
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 2 de Maio de 2016
“A salvação da família”

 Série: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Entregue um balde a algum irmão e peça a ele para encher com água. No
entanto,  combine com ele para,  em vez de encher com água,  colocar os papeizinhos picados que estão no
saquinho que você já preparou. Simule que regará as crianças com a água, jogando o conteúdo do balde (papel
picado). Elas levarão o maior susto!!!! Você ficou surpreendido, então saiba que Deus nesta noite também quer
te surpreender!

LOUVOR: Sei, Sei, Sei; É feliz o lar;  Obedecer.

FALANDO A VERDADE
(Usar gravuras da internet) Levar uma caixa de presente com uma palavra dentro - Família. Explique: Deus nos
dá vários presentes, o principal  é a nossa Salvação que é a oportunidade de morar com Ele no céu. Mas o
presente que quero lhes falar hoje é outro presente muito especial que Deus nos deu para desfrutarmos aqui na
terra (tire a palavra família de dentro da caixa). Você sabia que a família é projeto de Deus? Todos nós sabemos
que a primeira família foi constituída num lugar lindo e perfeito que foi no jardim do Éden, estou sim falando
de Adão e Eva. Eles viviam felizes e tranquilos, e o mais especial Deus conversava com Eles face a face. Mas
infelizmente algo muito triste aconteceu, por causa do pecado, foram expulsos do belo jardim, pois o pecado os
separou de Deus, mesmo não sendo esse o Seu desejo. O desejo de DEUS é que todas as famílias sejam salvas, e
vá morar com Ele no céu um dia.  Adão e Eva tiveram dois filhos: Caim e Abel. Suas vidas fora do jardim não
foram nada fáceis, tiveram que trabalhar muito para construir uma nova vida. Podemos imaginar que desde
bem pequenas as crianças já tinham que ajudar no sustento da família. Quando cresceram, Caim tornou-se
agricultor (ele plantava e colhia); e Abel tornou-se pastor de ovelhas. Abel era um homem bom, amava a Deus e
obedecia a seus pais. Caim era mau e sentia muita inveja de seu irmão. Ele odiava tanto Abel que o matou. Deus
mandou Caim para bem longe de sua família. Adão e Eva tiveram outros filhos. Esses filhos tiveram mais filhos.
Muitos anos depois já havia muita gente na terra, e a maldade também estava aumentando muito. Deus ficou
triste e resolveu destruir toda a terra. Mas Ele viu que uma família O amava e obedecia: Nóe, sua esposa, seus
três filhos, chamados Sem, Cam e Jafé e as esposas deles. Deus deu uma ordem a Noé: construir uma arca
(grande barco), porque Deus iria destruir a terra com um dilúvio, ou seja, muita chuva, tudo seria coberto pelas
águas. Na arca deveria caber um casal de cada animal que vivia na terra e de todas as aves também.  Deveria ter
espaço  para  o  próprio  Noé,  sua  esposa  e  seus  filhos  com  suas  esposas.  Deus  também  mandou  que  Noé
ajuntasse bastante alimento para todos os animais, para as aves e também para sua família, enquanto tivessem
que ficar dentro da arca. Noé era um homem muito bom e obediente a Deus. Ele contou ao povo o que Deus iria
fazer com a terra, que precisavam se arrepender dos pecados e voltarem-se para Deus, para que não morressem
no grande dilúvio. Enquanto a arca estava sendo construída, Noé falava do amor de Deus para as pessoas, mas
elas não se arrependiam das maldades. Finalmente, a arca ficou pronta. E Deus mandou que entrassem nela
um casal de cada tipo de animal: os grandes, os pequenos, os que rastejam, e todos os tipos de aves, para que os
animais não desaparecessem. Também entraram na arca Noé e sua esposa, e seus filhos e suas noras: eles
levaram todos os alimentos que haviam juntado. Depois de sete dias que haviam entrado na arca, começou a
chover, chover e chover.... Foram quarenta dias e quarenta noites de chuvas fortes, e toda a terra ficou cheia de
água. Até o monte mais alto que existia ficou totalmente coberto. Após quarenta dias, Deus mandou parar de
chover. As águas abaixaram. Noé e sua família puderam sair da arca e fizeram um altar para agradecer a Deus.
Deus colocou um grande arco no céu para mostrar a Noé que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. Este é
um acordo que Deus fez com Noé e com todas as pessoas. Deus começou tudo de novo. Os animais tiveram
filhotinhos. Os filhos de Noé tiveram outros filhos, e novamente a terra foi enchendo de gente, e muitas famílias
se formaram. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM
Deus criou a família para ser perfeita. Ou seja, Deus pensou em cada detalhe e planejou com carinho! Mas o
pecado estragou tudo. Hoje, vemos lares desfeitos, divórcio, filhos rebeldes, famílias que estão totalmente fora
dos padrões de Deus. Mas Ele nunca desistiu do seu projeto “famílias segundo Seu coração” O seu desejo é que
todas as famílias sejam salvas e se voltem para Ele. Talvez você já tenha crido no Senhor Jesus, mas encontra
-se com dificuldades com seus familiares por falte de fé, não desista continue testemunhando e orando pela
salvação de todos seus familiares, seja um cooperador da obra de Cristo. Você que ainda não creu, não colocou
totalmente sua confiança no Senhor Jesus, Ele mesmo te chama e deseja salvá-lo do castigo eterno. Creia hoje
mesmo!
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