
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 13 de fevereiro de 2019.
Tema: CRESCIMENTO

Frutificando (Lucas 8:4-15; I João 1:9)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:  Reúna  o  grupo  e  pergunte  como  seria  se  eles  não  tivessem
crescido, se isso seria possível? Pergunte à criança menor se ela quer crescer. Após a participação
de todos reflita sobre a importância do crescimento e que podemos crescer escolhendo ser uma
boa ou má pessoa, tudo vai depender de nossas escolhas.

LOUVOR:  Leia  a  Bíblia  e  faça  oração  –  https://www.youtube.com/watch?
v=Ef2F4ju3bsI&t=29s ; Santo Espírito enche a minha vida –  https://www.youtube.com/watch?
v=QBVuiVvtm9I 

RECURSOS VISUAIS:  Visual  1Imagens  das  fases  de  desenvolvimento  da  planta,  faça  um
cartaz  http://professorajuce.blogspot.com/2017/04/plano-de-aula-para-educacao-infantil.html;
Visual  2  mapa  do  tesouro  da  vida  devocional,  amplie  e  faça  um  cartaz
http://1.bp.blogspot.com/__a4WcnZzw8g/SlZnrS8HyvI/AAAAAAAAA9M/yFTm2IsNSVc/s280/
Slide1.JPG (é o mesmo da atividade).

FALANDO A VERDADE: Olá crianças, este mês estamos aprendendo sobre o crescimento e por
isso vou te fazer uma pergunta: você já observou como crescem as plantas? Veja este cartaz (visual
1):  no  primeiro  quadro  está  a  semente  sendo  plantada,  no  segundo ela  começa  a  crescer,  no
terceiro está bem desenvolvida e já começa a dar flores, e por último está cheia de frutos. Crianças,
assim como a árvore cresce, assim é a vida do ser humano, e pensando em nossa vida espiritual,
nossa vida com Deus, para crescermos de forma sadia e normal como essa árvore precisamos
entender como tudo isso acontece em nossa vida. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador,
a semente, que representa a Palavra de Deus, é plantada em nosso coração (fase 1) E a medida que
buscamos aprender mais sobre o Senhor Jesus vamos crescendo como essa plantinha (fase 2).
Cada dia que oramos, lemos a Bíblia, falamos de Jesus aos nossos amigos, vamos a Igreja, ou
quando  pecamos,  reconhecemos  e  confessamos  nossos  pecados,  vamos  desenvolvendo  e  nos
aproximando mais de Deus (mostre a fase 3). E quando começamos a levar os nossos amigos e
parentes a Cristo, estamos na fase da árvore com frutos. Já pensou em qual fase você está?

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Parece simples dizer que estamos crescendo em Deus,
mas nem sempre as pessoas, sejam adultos ou crianças, são disciplinadas e buscam tirar um tempo
a sós com Deus durante o seu dia. Saibam crianças, que isso é muito importante e quero te dar
uma dica muito legal para que você consiga conhecer mais do nosso Deus e do Seu Filho Jesus.
(Mostre o mapa do tesouro). Este é um mapa do tesouro de uma vida devocional, de santificação
para que você consiga obedecer a Deus e Sua Palavra, e assim poder desenvolver e dar muitos
frutos para Deus. Ao se levantar ore, depois pegue sua Bíblia e leia uma parte (um versículo ou
capítulo), caso você não saiba ler peça a seus pais ou um irmão que saiba ler para você. Depois de
ler pense um pouquinho no que você leu, isso quer dizer que você estará meditando, e procure
entender o que está escrito. Em seguida ore novamente e peça a Deus que o ajude a se lembrar da
Sua Palavra durante o dia. E, finalmente, vá fazer as suas tarefas diárias, ir à escola, brincar, ajudar
em casa, mas sempre lembrando no decorrer do dia de obedecer e acreditar na Palavra de Deus.
Também tome cuidado para não praticar ou falar algo que desagrade a Deus e se isso acontecer
peça perdão e conte seu pecado a Deus, ou a mamãe ou papai, ou à professora. Mesmo que você
seja corrigido ou chamado a atenção essa é a coisa certa a fazer para estar sempre mais próximo de
Deus e poder dar muitos frutos. Vamos orar e agradecer a Deus pela Sua Palavra e pedir que nos
ajude a crescer e darmos muitos frutos para o Reino de Deus. (Caso tenha algum visitante não
crente faça o apelo).

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE: Leia os passos que devemos seguir para chegar ao tesouro e depois faça
um bonito colorido.


