IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”
Goiânia, 23 de agosto 2017
IDE – INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO
PATERNIDADE ESPIRITUAL – Criança ganhando crianças
João 4:1-42; Marcos 16:15;

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Providencie balões de duas cores diferentes, um para
representar “oração” e outro para representar “pregação”. Encha os balões e amarre nos pés das
crianças. Cada criança terá um balão de cada cor amarrado em cada perna. Ao sinal cada
criança tentará explodir o balão do amiguinho e não deixar que estourem o seu. Encerre
falando com elas da importância para toda criança salva de orar e pregar.
LOUVOR: É muito bom ter Jesus no coração; Com meu martelo; A cada momento.
FALANDO A VERDADE (Use ilustrações da história da mulher samaritana) Maria era uma
menina que amava a Jesus, já bem novinha ela tinha recebido Jesus na sua vida, desde então
sempre que tinha oportunidade falava de Jesus para suas amiguinhas. Maria tinha o costume
de levar sua pequena Bíblia para a escola. Certo dia quando ela já tinha terminado as ativida des que a professora havia passado reuniu no final da sala com sua amiga Franciely e mais uma
vez contou uma história muito linda de Jesus para ela. Ali naquele lugar, sem atrapalhar a aula
Maria fez o apelo para sua amiga que sem hesitar entregou sua vida aos cuidados do Salvador.
Essa história, crianças, nos faz entender uma grande verdade: que crianças também podem ganhar crianças para Jesus. Não podemos ficar calados diante de tanta coisa boa que Jesus fez e
faz por nós enquanto há muitos coleguinhas que não sabem disso. Na Bíblia, a Palavra de Deus,
está escrita que certa vez Jesus, indo da Judéia para a Galiléia, passou por uma cidade samaritana chamada Sicar e parou em frente a um poço para descansar. Aproximou-se também daquele poço uma mulher samaritana para retirar água dali. Contudo, aquela não era uma hora
apropriada para uma mulher andar sozinha naquele lugar e muito menos conversar com um
homem desconhecido. Quando Jesus a viu pediu que lhe desse água e ela, um tanto admirada,
porque não achava certo conversar com um judeu (os samaritanos não conversavam com os ju deus) perguntou Jesus acerca daquele pedido “como tu sendo judeu pedes a mim uma mulher
samaritana? Ao que Jesus lhe disse que se ela soubesse quem lhe pedia água, ela que O pediria
água para beber, pois Ele podia lhe dar a ‘água viva’” e que nunca mais ela teria sede. Jesus fa lou coisas muito profundas e importantes com aquela mulher que ficou maravilhada. Ele falou
também sobre sua condição pecadora pedindo que chamasse o seu marido. Jesus já sabia que
ela vivia na prática do adultério (explique de maneira bem simples o conceito de adultério) e
quando Ele revelou isso a ela, aquela mulher percebeu que Jesus não era um homem comum,
então comentou achar ser Ele um profeta. Ao final da conversa a vida daquela mulher havia
sido transformada e ela correu a chamar a todos da cidade para ouvir as palavras de Jesus.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Use ilustração de crianças evangelizando outras
crianças) Aquele encontro da mulher samaritana com Jesus foi marcante para a sua vida, e
também para muitos samaritanos daquela cidade que creram nEle. Quando recebemos verdadeiramente Jesus em nossa vida não dá pra ficar caladinho sem anunciar para os outros as bênçãos e a salvação que somente Jesus pode dar. Vamos pensar um pouquinho como está minha
vida com Deus? Tenho falado para meus coleguinhas sobre Jesus? É muito importante que você
saiba que toda criança salva precisa falar do amor de Deus para outras crianças, isso foi Jesus
quem falou. A palavra de Deus diz que devemos falar de Jesus para as pessoas: amiguinhos,
pais, priminhos, tios, vovó, vovô, enfim para todos aqueles que ainda não receberam a Jesus
como Salvador de suas vidas. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele tire toda vergonha e timi dez de nossas vidas para que possamos falar do Seu amor por onde formos. E você criança que
ainda não tem Jesus como Salvador saiba que assim como Ele transformou a vida daquela mulher Ele também trará grandes bênçãos na sua vida, basta apenas que você creia nEle. (Faça o
apelo) Oremos!
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ATIVIDADE: Ajude a mulher samaritana a encontrar-se com Jesus e depois faça um bonito colori-

do.

