
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 30 de janeiro de 2019.
Tema: CRESCIMENTO

Crescendo em Deus (2 Pedro 3: 15 e 18)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: CONTANDO AS NOVIDADES
Faça um círculo e pergunte às crianças como foram as férias e quais seus planos e sonhos para esse ano
(insira esta parte já na introdução da palavra).

LOUVOR:  Aleluia  (https://www.youtube.com/watch?v=heGAvvlPC-Y);  Meu  coração  era  sujo
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dU0GSsoF_eo )

RECURSOS VISUAIS: Imagens da história de Timóteo (https://blogtiale.blogspot.com/2010/11/desde-
pequeno-loide-eunice-e-timoteo.html),  faça tiras de papel  e escreva e cole desenhos de acordo com as
perguntas  sublinhadas,  faça  uma Bíblia  em forma de caixa e vá  retirando as  perguntas  conforme for
falando

FALANDO A VERDADE: Olá crianças, estamos começando um novo ano e com isso sei que vocês estão
com muitas novidades para contar: presentes que ganharam, passeio que fizeram nas férias, nova turma e
amigos na escola, etc. Que tal contarem para nós? (Deixe que as crianças participarem). Vocês fizeram
planos ou pensaram em algo que desejam que aconteça este ano na sua vida? Sabe crianças, mesmo sendo
pequenos podemos fazer planos e hoje quero convidar vocês a juntos fazermos planos para o nosso Ide.
Neste ano o nosso tema é Crescimento, e como podemos pensar em crescer? Claro que todos vocês vão
crescer  no  tamanho,  mas  o  crescimento  que  estou  me  referindo  é  o  nosso  crescimento  espiritual,
primeiramente, e também, o crescimento do nosso Ide em termos mais crianças participando. Vamos ler a
Palavra de Deus em 2ª Pedro 3:18 “Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo”. Precisamos crescer no Senhor Jesus para sermos fortes e vencedores. E como fazer isso? Na Bíblia
temos a história de um jovem chamado Timóteo. Ele cresceu num lar em que sua mãe, chamada Eunice, e
sua avó, Loide, o ensinaram a Palavra de Deus. Elas, por amarem a Deus e Sua Palavra, instruíram a
Timóteo todos os ensinamentos das escrituras.  Esses ensinamentos fizeram de Timóteo “sábio para a
Salvação” (2 Timóteo 3:15). Sendo assim crianças, ele aprendeu que a Salvação só vem através de crer em
Jesus e recebê-lo como Salvador. Quando se tornou jovem Timóteo foi convidado pelo apóstolo Paulo, que
tinha ouvido boas coisas a seu respeito (Atos 16:2), a ser um missionário e ajudá-lo no serviço de Deus.
Eles trabalharam juntos e depois de um tempo, aquele jovem se tornou um líder nas igrejas dos cristãos.
Tudo  isso  aconteceu  com  Timóteo  porque  ele  foi  ensinado,  e  a  Palavra  de  Deus  nos  ensina  TUDO!
crianças, para termos uma vida de crescimento em Deus e abençoada.
 
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: A coisa mais importante para crescermos no Senhor Jesus é a
leitura da Bíblia, você tem lido ou ouvido histórias da Bíblia? Quanto tempo você tem tirado para ler a
Bíblia? Será que têm sido pouco? Lendo a Bíblia você irá conhecer como o Senhor Jesus quer que você viva
cada dia,  mas se você não tiver ninguém que leia para você,  venha participar  toda semana em nossa
reunião e também ir à igreja. Você pode também falar com Deus fazendo orações, isso também o ajudará a
crescer em Jesus. Vou citar algumas coisas que a Bíblia nos ensina para crescermos em Deus: Quando você
pecar? Você  deve  confessar  (contar)  os  seus  pecados  ao  Senhor  e  se  necessário  a  seus  pais,  líderes,
pastores e arrepender-se (1 João 1:9);  Como viver? Você deve viver em santidade e amando ao próximo
(Hb.12:14; 1 João 4:11); E sobre o perdão? Devemos perdoar aqueles que nos ofenderem (Mt.6:12; 18:21 e
22);  Como agir com a família? Você deve honrar e respeitar seus pais (Ef.6:2);  E sobre o trabalho? Faça
tudo como se estivesse fazendo para o Senhor, o seu trabalho criança é estudar por isso faça o melhor e
não fique com preguiça, e quando crescer deve agir da mesma maneira (Cl.3:21 a 23); E quanto aos bens
materiais?(Cite brinquedos, celulares, computador, vídeo games) Não ame as coisas materiais e nem o
dinheiro, pois jamais ficará satisfeito (Ec.5:10) Vocês viram como é importante conhecermos a Palavra de
Deus para crescermos  abençoados?  Então continue participando dos  nossos  encontros,  e  na próxima
semana te desafio a trazer um amiguinho(a) para também aprender a ter uma vida abençoada e poder
conhecer mais de Deus. Fazendo assim, você também ajudará nosso IDE a crescer em quantidade! Vamos
orar e agradecer a Deus pela Sua Palavra e pedir que nos ajude a crescermos como Timóteo, sábios para a
Salvação. (Caso tenha algum visitante não crente faça o apelo).

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE: 

Fonte desta atividade:
http://caminhandocomamor.blogspot.com/2014/07/licao-biblica-o-menino-timoteo-um-homem.html


