Vocês podem me dar exemplos desses tipos de amizades? (Ouça o que as crianças têm
a dizer sobre isso). Os bons e verdadeiros amigos nos levam para mais perto de Deus. Se vocês têm amizades que estão
fazendo vocês pecarem, certamente, essas não são amizades que vocês devam manter. O que Jesus fez antes de escolher
seus discípulos? Ele orou! Vocês também precisam orar para terem bons amigos e para serem bons amigos para os
outros. O nosso melhor amigo, sem dúvidas, é Jesus Cristo. Ele sempre está conosco e nos ama tanto que deu a sua
própria vida para nos salvar. Em João 15.14, Jesus diz que seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda fazer. E
uma das coisas que Jesus nos manda fazer é vivermos em união com os outros crentes. Então, se vocês são amigos de
Jesus, também devem ser amigos daqueles que são amigos dele. É muito importante vocês serem discípulos de Jesus e
também discípulos dos seus pastores, dos seus líderes e professores da igreja/IDE. Vocês precisam saber que eles se
importam com vocês e que vocês devem confiar neles para contarem seus pedidos de orações, seus problemas e suas
alegrias. Eles precisam ser exemplos para vocês seguirem. Muitas crianças querem ser como artistas famosos que não
seguem a Jesus. Mas nós que temos a Cristo devemos ser imitadores dele e andar juntinho de pessoas que também o
seguem. Experimentem conversar com os pastores, líderes e professores da Igreja/IDE. Contem-lhes suas dúvidas,
sonhos e medos. Eles têm muito a lhes ensinar. Essa é a função do discipulado: ensinar e viver aquilo que aprendemos
com Jesus. Sejam bons discípulos e vocês serão bons discipuladores. Não sejam como Judas Iscariotes que, mesmo
tendo sido escolhido por Jesus para ser seu discípulo, preferiu traí-lo.
Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer essa escolha e ser discípulo de Jesus, vou orar por
você. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador e não tem sido um verdadeiro discípulo, mas está arrependido e
quer seguir fielmente a Jesus, também orarei por você. Se você tem sido um fiel discípulo de Jesus, orarei para que você
se mantenha assim. Para finalizar esse encontro, vamos orar para que todos nós sejamos unidos e uma verdadeira
família em Cristo.
Dca. Gisselle Silvania Alves – Professora dos Pré-adolescentes AD Sede
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