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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Urso de pelúcia
Como fazer: Providencie um urso de pelúcia. Forme um círculo com todos e passe o urso de mão em 
mão; quem estiver com o urso deverá falar o que tem vontade de fazer com ele. No final que todos falarem
deve-se pedir para que façam o mesmo que fizeram com o urso com a pessoa do lado. Esta dinâmica tem 
por objetivo mostrar que o outro é importante.

LOUVOR: É fácil de entender (APEC); Minha pequena luz; Deus é bom pra mim.

FALANDO A VERDADE: Você já recebeu uma notícia muito boa? O que você fez? Certamente ficou
muito contente e foi contar até para os seus amigos! Sabe crianças neste mês temos aprendido sobre a im-
portância do IDE e o que é o IDE. (Mostre a placa com a palavra IDE para as crianças e explique que
I=Integração, D=Discipulado e E= Evangelismo). Já vimos sobre o I de integração (relembre que
integrar é estar junto das pessoas, aproximar daqueles que ficam sozinhos e recebê-los com amor e cari -
nho em nossas casas), o D de discipulado (relembre que discipular é ensinar o que Jesus ensinou e que
está escrito na Bíblia, a Palavra de Deus) e hoje aprenderemos sobre o E de evangelismo. (Peça às crianças
que repitam cada letra do IDE e a palavra correspondente). Você sabe o que é Evangelho? Significa Boas
Novas, ou seja, ótimas notícias.  (Faça uma encenação, vestindo-se como a mulher da história, use um
véu e cole moedinhas feitas de papel-alumínio nas pontas) Na Bíblia, a Palavra de Deus, temos uma his-
tória interessante sobre isso. Certa vez uma mulher que havia se casado notou que em sua grinalda, um
dos símbolos do casamento, faltava uma dracma, uma moeda. É como se ela tivesse perdido a aliança de
casamento, que é o símbolo que usamos hoje. Ela então, muito preocupada, pois isso poderia causar-lhe
problemas com seu marido, começou a procurar por toda a casa. Pegou uma candeia (como se fosse uma
vela) e varreu a casa, procurou, procurou com muito cuidado. Depois de um certo tempo ela encontrou a
dracma perdida! Puxa, ela ficou tão contente que queria contar a notícia para todas as suas amigas e vizi-
nhas. Reuniu todas elas e disse: “Alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido” (v.9)
Vocês podem imaginar a alegria desta mulher? Assim, a Bíblia também nos revela que os anjos de Deus fi-
cam alegres e fazem festa nos céus por uma pessoa que se arrepende de seus pecados e recebe a Jesus
como Salvador. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Por isso crianças é que devemos evangelizar, contar as óti-
mas notícias para as pessoas que não conhecem a Jesus e vivem tristes, sem esperança, neste mundo
cheio de pecado e maldade. Aquela mulher tinha uma ótima notícia para contar e nós também temos uma
notícia para a solução da vida das crianças, das mulheres, homens, jovens e adolescentes  e que não co-
nhecem a Jesus e o que Ele fez por nós. (Use gravuras de Jesus, de alguns discípulos e de crianças pre-
gando para outras) Certo dia, quando Jesus passou a ensinar sobre o Reino dos Céus às pessoas, Ele co-
meçou chamando alguns homens para serem seus discípulos. Aqueles homens ficaram sabendo por meio
de João Batista que Jesus era o Messias, aquele que as profecias diziam que viria a este mundo para salvar
a todas as pessoas. Um deles, chamado Filipe, quando soube dessa grande notícia se tornou um discípulo
de Jesus e ainda correu para contar a outros estava novidade. Ele encontrou a Natanael e já foi logo anun-
ciando as boas novas “achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profe-
tas: Jesus…”. Assim crianças Deus quer que anunciemos, contemos essa ótima notícia do grande amor de
Deus, que Jesus já veio, que morreu e ressuscitou, e está vivo. Contemos que Jesus está no céu preparan-
do um lugar para nós e que todos aqueles que o receberem como Salvador em sua vida também serão sal-
vos e poderão morar no céu e viver eternamente com Deus. Vamos agir e cumprir o IDE de Jesus evange-
lizando. Agora você tem uma ótima notícia para contar, comece com seus amiguinhos de escola, vizinhos,
primos e aproveite para convidá-los a vir estar conosco nesta reunião do Ide. 

E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você pode fazer isso agora mesmo, ter a sal-
vação e poder ir morar no céu. (Faça o apelo e ore, primeiramente com aqueles que aceitaram a Cristo,
depois faça outra oração pedindo a Deus que os ajude a falar de Jesus para os outros. Deixe que as crian-
ças façam sua própria oração, apenas ensine pelo quê deverão orar)

Encerre fazendo um desafio de cada um convidar um amiguinho(a) para vir no próximo encontro do IDE.

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE: Faça um bonito colorido e no cole no lugar das dracmas círculos em papel laminado
dourado ou glitter dourado.


