IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 12 de dezembro de 2018.

SÉRIE: LOUVOR E ADORAÇÃO
Tema: “Inimigos da Adoração”
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: O MAIOR SACRIFÍCIO Material: 4 folhas de papel ofício, 01 tubo
de cola branca, 01 pincel atômico, 01 rolo de durex colorido(vermelho). Procedimento: - Cole 4 folhas
de papel ofício, formando um caminho e escreva, em um lado da folha, o versículo: “Mas agora em
Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto” (Efésios 2.13). Apresente para as crianças este caminho sem mostrar o versículo, dizendo que o homem tinha livre
acesso a Deus, porém este caminho foi destruído por causa do pecado; nesse momento rasgue o
caminho. - Entregue os pedaços para as crianças e peça para que eles colem as partes, com durex
colorido vermelho. Ao terminarem, fale que somente através do sangue de Jesus o caminho pode ser
restaurado, através do sacrifício perfeito e único de Cristo na cruz. - Então, apresente o lado do
caminho que contém o versículo (Ef 2.13) para que todos possam ler. (Adaptado. Disponível em:
http://adaliahelena.blogspot.com/2018/02/dinamica-o-sacrificio-perfeito-licao-07.html).
LOUVOR: “Assim vou louvar” – 3 palavrinhas. “Te adorar” – Fernandinho.
RECURSOS VISUAIS: Imagens de criança orando, lendo a Bíblia, fazendo fofoca, brigando,
mexendo no celular. Uma gravura de coração sujo para simbolizar o não confessar os pecados.
FALANDO A VERDADE: Crianças, hoje vamos falar sobre algumas coisas que atrapalham nossa
perfeita Adoração a Deus, chamamos de Inimigos da Adoração. Esses inimigos podem nos afastar de
ser um verdadeiro adorador, e nós não queremos isso. Então, vamos saber quem são eles, para que não
entre em nossas vidas. O primeiro inimigo é a Falta de compromisso com a Presença de Deus.
Acontece quando nós pensamos que simplesmente ir ao IDE ou a Igreja nos faz próximos a Deus,
sendo que, eu e você devemos orar, ler a Palavra, jejuar para que a Presença de Deus esteja conosco.
Isso se chama ter Intimidade com Deus, pois precisamos buscar de Deus, assim como está escrito na
Bíblia: “E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração”
(Jeremias 29.13). Outro inimigo da Adoração é a Hipocrisia, quem já ouviu falar nessa palavra? (Deixa
que as crianças falem). Hipocrisia é quando uma pessoa não é verdadeira, por exemplo, aqui no IDE é
amigo de todos, fala super bem das pessoas, mas quando vai para a escola ou até na vizinhança faz
fofoca, briga com as pessoas, fala mal dos amigos. Crianças, isso é ser a mesma pessoa em vários
lugares? Claro que não! Estamos sendo hipócritas, pessoas que não são verdadeiras, crianças que não
são as mesmas pessoas nos diferentes lugares. Temos que vigiar, pois eu e você precisamos ser pessoas
verdadeiras, que sempre fala bem das pessoas tanto aqui no IDE, como na nossa casa, escola e
vizinhança. Pois as pessoas que ainda não tem Jesus, estão de olhos abertos para o nosso
comportamento e atitudes. Devemos sempre pedir a Deus, que sejamos verdadeiros e assim as pessoas
verão Cristo em nós! E outro inimigo da Adoração é o Mundanismo, sabem o que é isso, crianças? É
deixar que as coisas ruins deste mundo entrem no nosso coração. Quando eu e você, dizemos que não
temos tempo para falar com Deus, pois estamos ocupados demais com o nosso tablet, celular,
videogame etc. Ou também quando não confessamos nossos pecados para Deus e deixamos acumular
“sujeira” no coração, assim vamos deixando o mundo entrar nas nossas vidas e ocupar o lugar de Deus
em nossos corações. Temos que agir como a Palavra de Deus nos orienta: “Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça”
(1 João 1.9).
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças, vimos hoje os inimigos da adoração, eles nos
afastam de Deus. E como fizemos na dinâmica, o caminho estava certo, mas o pecado destruiu, então
Jesus com infinito amor entregou a Vida por nós. Assim, eu e você temos o acesso liberado para falar
com Deus, adorar a Ele. Não deixe que esses inimigos te atrapalhem a ter uma vida de adoração a
Deus. Pare um pouquinho e pense como você tem agido e peça ao Espírito Santo para te mostrar
naquilo que você precisa melhorar ou até mesmo mudar no seu viver. Vamos orar.
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ATIVIDADE: Vocês conhecem a brincadeira do Cabo de Guerra? Vamos vencer não deixando que
inimigos nos atrapalhem de adorar a Deus. Ligue a corda somente ao que nos aproxima da presença
de Deus e nos faz ser verdadeiros adoradores, para que esse lado seja mais forte! Depois faça um belo
colorido.
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