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“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 9 de Maio de 2016

“Escolhas em família”
Série: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Dinâmica dos dois caminhos
Como fazer: Cole pegadas (na média de 5 pares de cada lado) no chão, fazendo dois caminhos – lado direito
Caminho Certo e lado esquerdo Caminho Errado. No final de cada caminho, terá uma folha virada para baixo
escrita Caminho Certo e Caminho Errado. Divida as crianças em dois grandes grupos, peça-as para escolherem
qual caminho quer percorrer. Depois de escolhido, as crianças vão pisando nas pegadas até chegarem ao final,
deverão virar para cima a folha e ver o que está escrito e voltar a folha como estava. Vence a equipe que percorrer
em menos tempo o caminho escolhido. O professor fará uma reflexão com as crianças, de que cada equipe estava
percorrendo um tipo de caminho, deixe que elas falem qual era o caminho. E pergunte a elas, quem falou para sua
equipe se o caminho estava certo ou errado (deixem que respondam). Quem estava no caminho errado continuou?
Reflita que assim como cada uma pertence a uma família, nós temos a responsabilidade de dizer qual caminho
estamos andando e ver se devemos continuar ou parar. E hoje na nossa lição aprenderemos sobre as escolhas em
família.
LOUVOR: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”; “Se na família está Jesus, é feliz o lar”
FALANDO A VERDADE: [Recursos visuais: Imagens de crianças em atitude certa (ajudando uma pessoa,
abraçando etc.) e em atitude errada (batendo, xingando etc.) figura de uma família (pai, mãe e filhos); duas
plaquinhas, uma escrita CAMINHO CERTO, a outra CAMINHO ERRADO]. Nesta série temos refletido sobre a
Família como um projeto de Deus, e hoje aprenderemos a fazer as escolhas certas com nossas famílias por meio da
Palavra de Deus, que é a Bíblia (mostre a Bíblia para que as crianças visualizem). Vamos abrir nossas Bíblias no
livro de Eclesiastes capítulo 11 e versículo 9 e depois o capítulo 12 e versículo 1 (leia com as crianças). A Palavra de
Deus nos mostra que nós precisamos ter uma atitude correta diante de todos, pois prestaremos contas ao nosso
Deus e Ele está vendo tudo o que fazemos de certo ou errado. Você não precisa falar que teme a Deus, pois as suas
atitudes, a maneira como você age é que mostrará. As outras pessoas, inclusive de nossa família, ficam nos
observando, as atitudes que fazemos dia a dia revelam quem somos – se servimos ou não a Deus. Esses dois
versículos, escritos por Salomão, estão falando sobre as pessoas jovens, e podemos dizer que as crianças também
são jovens, pois possuem um longo caminho para percorrer. Salomão foi o homem mais sábio que houve na Terra
(1Reis 4.31). Quando Salomão escreve esse conselho para nós, quer nos mostrar que o CAMINHO ERRADO
(mostre a plaquinha e a imagem de uma criança com atitude errada), é o caminho da DESOBEDIÊNCIA.
Pergunte às crianças o que elas sabem sobre a desobediência. Cite alguns exemplos: criança que dá “birra” sem
motivos com o papai ou mamãe; bate no irmão ou irmã; não mantêm limpo e organizado o próprio quarto; dá má
resposta às pessoas mais velhas da família; sempre reclama da comida da mamãe. Há ainda casos piores, como
querer fugir de casa e ter amizades que influenciam para o mal. Esses exemplos são coisas que não agradam o
coração do nosso Deus e gera a desobediência no meio da nossa família. A Bíblia diz, que o filho(a) desobediente
traz vergonha para os pais. (Mostre a plaquinha CAMINHO CERTO e a imagem da criança com atitude correta)
O que é preciso fazer? Precisamos andar no caminho certo, em Jesus, e Ele próprio disse: “Eu sou o caminho, e a
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João 14.6). Devemos ser filhos e filhas que agrade o
coração do papai e da mamãe, por meio de atitudes como, ajudar o irmão ou irmã menor ou maior que você,
auxiliar os pais nas atividades domésticas, tirar boas notas na escola, manter o quarto sempre organizado, fazer
um elogio para seus familiares sempre que for preciso, dar abraços e beijos em momentos inesperados e o mais
importante: orar sempre pela família, pois a oração muda as situações difíceis. Vemos que o Caminho Certo é o
MELHOR de Deus para a nossa família.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Você, criança, tem hoje a liberdade de fazer as escolhas certas para a
sua vida, sabendo que as escolhas de hoje determinarão o que você será no futuro. Procure também tirar um
tempo de oração pelos seus pais, parentes e irmãos, leia a Bíblia, se possível com algum familiar, cante louvores
que você e sua família gostem juntos. Pois, a Palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor
(Salmos 127.3), e como herança somos a alegria de nosso lar, devemos honrar nossos pais de todo coração,
sabendo que o Senhor nos deu nossa família para sermos benção! Caso você tenha na família alguém que ainda
não recebeu a Jesus como Salvador, hoje é a oportunidade de pedir a Deus pela salvação dele (a). Tenha fé que
Jesus salvará sua família por inteiro. Lembre-se sempre de ser exemplo em casa, sua atitude mostrará que vale a
pena seguir a Jesus. Professor faça o apelo e ore com as crianças. “Senhor Jesus, eu reconheço que há dias tenho
trilhado o caminho errado, perdoa-me. Hoje peço que me ajude a andar no caminho certo que leva para a Vida
Eterna. Venha e faça morada em mim. Obrigada por me amar muito e dar-me a minha família, assim eu oro em
nome de Jesus, amém!”
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PINTE O CAMINHO CERTO PARA LEVAR A CRIANÇA ATÉ A FAMÍLIA.

