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Goiânia, 13 de setembro 2017
IDE- INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO

Herdeiros da Promessa – Vida Eterna
“E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna.” I João 2:25

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: DENTRO! FORA!
Formação: Ao redor de um círculo grande ficam as crianças. Desenvolvimento: O líder ordena Dentro ou
Fora e todas as crianças cumprem as ordens pulando com os pés juntos para dentro ou para fora do círculo.
De  vez  em  quando  o  professor  repete  a  mesma  ordem.  As  crianças  que  erram  são  eliminadas
provisoriamente, isto é, até serem substituídas por outras que cometeram a mesma falta. Você gostou de
acertar às ordens? Precisamos também estar atentos às ordens de Jesus e obedecê-lO.

LOUVOR: Eu na Bíblia creio(APEC); Meu coração era sujo (APEC); Eu só confio no Senhor
que não vai falhar

FALANDO A VERDADE:
(Utilize gravuras da ascensão de Jesus – Jesus e os discípulos no Monte das Oliveiras, dois anjos)  Como vi-
mos no encontro anterior, ao longo desse mês de setembro estudaremos o tema Herdeiros da Promessa.
Já aprendemos que herdeiro é aquele que ganha o direito de receber algo que não era seu, deixado por uma
pessoa (geralmente alguém próximo, um parente) quando morre. Aprendemos também que a nossa maior
herança é a promessa de herdarmos a vida eterna ao lado do nosso Deus (nossa Salvação), num
lugar lindo chamado céu! Na Bíblia, a Palavra de Deus está escrito que depois de o Senhor Jesus ter morrido,
derramando na cruz o Seu sangue pelos nossos pecados, e ressuscitado, isto é, tornou a viver, Ele se encon -
trou com seus discípulos no Monte das Oliveiras e os orientou acerca do que deveriam fazer enquanto Ele es-
tivesse longe. Jesus lhes disse que deveriam ir pelo mundo pregar o Evangelho a todas as pessoas dizendo-
lhes como poderiam ter seus pecados perdoados e receber a Vida Eterna (Mc. 16:15,16; Mt. 28:19,20). Após
isso, Jesus levantou as mãos para abençoá-los e, enquanto fazia isso, começou a subir... subir... subir. E uma
nuvem cobriu-O, de modo que os discípulos não puderam mais vê-lo. Que lindo deve ter sido ver o Senhor
Jesus subindo para o Céu. Foi tão maravilhoso que os discípulos ficaram extremamente admirados. E então
outra coisa surpreendente aconteceu: Dois homens de roupas brancas apareceram ao lado dos discípulos,
eram anjos, mensageiros de Deus, e disseram: Varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Je-
sus, que dentre vós foi recebido  em cima no céu, há de vir assim como O vistes subir” (At. 1:11) Que maravi -
lha crianças, o Senhor Jesus, que é Deus o Filho, voltou para o Seu lar, para estar novamente com Deus o
Pai. Em João 14:2, está escrito que Jesus foi preparar-nos lugar, morada, no céu para estarmos juntos e que
Ele voltará para nos buscar. Essa é a herança que estamos esperando crianças, a Vida Eterna com Jesus no
céu.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:

(Escreva as palavras em tirar grande de papel: GRATIDÃO, LEITURA E OBEDIÊNCIA DA BÍBLIA, TES-
TEMUNHAR, SANTIDADE. Caso você tenha crianças pequenas, ilustre à frente de cada palavra uma gra-
vura referente) O céu é o lar de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. Você já O
recebeu como seu Salvador? Nenhum de nós vai ficar para sempre aqui na terra. Não sabemos se partiremos
quando estivermos grandes ou quando ainda crianças. Mas queremos estar prontos, não importa a hora de
nossa partida, não é verdade? Estaremos prontos se recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador do pe-
cado. Tendo feito isto, devemos ficar firmes em Jesus e para isso, toda criança que recebeu a herança da Vida
Eterna deve viver uma vida de: gratidão a Deus, ser agradecido por tudo o que temos e somos, não amando o
dinheiro e nem bens materiais (exemplifique, brinquedos, jogos, lazer, computador, celular, etc); leitura e
obediência da Bíblia – a Palavra de Deus; testemunhar, falar do amor de Deus para as pessoas; e, santidade,
ou seja, estar separado, não se misturar com as coisas deste mundo (exemplifique, não andar com más com-
panhias, não usar roupas que o mundo usa, não mentir, não roubar, não maltratar as pessoas e sim amar o
próximo como a nós mesmos, etc); Quando Jesus voltou para o céu, mandou outra Pessoa para nos ajudar. É
o Espírito Santo, que vive no coração de cada um que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Ele é Deus o
Espírito Santo, que quer usar você para fazer grandes coisas e ajudá-lo a viver uma vida que agrade a Deus
para que quando Jesus voltar para nos buscar, eu e você, possamos estar preparados para ir morar no céu.
Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus quer recebê-lO hoje? (Faça o apelo) E você que já tem Jesus,
sente que tem obedecido ao Espírito Santo? O seu modo de viver tem agradado a Ele? Está preparado para ir
morar no céu? (Deixe que as crianças participem). Você sente que precisa melhorar? Então ore comigo:
“Querido Deus, eu me entrego a Ti. Mostra-me o que devo fazer, quero te servir e obedecer. Ajuda-me a estar
preparado para ir morar no céu contigo. Em nome de Jesus, amém.” 

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede



IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 13 de setembro 2017
IDE- INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO

Herdeiros da Promessa – Vida Eterna
“E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna.” I João 2:25

ATIVIDADE: Pinte e monte os dedoches que nos mostram como ter a VIDA ETERNA, aproveite para
evangelizar seus amiguinhos. Se preferir, use 5 palitos de picolé e cole as gravuras.


