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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Cada  criança  recebe  uma  folha  de  papel  para  amassar  e  fazer  uma
bolinha. O professor coloca o cesto de lixo bem na frente da sala. E diz: “O jogo é muito simples”. Você
precisa fazer é acertar sua bolinha no cesto de lixo, sem ter que sair do lugar. Inicia-se perguntando
quem é bom de pontaria? Cada criança terá o direito de jogar a bolinha no cesto somente uma vez.
(alguns terão posição privilegiada).  Após faz – se uma reflexão com o grupo. Essa brincadeira serve
para nos levar a pensar sobre as oportunidades de pregar o evangelho aos nossos amigos, parentes ou
colegas, muitas vezes você terá apenas uma oportunidade, alguns tem posição privilegiada, com mais
chances de acertos. Então não perca a oportunidade de contar a todos o plano da salvação para perdão
dos nossos pecados.

LOUVOR: Boa noite com alegria; Vai pelo mundo todo e pregue o evangelho; Servi-o, servi-o. 

FALANDO A VERDADE: Você sabe o que é uma oportunidade? Oportunidade significa momento favorá-
vel, uma chance. Você já teve oportunidade de falar de Deus para algum amigo ou colega? A lição de hoje nos
conta a história de uma menina que morava em Israel e  foi levada como escrava para um país muito longe
da casa dela, chamada Síria.(Use gravuras retiradas da internet). Ela aproveitou a oportunidade para falar de
Deus naquele lugar.  Essa menina foi levada como escrava para trabalhar na casa de Naamã,  o chefe do
exército da Síria. Naamã era homem respeitado e importante, mas havia um problema sério com ele: tinha
uma doença grave chamada lepra. Essa doença dá feridas horríveis no corpo. Vendo isto, a pequena escrava
disse para a mulher de Naamã que se ele procurasse em Israel um profeta de Deus, chamado Eliseu, certa-
mente seria curado. Naamã foi falar com o rei da Síria e ele disse que enviaria uma carta para o rei de Israel
para que ele o curasse da lepra. E Naamã partiu para Israel levando consigo presentes para dar ao rei de Is -
rael. O rei de Israel não gostou nada quando leu a carta do rei da Síria. Ele achava que era uma afronta ter
que receber um leproso, pois ninguém gostava de se aproximar de alguém que tinha essa doença. O rei tam-
bém achou que o rei da Síria queria começar uma guerra contra eles, aí o rei de Israel rasgou sua roupa. Olha
crianças quando o rei rasgava sua roupa significava tristeza e agitação. Quando Eliseu soube da atitude do
rei mandou buscar Naamã. Naamã ficou sabendo disso e foi até a casa de Eliseu. Chegando lá, Eliseu man-
dou um mensageiro dizer a Naamã que deveria se lavar sete vezes no rio Jordão, e ficaria livre da sua doen -
ça. Naamã ficou zangado com o recado; afinal ele era um homem importante e Eliseu nem saiu para lhe dar
atenção, por isso resolveu ir embora. Mas os homens que estavam com Naamã disseram: “…Por que é que o
Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado?” Então, Naamã resolveu se lavar sete vezes e sabe
o que aconteceu? Ele foi curado! Que coisa boa! Ele ficou tão feliz que voltou para a casa de Eliseu para agra-
decer a cura. Quis até dar presentes, mas Eliseu não aceitou, porque sabia que não tinha sido ele que realiza -
ra o milagre, mas, sim, Deus. Eliseu apenas disse: “Vai em paz”.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: A Bíblia sequer relata o nome da escrava serva do Deus altíssi-
mo, mas sabe-se que se tratava de apenas uma criança, que mesmo estando em situação de escrava não per-
deu sua fé. Aprendemos com essa menina que aquele que serve a Deus jamais pode perder uma oportunida-
de de falar do Seu grandioso nome. Na carta aos Efésios 5: 16 Paulo nos diz: “Não perca as oportunidades…”
se você já creu no Senhor Jesus como Salvador – Deus quer usar você para falar do seu amor para um ami-
go! Talvez você tenha um amigo que esteja passando por problemas difíceis, talvez esteja doente ou precise
de coragem para enfrentar alguma situação ou seu amigo ainda não conheça Jesus. Somente Deus pode sa-
tisfazer a necessidade de vida do seu amigo. Converse com ele, ore, leia  versículos e se ainda não é cristão
conte a ele o plano da Salvação, para que conheça o nosso Deus o Todo Poderoso. A melhor coisa que aconte-
ceu nesta história não foi somente a cura de Naamã, mas, sim, que ele reconheceu que só o Senhor é o Deus
verdadeiro. Ele disse: “Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser Deus de Isra -
el”. Uma pequena palavra da menina fez com que Naamã fosse curado, e cresse em Deus. E você, mesmo
sendo pequeno, pode ajudar as outras pessoas, falando de Jesus – não perca as oportunidades! Agora se
você criança ainda não creu no Senhor Jesus, hoje é a sua oportunidade de ter seus pecados perdoados e ser
salvo do castigo eterno. Mas para isso você precisa crer que Jesus é o Perfeito Filho de Deus, que veio a este
mundo, entregou a sua vida numa cruz, derramou todo o seu sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou
tudo isso para que você pudesse ter a oportunidade de ser Salvo e escolher o caminho que leva ao céu. (Ape-
lo). Faça uma oração: Peça a Deus que nos ajude a ter coragem para falar da sua Palavra as pessoas que estão
próximas de nós.
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ATIVIDADE: Imprimir um par de figuras (abaixo) para cada criança. Colar uma na outra, com um palito
de sorvete ou de churrasco entre elas. O Rio pode ser o fundo ou o gargalo de uma garrafa PET ou, ainda
um copo de papelão.


