
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 21 de fevereiro de 2018
“Unidade para conquistar”

I Coríntios 13:12-27; Salmo 133: 1

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: União das cores
Material: Folhas com um mesmo desenho simples (à escolha), sendo 2 para cada participante. 
Como fazer: Distribua um lápis de cor para cada criança, cores diferentes para cada uma. Depois peça
que pintem o primeiro desenho somente com a cor que você entregou. Quando terminarem o primeiro
desenho, peça que iniciem o segundo, mas agora elas não irão pintar somente com a cor que você entre-
gou, e sim que emprestem os lápis uns dos outros, assim cada criança usará vários lápis, o seu e o dos ou-
tros amigos, tendo no final um trabalho colorido. Finalize explicando a importância da união para terem
um resultado melhor, o desenho colorido.

LOUVOR: Cuidado olhinho no que vê; Quão bom e quão maravilhoso é; Eu preciso de você

FALANDO A VERDADE: (Sugestão de ilustrações: Bíblia, porcos-espinhos, silhueta do corpo huma-
no, partes do corpo humano separadas)Neste mês estamos aprendendo sobre unidade. Você se lembra o
que quer dizer? Unidade é ter o mesmo pensamento, é conseguirmos trabalhar juntos em alguma coisa,
mesmos que nossas vontades sejam diferentes, é juntarmos as nossas forças para fazermos alguma coisa.
Vamos abrir nossas Bíblias e ler em I Coríntios 12:18-25(faça a leitura do texto bíblico com as crianças). A
Bíblia nos diz que nós fazemos parte de um único Corpo, o de Cristo. Que embora sejamos muitos, cada
um, de um jeito diferente, estamos juntos na Igreja e, juntos, somos corpo de Cristo. Jesus é o Cabeça e
nós, juntos, somos Seus braços, mãos, pernas, pés, dedos. Agora, pense como seria um corpo onde o pé
briga com a mão e diz que não vai mais carregá-la? Ou a mão, zangada, diz que não quer pentear o cabelo
da cabeça? O Princípio da Unidade diz que, embora sejamos diferentes, devemos compreender que faze-
mos parte do Corpo de Cristo, e precisamos aprender a conviver uns com os outros, respeitando o jeito de
ser de cada um e que, na hora que precisar, devemos estar prontos a ajudar, socorrer e trabalhar juntos
para o benefício de todos. Conta-se uma fábula que durante a era glacial, muitos animais morriam por
causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos, assim se
agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais
próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar uns dos outros e come-
çaram de novo a morrer congelados. Então precisaram fazer uma escolha: ou desapareciam da Terra
ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprende-
ram assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia
causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Essa história nos faz en-
tender que precisamos estar unidos mesmo sendo diferentes uns dos outros.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Sugestão de ilustrações: visuais que representem a relação
entre patrão e empregado, pais e filhos, pastor e membros, aluno e diretor ou professor – se possível
prepare cartazes) Na leitura que fizemos, vimos que o nosso corpo é um só, mas que ele tem muitas par-
tes, são os membros do corpo: olho, boca, ouvido, pé, dedos, ossos, nariz, etc. (Peça que cada um olhe
para seu corpo)Agora veja, todos esses membros juntos são uma pessoa, eu, você, todos nós. Se faltar
uma mão todo o corpo terá dificuldade, ou se faltar uma perna, todo o corpo sofrerá. O que a Bíblia nos
ensina é que cada parte do corpo é importante e que nós, todos juntos, formamos o Corpo de Cristo – a
igreja. Todos temos um chamado de Deus, somos importantes para o corpo de Cristo. E assim, como a ca-
beça é quem comanda o nosso corpo, Cristo é quem comanda a igreja, que somos nós. Para que haja uni-
dade, o corpo deve obedecer a cabeça, caso contrário não funcionará direito as partes do corpo. Por isso,
precisamos ser unidos em todo o tempo, onde estivermos há um líder, um cabeça. Jesus é quem comanda
o povo de Deus em toda a terra. Na igreja temos o pastor que representa Jesus, ele é quem lidera as pes-
soas. Em casa, temos o papai e a mamãe que comanda e devemos obedecer-lhes para que tudo vá bem. Na
escola quem manda é o(a) diretor(a). No trabalho quem comanda é o patrão(oa). Sempre há alguém que
comanda e se entendermos isso e obedecermos, também conseguiremos obedecer a Jesus que é o cabeça
da Igreja. E assim, seremos unidos e teremos o sucesso em tudo que fizermos. Mas tem uma coisa, só con-
seguiremos obedecer se entregarmos nossa vida a Jesus e o aceitarmos como nosso Salvador. Quando fa -
zemos isso, Ele nos ajuda a sermos obedientes a Deus e a nossos líderes aqui da terra, pais, pastores, pro -
fessores, patrões, etc. E além de tudo isso receberemos o perdão dos pecados e a certeza de que iremos
morar no céu. Vamos orar?
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ATIVIDADE: Leia Salmo 133:1, recitem o versículo de mãos dadas e todos juntos, em seguida fa-
çam uma linda pintura.


