
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 25 de Abril de 2018
SÉRIE: O MINISTÉRIO DE JESUS 

Tema: Jesus – o maior exemplo de perseverança
Textos: Marcos 2:1-12; Mateus 7:7

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Dinâmica A Pesca da Vitória
Material: Pedaços  de  papel,  de  preferência  papel  grosso  tipo  cartolina,  e  escreva  as  seguintes
palavras: PERSEVERANÇA, FÉ, OUSADIA, DETERMINAÇÃO, CORAGEM, ALEGRIA, PALAVRAS,
BENÇÃO, CONFIANÇA, PROSPERIDADE, CRESCIMENTO, MULTIPLICAÇÃO, BÍBLIA, ORAÇÃO, e
coloque todas dentro de uma caixa ou qualquer outra vasilha. Cada palavra pode até ser recortada em
formato  de  peixe,  se  for  possível,  para  ajudar  na  visualização.  Como  fazer:  Diga  para  os
participantes que vamos a uma pescaria. Cada pessoa “pesca” um pedaço de papel da caixa. Depois
que todos tiverem pescado começam, um por um, a dizer por que seu “peixe” é importante para uma
vida cristã vitoriosa. Se sobrar papeis deixe que alguns pesquem mais de um peixe

LOUVOR: Eu preciso de você; Por que me amou tanto assim(Diante do Trono para crianças)

FALANDO A VERDADE: (visuais sugeridos: O paralítico de Cafarnaum) Olá crianças, chegamos
na última lição, este mês aprendemos sobre o Ministério de Jesus e seus exemplos deixados  aqui para
nós, enquanto esteve aqui na terra. Hoje vamos aprender como ser perseverantes como Jesus foi, não
desistindo, e sendo fiel no propósito que Deus determinou que fosse cumprido em sua vida! Hoje
falaremos  de  algo  que  aconteceu  em  Cafarnaum,  onde  Jesus  havia  voltado  para  aquela  cidade.
Quando as pessoas ficaram sabendo que Ele estava ali, ajuntou- se tanta gente, que não cabiam nem
dentro, nem fora da casa! Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico
deitado  em  uma  maca.  Mas,  sabem  por  onde?  Pela  porta?  Não!!  Pelo  telhado  daquela  casa!  Já
imaginaram isso? Pois é, estes homens, haviam ouvido falar de Jesus, e de seus milagres! Eles tinham
um amigo que não andava, e queria muito que ele fosse curado! Como não tinham acesso pela porta,
resolveram subir no telhado e fazer um buraco e descer este amigo!  Vocês acham que foi fácil? Não !!
Mas eles foram persistentes e não desistiram! Quando Jesus o viu, disse: Meu filho, os seus pecados
estão  perdoados!  Alguns  mestres  da  lei  estavam ali  naquela  casa  e  pensaram coisas  que    eram
blasfêmias o que Ele havia dito. Mas Jesus que conhece o nosso pensamento logo disse: Por que vocês
estão pensando estas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seu pecados estão perdoados ou
levanta-se pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do homem, tenho poder
para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você:levante-se pegue a sua cama e vá para
casa! No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos , pegou a sua cama e saiu para casa.
Todos ficaram admirados e louvaram a Deus dizendo que nunca haviam visto tal acontecimento! 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Nesta história podemos ver o quanto estes amigos foram
persistentes  e  não  desistiram,  lutaram e  conseguiram  a  cura  para  seu  amigo!  Sabe  crianças,  me
lembro o quanto Jesus também foi persistente, para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado!
Para  que  eu  e  você  pudéssemos  receber  o  presente  da  Salvação.  Jesus  não  poderia  desistir  do
propósito que Deus havia determinado para que fosse cumprido através de sua vida ! Ele não desistiu
de você! Ele foi persistente por amar você! Ele fez tudo por você! Sofreu, foi humilhado, maltratado,
crucificado,mas, Ele venceu por você! Aleluias! Deus nos diz na Biblia (Rom.6:23)que o salário do
pecado é a morte , mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor! Jesus
morreu!  MAS RESSUSCITOU NO TERCEIRO DIA !Esta vivo, e preparando um lindo lugar para
estarmos com Ele,lá no céu! Você já parou para refletir que você não pode desistir!  Criança, seja
perseverante, valorize o que Jesus fez por você. Aprenda com os exemplos deixados por Ele. Não se
importe com o que dizem,mas, se  importe com o que Jesus diz de você! Nunca desista de Jesus! Tudo
que Ele fez foi  por nos amar e foi perseverante até o fim. Na Bíblia diz: Mas aquele que perseverar até
o fim, será salvo( Mc.13:13).

Siga os passos de Jesus sempre e seja perseverante nas promessas que Ele nos deixou! 
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