
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 26 de Setembro de 2018
SÉRIE: DEFENDENDO MINHA FÉ

Tema: “Perguntas e respostas”
2ª Timóteo 1:4-5, 3:14-15; Atos 16:1-9

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: A DECISÃO CERTA

Como fazer: Material: Saco de bala sortidas. Distribua três balas para cada criança sem se preocupar com os sabores; Conte
uma pequena história: Estamos em um avião fazendo uma longa viagem e infelizmente fomos informados que ocorreu um
problema no motor da asa direita. Lamentamos informar, também, que o motor da asa esquerda acabou de dar pane. Só
poderão ser salvas as pessoas que tiverem três balas do mesmo sabor na mão; Neste momento espere para ver a reação das
crianças. Em geral as crianças começam a correr e trocar suas balas. Às vezes, ocorre de algumas crianças simplesmente não
trocarem e sim arrancarem das mãos dos outros as balas que necessitam sem ao menos pedir licença. Observe a forma como
elas vão se comportar e conclua a dinâmica pontuando o ocorrido. A) Quem não pensou em ninguém, somente em si mesmo.
B)Quem demorou a tomar uma decisão. Não soube o que fazer a princípio, ficou esperando a reação dos outros. C)Quem
procurou o que precisava, porém, também ajudou os outros. Assim como Timóteo não demorou a tomar uma decisão de
ajudar os outros evangelizando, nós também temos que sermos decididos a seguir Jesus e falar dele as outras pessoas, que
estão assim em situações igual do avião. 

LOUVOR: “Eu leio, eu creio, eu amo a bíblia sim…”; “Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer...” “Preciosos tesouros na
Bíblia encontrei e a minha vida mudou...” “Fé mais fé, amor mais amor...” 

RECURSOS VISUAIS: Visual da família de Timóteo; Caixa surpresa para as perguntas e respostas. 

FALANDO A VERDADE: Em uma colônia romana chamada Listra, moravam duas senhoras que serviam a Deus: Eunice e
sua mãe, Lóide. O marido de Eunice não era cristão nem judeu: era um grego. Seu filho Timóteo era um menino a quem ela
amava de todo o coração. O seu maior desejo era criá-lo nos caminhos dados por Deus. Vamos imaginar que Timóteo era um
menino como você. Tenho certeza que ele foi um menino muito legal. Podemos imaginar sua vida naqueles dias. Acredito que,
como você, Timóteo brincava, almoçava, tomava banho, e que, às vezes, queria dormir até tarde, brincar com seus amigos e
comer muito doces. Será que ele gostava de desenhar e de estudar? Seu nome significa: quem adora a Deus. Timóteo amava
muito a Deus por causa de sua avó e de sua mãe, que também amavam a Deus. A Bíblia diz que Lóide e Eunice acreditavam em
Deus de todo o coração e obedecia, a Sua Palavra. Todos os dias elas liam a Bíblia para Timóteo e, com certeza, contavam às
histórias que eu e você conhecemos na Bíblia. Quais histórias elas contavam? (Relembre algumas: A criação, arca de Noé,
Moisés, etc.) Acredito que Timóteo se encantava e se divertia muito ouvindo as histórias, sempre aprendendo sobre o amor de
Deus, sobre as atitudes corretas de um menino que serve a Deus (comente algumas atitudes demonstram bons exemplos).
Passado algum tempo, Timóteo se tornou o pastor de uma igreja, com difíceis problemas para enfrentar. Acho que ele ficou um
pouco assustado com tanta responsabilidade, mas o apóstolo Paulo lhe escreveu dizendo que não precisava ter medo, apenas
deveria ficar firme naquilo que ele tinha aprendido desde a infância, com a sua mãe e avó, e crido com uma fé firme, sem
fingimento. Ele não duvidou da palavra de Deus. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Timóteo é um exemplo para nós, ele se converteu sendo ainda criança, poderia ter
feito outras opções de vida, mas ele preferiu aprender sobre o Cristo, a exercitar sua fé, a ser um bom soldado de Cristo. Muitas
crianças têm dúvidas sobre  Deus e  sua palavra,  mas aprendemos hoje  que precisamos conhecer  e  estudar  a Bíblia  para
obtermos as respostas e crescermos em Cristo. “E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem
dar a sabedoria que leva à salvação,  por meio da fé em Cristo Jesus”.(2 Timóteo 3:15) (Nesse momento pegue a caixa
surpresa e deixe cada criança retirar uma pergunta.)  Hoje vamos compartilhar algumas perguntas e respostas que podem
fortalecer a fé de vocês. (Primeiro escute as respostas das crianças, depois direcione biblicamente).

 Como posso saber se Deus existe se não posso vê-lo? (Responda usando o exemplo do ar/vento);

 Se Deus é bom, por que ele deixa acontecer coisas ruins? E por que tem tanta gente que faz maldade? Ele é bravo?
(Responda usando a criação, depois relembre sobre a desobediência e o resultado, as pessoas estarem longe de Deus); 

 Por que as pessoas sofrem? Por que existem as doenças? Por que elas morrem? Para onde elas vão? Todas vão para o
céu? (Essas perguntas estão  interligadas,  pois  a  resposta  dependerá de suas escolhas.  O sofrimento,  as  doenças,
mortes  resultam  do  pecado,  mesmo  Deus  permitindo  que  isso  aconteça  Ele  sempre  é  Bom,  pois  espera  o
arrependimento e que o reconheçam como o Senhor e Salvador para que assim possam ir morar para sempre com Ele
no céu. Gn 3:14-17; Tg 1:13-18; Lm 3:22-23; Rm 8: 18-29; Jo 14:6 e 1Pe 5:10)

 Se Deus pode tudo, por que não cura todas as pessoas doentes? (Comece dizendo que segundo a palavra de Deus, e ela
é verdadeira, nos mostra que Ele tem todo o poder e pode sim todas as coisas, pois todos aqueles que se aproximavam
de Cristo com o coração sincero, pela fé eram curados, o problema hoje se chama incredulidade, não acreditam que
Ele pode. Mt 8.16-17; Mt 13.54-58)

Portanto segundo as Sagradas Escrituras  “A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus” Rm.10:17 logo,  “Porque pela graça sois
salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.”  Efésios 2:8
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