IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 13 de Junho de 2018
SÉRIE: O CRISTÃO E A CIDADANIA

Tema: “Direitos e Obrigações”
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Dinâmica dos dois caminhos
Como fazer: Dizer às crianças que todas deverão cantar uma música que gostam, mas tudo deve ser ao
mesmo tempo. Ao sinal do professor as crianças começam a cantar. Em seguida, peça para que parem e
escolha alguma criança para identificar 3 músicas que ouviu. A professora então comentará que foi um
pouco difícil a criança saber, pois todos cantaram ao mesmo tempo. E percebemos que para saber o que
cada um cantou, é necessária uma organização, e essa é bastante importante para que todos saibam qual o
espaço e tempo para cantar no momento certo. E hoje em nossa lição aprenderemos como nós, cristãos,
temos essa organização na vida com Deus por meio de nossos DIREITOS e OBRIGAÇÕES segundo a
Palavra de Deus, vamos descobrir?
LOUVOR: Por dentro/fora/alto/embaixo sempre sou feliz; Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.
FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: Imagens de crianças indo para igreja, lendo a Bíblia,
cantando louvores, orando, ofertando. Imagem de uma cruz e um coração no momento que falar do
Amor de Deus). Hoje crianças, vamos falar de nossos DIREITOS como cristãos, alguém sabe o que é
direito? É aquilo que é correto, justo e honesto a ser feito, é ainda, uma vantagem ou privilégio, por
exemplo, cada uma de vocês tem o direito de ir à escola todos os dias, de ter uma boa alimentação, de ter
roupas, sapatos, brinquedos, de ter uma casa para morar com o papai, mamãe e irmãos, de ir ao parque
brincar com os amigos, de ser protegido pelos nossos pais. E como pessoas que servimos a Deus, também
possuímos os Direitos Cristãos, vocês sabem quais são? Vocês têm o direito de serem levadas ao templo
(Igreja) para adoração ao nosso Deus (Mostre a imagem da criança indo à Igreja), de saber do Amor dEle
por vocês ao dar sua própria vida para morrer em nosso lugar e ao terceiro dia ter ressuscitado (mostre a
imagem da Cruz), Mateus 19:14, seja aqui no Ide ou quando vão à Igreja e escutam a Palavra de Deus
(Bíblia). E assim, temos o direito de saber que Jesus é o Filho de Deus, pois como está escrito em João 3.16
“Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que Nele crê, não
pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna (Salvação) é um direito nosso, garantido por Jesus lá na
cruz! A partir do momento que oramos e pedimos perdão dos nossos erros e aceitamos a Jesus como
Salvador, esse Amor tão inexplicável de Jesus, nos dá o direito do perdão de nossos pecados (Salmos
103.3). Também, temos o privilégio de possuir a Bíblia e poder levá-la onde quisermos. Temos o direito de
dizer que seguimos a Jesus e não ser perseguido por isso. É um grande privilégio, pois em alguns países
seguir a Jesus é um crime! Mas, além dos nossos direitos temos deveres e OBRIGAÇÕES. Vocês sabem o
que é OBRIGAÇÃO? É o que temos a fazer, por exemplo, precisamos estudar para a lição da escola e fazer
a atividades de casa , temos que tomar banho todos os dias, escovar os dentes, arrumar os cabelos,
organizar o nosso quarto, dormir na hora em que a mamãe mandar etc. E como somos crianças que temos
Jesus, possuímos nossas obrigações espirituais as quais devem ser levadas a sério: Ler a Bíblia , João 5.39,
e aquele que não sabe ler, peça aos pais que leiam; Orar a Deus todos os dias ( Mostre a imagem da
criança orando), pois como cristão devemos sempre conversar com nosso Pai dos Céus, pois Ele ama
ouvir nossa voz; Ofertar quando vamos à Igreja, Malaquias 3.10 (mostre o visual da criança ofertando), a
oferta é uma atitude de gratidão a Deus por tudo que Ele fez ou faz por nós; Cantar louvores a Deus,
Salmos 96.1, (mostre o visual da criança louvando), o louvor agrada o coração do nosso Deus e quando
cantamos sentimos nosso coração mais alegre.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças! Aprendemos hoje sobre nossos direitos e
obrigações como cristãos, e vimos que é importante seguir com firmeza o que a Palavra de Deus nos
orienta. Estejamos sempre atentos com nossa maneira de falar, pensar e agir para que o nosso Deus se
agrade. Façamos uma oração hoje: “Senhor Jesus, eu como cidadão do Céu reconheço que tenho direitos e
obrigações a serem seguidas. Peço sua ajuda em todos os dias da minha vida. Obrigado por entregar Seu
Filho, Jesus Cristo, para garantir todos os direitos a nós, assim eu oro em nome de Jesus, amém!”.
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ATIVIDADE: Desenhe um DIREITO e uma OBRIGAÇÃO que aprendemos hoje.

