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IDE- INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO

CELEBRANDO AS CONQUISTAS 

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:
Material: 01 caixa de presente Balas ou chocolate (01 para cada aluno); Versículo digitado em tamanho peque-
no – Tito 2.11 “Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos e os homens” e fixado nas ba-
las com grampeador; Frase digitada da largura da caixa: “Este presente não é somente seu, distribua com os cole -
gas”. Papéis para sorteio: escreva o nome dos alunos. Arrume a caixa da seguinte forma: As balas no fundo da cai-
xa, por cima das balas coloque a frase digitada no papel da largura da caixa: “Este presente não é somente seu,
distribua com os colegas”. Apresente a caixa de presentes e fale que na caixa há algo muito importante. Fale:
Quem deseja receber este presente? Faça o sorteio do presente. Oriente ao ganhador para que ele abra a caixa de
presentes. O aluno deverá abri-la e realizar a orientação contida na caixa (distribua com os colegas). Depois, os
alunos deverão ler o versículo que está pregado na bala. Para concluir fale que a salvação é pela Graça e para to-
dos, é um presente muito valioso que recebemos de Deus. Da mesma forma, que o presente (apresentem a caixa)
não era somente para um, mas para todos vocês, assim também a salvação para todos quantos aceitam a Cristo.

LOUVOR: Por que Ele vive; Celebre a Jesus; A porta. 

FALANDO A VERDADE: Você sabe o que é Celebrar? Celebrar é comemorar com alegria. Em nossa vida
temos muitos motivos para celebrar. Estaremos a partir de hoje estudando sobre “Celebrando as conquis-
tas”. E a maior conquista que já recebemos foi o presente da Salvação. Na cruz, Jesus conquistou a salvação
para todos que creem nEle. A conquista não foi fácil e Jesus sofreu muito, mas no fim Ele venceu! Por causa
da vitória de Jesus, podemos nos aproximar de Deus e encontrar o verdadeiro sentido para a vida.  Jesus
Cristo nasceu na cidade de Belém. Seus pais aqui na terra eram José e Maria, embora Ele sempre soubesse
que Deus era o seu verdadeiro Pai. Jesus cresceu fez muitos milagres: curou os doentes, ressuscitou pessoas
e falou do amor de Deus por onde quer que passasse. Assim, Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade
do pecado. No entanto, para que isso se tornasse possível, Ele teria que morrer, porque somente o seu san -
gue derramado nos purifica do pecado. Essa foi a maior prova de amor que recebemos de Deus. Foi em uma
sexta-feira que Jesus Cristo morreu crucificado. Naquele momento houve um grande terremoto e até os sol-
dados que o levaram, finalmente, reconheceram que Ele era o filho de Deus. O corpo do nosso Salvador foi
colocado em um sepulcro e foi fechado com uma pedra bem grande. No sábado, os homens que mandaram
crucificar o nosso Cristo lembraram que Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia e mandaram alguns sol-
dados vigiarem o sepulcro. Eles achavam que os discípulos roubariam o corpo de Jesus e depois diriam que
Ele voltou à vida. Na manhã de domingo, duas amigas de Jesus foram ao sepulcro, e assim que chegaram a
terra tremeu e um anjo tirou a pedra. Os soldados ficaram apavorados que nem conseguiram se mexer. E o
anjo falou: - Não tenham medo! Vocês vieram ver Jesus, mas Ele ressuscitou. Entrem o lugar está vazio.
Agora, avisem aos discípulos para irem a Galileia, lá vocês o encontrarão. Jesus apareceu para elas e falou: –
Paz esteja com vocês! – e continuou: - Falem com meus irmãos que estarei esperando por eles na Galileia. Os
soldados contaram o que viram aos homens que mandaram matar o nosso Salvador e receberam dinheiro
para dizerem ao povo que os discípulos tinham roubado o corpo dEle. Os discípulos encontraram com Jesus
ressurreto e o adoraram. E o Filho de Deus falou-lhes: - Vocês devem ir a todos os povos da terra ensinar o
que aprenderam. Façam novos seguidores e batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E
mais uma vez declarou o seu imenso amor por nós quando disse: - Eu estou com vocês todos os dias até o
fim dos tempos. A grande conquista de Jesus na cruz foi sobre a morte (1 Coríntios 15:55-57). A Bíblia diz
que a morte é o último inimigo a ser derrotado. E Jesus já venceu! Jesus morreu na cruz, mas não permane-
ceu morto. Ele ressuscitou! E ele não vai morrer outra vez. Por causa da morte de Jesus na cruz, quem o se-
gue um dia também ressuscitará como Jesus ressuscitou. E, quando ressuscitarmos, será para a vida eterna,
junto de Deus. A morte perdeu seu poder!

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Muitas pessoas puderam ver Jesus depois de sua ressurreição.
Em João 1:12 podemos ver que alguns creram nEle e O receberam, a estes deu o direito de se tornarem filhos
de Deus. Todos nós que já cremos em Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz nos torna participantes da maior
conquista da nossa vida – a Salvação! Que maior presente poderia receber de um Pai zeloso do que a certeza
da vida eterna? Então se alegre no Senhor, demonstre esta alegria para seus amigos, colegas e parentes, fa-
lando de tão grande amor a todos eles. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor, saiba que Jesus
conquistou todas essas coisas com sua morte na cruz por um único motivo: para conquistar vidas. Ele lhe
ama e quer fazer parte de sua vida. Jesus quer lhe transformar e dar vitória sobre tudo que ele conquis-
tou por você. Mas, para isso, você precisa reconhecer que não pode vencer o pecado, a separação de Deus e a
morte sozinho. Você precisa que Jesus lhe salve. (Apelo) 
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