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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Prepare três jarras ou panela de vidro transparente, uma laranja e dois pacotes de suco de
laranja (daquele tipo que deve ser diluído em água) e um litro de água na jarra. Diga que você quer suco de laranja. 1-Coloque
a laranja dentro da água da primeira jarra e pergunte se temos suco de laranja. Espere as respostas. 2-Em seguida coloque o
pacote de suco (fechado) dentro da água da segunda jarra e pergunte se temos suco. 3-Diante da resposta, rasgue o outro
suco e coloque o conteúdo do pacotinho dentro da água da terceira jarra e mexa. Pergunte se temos suco. Claro! Dê para que
provem. 4-Pergunte se alguém pode separar a água do pó. Assim deve ser a nossa vida na igreja. 4 – Nos dois primeiros casos
tivemos união de materiais, mas não unidade, que só foi conseguida no último caso (deixem as crianças falarem e reflita com
eles sobre a unidade dos membros da igreja). 

LOUVOR: Bom estarmos aqui louvando a Deus; Quão bom e quão maravilhoso é; Eu preciso de você e você precisa de mim.

FALANDO A VERDADE: Por que chamamos de irmãos as pessoas que frequentam a mesma igreja que nós? Nós, que um
dia recebemos a Cristo como nosso Salvador passamos a fazer parte da família de Deus, e, portanto nos tornamos irmãos, e a
partir dai buscamos viver como família e esta família se chama igreja . Qual o seu relacionamento com a sua igreja? Você tem
construído um bom relacionamento com os irmãos da fé fora do templo onde você frequenta? Ouça essa história: Joãozinho
nasceu em um lar cristão e o período em que mais gostava na igreja era o período das férias para ir no EBF. Num desses
EBFs conheceu várias crianças que creram em Jesus Cristo e que por isso passaram a fazer parte dessa nova família “a
família de Deus”. Mas, entre todos, Joãozinho teve um grande laço de amizade com Pedro (garoto simples porém muito
educado). Durante as férias Pedro chegou até frequentar a casa de João para jogarem videogame. Nos domingos lá estavam
eles na EBD e sempre no final sobrava um tempinho para brincarem juntos. Porém as férias acabaram e para surpresa de
Joãozinho, Pedro passou a estudar na mesma escola que ele. Durante o recreio ouviu seus colegas de classe falar mal de
Pedro. Começaram a chamá-lo de cabeção, de ET, de favelado, praticavam bullying com Pedro. O que você acha qual foi a
postura de João diante da maioria dos colegas? E qual seria sua postura diante dessa situação com seu novo irmão na fé? A
Bíblia é bem clara quanto ao tratamento a todas as pessoas, mas olha o que ela diz aos irmãos da fé em Gálatas 6:10 “Então,
enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.”  (Gl 6:10). A Palavra de
Deus nos relata que Filemom, um cristão que morava em Colosso, mantinha uma igreja em sua própria residência; Filemom
era um homem rico, fato que o permitia ter escravos. Naquela época era normal um homem rico ter escravos e Filemom
tinha os seus. Um de seus escravos chamava-se Onésimo e a Bíblia nos dá a entender que Onésimo certo dia praticou algo
terrível, roubou do seu senhor e fugiu para Roma. Acredito que ali em Roma, possivelmente, acabou preso por algum motivo
não expresso na Bíblia, e encontrou-se com Paulo (que também estava preso por pregar o evangelho). Na prisão Onésimo
ouviu Paulo falar de Jesus e creu, certamente já tinha ouvido falar antes do nosso Deus na casa do seu senhor Filemom, mas
foi  através das pregações e testemunho de Paulo que decidiu fazer parte da família de Deus. Chegou o dia de Onésimo
retornar  para  seu  senhor  em Colosso.  Então  Paulo  que  era  amigo  de  Filemom e  também uma autoridade  eclesiástica
(autoridade na igreja) tratou de escrever –lhe uma carta recomendando o irmão Onésimo, antigo escravo. A pena para um
escravo fugitivo era a morte, mas Paulo sabia da transformação na vida de Onésimo e que agora não era mais uma pessoa
qualquer, era um irmão em Cristo, ouça com atenção parte da carta que Paulo escreveu: “Meu caro Filemom, sempre que eu
oro, lembro-me de você e agradeço ao meu Deus… Como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você
deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido, eu lhe faço um pedido em favor de
Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual
dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e
com ele vai o meu coração. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso: é um querido irmão em
Cristo. De fato, para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também
como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se
estivesse recebendo a mim mesmo.”

VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Onésimo possivelmente era um ladrão, devedor, e merecia a morte (em relação à
lei vigente), mas um dia teve um encontro com Jesus se tornando um irmão em Cristo e Paulo recomenda nesta carta que ele
receba o perdão e um novo tratamento por parte de seu senhor Filemon, que também faz parte da família de Deus. Durante
todo esse mês aprendemos a nos relacionar com nosso Deus, nossa família, nossos amigos e hoje estamos tendo uma grande
lição ao entendermos sobre a postura que devemos ter com nossos irmãos de fé. Todas as pessoas são dignas de serem
tratadas com amor, educação, fraternidade, mas os nossos irmãos em Cristo precisam totalmente da nossa dedicação. Você
que já tem Jesus  como Salvador:  Importe-se  com seu irmão em Cristo!  Procure  saber  se alguém está  passando algum
problema ou necessidade, disponha-se a ajudá-lo, ore por ele, faça visitas em sua casa, não compactue com atitudes de
pessoas que praticam injustiça com seu irmão ou qualquer pessoa (no caso da história de Joãozinho e Pedro). Olha o que diz
o versículo 10 de Gálatas 6: “Façamos o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos da Fe”  - Importe-se com seu
irmão em Cristo!

E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador: Lembre-se, você também pode fazer parte dessa grande família
que irá morar no céu, mas você precisa crer no Senhor Jesus, olhe o que diz o versículo: “Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu Nome.”  João 1:12. Creia hoje mesmo! (Faça o
apelo) 
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ATIVIDADE:  Escreva  uma  carta  aos  seus  colegas  de  classe  ensinando-os  como  deve  ser  o
tratamento a qualquer pessoa novata que ingressar em sua escola. Imagine que este novo colega é
também seu irmão em Cristo.


