
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 9 de agosto 2017
IDE- INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO

PATERNIDADE – Todos são filhos de Deus?
Gn 1 -3;Mt 1-2; Hb 9:7b e  Jo 1: 12 

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Antecipadamente ponha água em vários copos, deixando apenas um com
água pura, nos demais acrescente sal, limão, em outro açúcar, vinagre e assim sucessivamente, de modo que
não modifique a cor da água. Ofereça às crianças, coloque na mesa e espere que alguns bebam da água e
manifeste suas reações ao terem contato com o sabor. Pergunte quem pegou a água verdadeira, e aos de-
mais se notaram alguma diferença ao olharem para as águas. Discuta com eles que a Bíblia é a única verda -
de de Deus e fale sobre os enganos que estão sendo ensinados contra a Palavra de Deus, ou até mesmo
usando a Palavra, mas desviando o sentindo real da mensagem. Fiquemos alerta com o que ouvimos e ve-
mos na TV, na internet, nas igrejas, nas escolas. Termine oferecendo água potável no final da dinâmica.

 LOUVOR: Boa noite com Alegria; Cuidado olho, boca mão e pé; Pai nosso (para crianças)

FALANDO A VERDADE: Você já ouviu o ditado “Todos são filhos de Deus”? O maior erro das pes-
soas é pensar porque foram criados por Deus se consideram filhos de Deus… grande engano! Veremos a se-
guir qual o critério para que uma criatura se torne Filho de Deus: A Bíblia nos relata em Gênesis que Deus
criou todas as coisas (cite algumas coisas que Deus criou, mostre visuais) inclusive o homem! Deus é o todo
poderoso! Ele teve poder para criar o mundo e tudo que existe. No princípio o homem e a mulher viviam em
um lindo jardim (gravuras de Adão e Eva no Jardim) e além de viver nesse lindo lugar eles tinham o que era
o mais importante – um relacionamento com Deus (já estudamos essa passagem no primeiro semestre).
Mas por causa do pecado o homem já não podia mais se relacionar com Deus, que ficou muito triste, porém
ainda lhes fez uma linda promessa: Ele enviaria o Salvador que perdoaria o pecado e destruiria Satanás…
Muito tempo depois, algumas pessoas já haviam se esquecido da promessa, algo formidável aconteceu: cer-
ta moça chamada Maria, noiva de um moço chamado José, recebeu uma notícia muito importante.
Quem deu a boa notícia foi o anjo Gabriel. Ele disse: “- Maria! Você é muito abençoada. O Senhor está
com você! Não precisa ter medo. Deus me enviou para dizer que você vai ficar grávida, vai ter um me-
nino, que é o próprio Filho de Deus! Seu nome será Jesus porque Ele salvará o povo dos seus pecados,
das coisas erradas que fazem.” Mais tarde o anjo apareceu também a José, num sonho, contando sobre
o nascimento do Filho de Deus e ainda dizendo-lhe que se casasse com Maria. José obedeceu ao anjo.
Quando Jesus nasceu em Belém os magos foram visitá – Lo. Guiados por uma estrela os magos encon-
traram Jesus, O adoraram, levaram presentes e puderam ver o cumprimento da promessa do Senhor.
Jesus foi crescendo em graça e sabedoria e nunca pecou. Quando já estava na fase adulta se revelou
como Filho de Deus e ensinava a todos sobre o Reino dos Céus (lugar de onde tinha vindo e onde Deus vive
e ainda, o lugar que Deus quer nos levar para morar). Por onde Jesus ia maravilhas aconteciam, pessoas
eram libertas do mal, doentes eram curados e até pessoas mortas eram ressuscitadas. Mas Jesus não tinha
vindo aqui na terra somente para isso Ele veio cumprir a promessa de nos salvar do castigo do pecado, a Bí-
blia diz que “Sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados” Hb 9:7b. Por isso Jesus se
entregou para ser morto em uma cruz onde seu sangue foi todo derramado por mim e por você, para cum-
prir o que Deus havia prometido: perdoar nossos pecados para que pudéssemos nos relacionar com Deus
novamente, e agora um novo relacionamento não como criatura, mas como filho. Sabe crianças, a melhor
parte desta história além do cumprimento da promessa é que Ele não ficou morto, ressuscitou ao terceiro
dia, subiu aos céus e um dia voltará para buscar o povo que faz parte da família de Deus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Você aprendeu hoje que Jesus é o Salvador prometido, mas
deve estar curioso para saber como  pode  se tornar filho de Deus. Para te explicar melhor vou ler o versícu-
lo 1 João 1:12 “Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber
aos que creram em seu nome”. Vamos examinar por parte: Mas a todos quantos O receberam, aos
que creram em seu nome significa que você precisa receber Jesus em seu coração e crer que Ele é real-
mente o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos seus pecados e depois ressuscitou. Você precisa estar dis -
posto a abandonar o seu pecado e crer que só o Senhor Jesus pode perdoá-lo. Aí sim, Ele vai por a sua vida
em você e Deus o tornará de criatura a seu Filho – Filho de Deus. Este é o significado do restante do versí -
culo quando diz deu –lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que já convidou Jesus para
entrar no seu coração você já é Filho de Deus; então precisa anunciar a Salvação àqueles que estão perdidos
no pecado. E você que ainda não O recebeu como Salvador e quer se tornar filho de Deus sabe que só há
uma forma é convidando Jesus para entrar no seu coração. Finalize com o apelo e oração.
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