
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 27 de Fevereiro de 2019.
SÉRIE: CRESCIMENTO

Tema: “Atitudes para o Crescimento”
(ITs5.17 IPe 2.2 Sl 119.9 At 1.8 Hb 10.25)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: “Com Jesus, sem Jesus” – Essa brincadeira é uma adaptação do Vivo/Morto.
Peça para as crianças ficarem em pé.  Em seguida,  diga a elas  que quando o professor disser:  Com Jesus,
deverão ficar em pé. E quando falar: Sem Jesus, deverão ficar agachados. Faça essa repetição quantas vezes
achar necessário! Divirta-se! Ressalte para as crianças ao final, que quando temos Jesus nós sempre crescemos!
LOUVOR: “Santo Espírito enche a minha vida” https://www.youtube.com/watch?v=QBVuiVvtm9I  ; “Quando
eu crescer” – Aline Barros https://www.youtube.com/watch?v=DgMBNMNXUU0
RECURSOS VISUAIS: Faça uma mão bem grande para mostrar as crianças, conforme o modelo abaixo.

FALANDO  A  VERDADE: Crianças,  hoje  vamos  falar  sobre  como  ter  atitudes  que  nos  leva  ao
CRESCIMENTO em Deus. Vocês estão vendo essa imagem de uma mão? (Mostre a imagem). Cada dedinho
representa uma atitude para crescermos. Vamos aprender? O dedo mindinho mostra a primeira atitude para o
crescimento,  que  é  ORAR:  Vocês  lembram-se  do  IDE passado,  no  qual  falamos  sobre  a  história  de  Ana,
localizada lá em I Samuel capítulo 1, no qual ela orou muito a Deus, e acabou tendo um bebê chamado Samuel?
Pois é, a nossa oração, que é falar com Deus, nos faz crescer, como está escrito em I Tessalonicenses 5.17 “Orai
sem cessar”, que quer dizer: Orar sempre e todos os dias! O dedo anular vem nos falar a segunda atitude, que é
LER A BÍBLIA. A Bíblia é nossa fonte de crescimento, nela encontramos tudo o que precisamos para crescer em
Jesus. Assim como Timóteo que aprendeu sobre a Bíblia por meio da mãe e avó, que ensinava a ele todos os
dias. Nós, crianças, precisamos pedir para nossos pais nos ajudar a ler e entender a Palavra de Deus. A Bíblia
nos diz em I Pedro 2.2 “Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por
meio dele cresçam para a salvação”. Viram crianças, a Bíblia nos diz que ela é nosso leite espiritual, precisamos
dela para crescer! Vamos “tomar” esse leite todos os dias? O dedo do meio fala sobre a terceira atitude, que é a
OBEDIÊNCIA. A Bíblia nos relata em Salmo 119.9 “Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o
conforme a tua palavra”. Obedecer ao que a Palavra de Deus nos ensina é importante para nosso crescimento!
Lembram-se da história de Jonas?  Jonas não obedeceu e foi para dentro da barriga do grande peixe, então logo
Jonas  decidiu  obedecer  e  assim  Deus  abençoou.  Viram  crianças,  nós  devemos  obedecer  à  voz  de  Deus,
principalmente,  quando  nossos  pais  falam  conosco,  pois  eles  são  voz  de  Deus  em  nossas  vidas!  O  dedo
indicador falará sobre a quarta atitude, que é FALAR DE JESUS. A Bíblia fala em Atos 1.8 “Mas recebereis a
virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”. Isso quer dizer, nós devemos falar de Jesus para todas as
pessoas  que  conhecemos!  Jesus  precisa  ser  conhecido  por  todos!  Jesus  é  maravilhoso  e  precisa  ser
compartilhado! Então, fale de Jesus! O dedo polegar mostra a quinta atitude, que é IR À IGREJA. A Bíblia diz
em Hebreus 10.25 “Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-
nos uns aos outros”.  Eu e você, precisamos ir à Igreja. Ter um local para ouvir a Palavra de Deus, ter comunhão
com os irmãos. Quando estamos reunidos, conseguimos crescer melhor!

Texto adaptado do blog: http://pequeninos-de-jesus.blogspot.com/2009/07/mao-do-crescimento.html
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças, vimos hoje as cinco atitudes para o nosso crescimento
em Deus. Essas atitudes devem ser praticadas todos os dias! Pois precisamos estar em constante crescimento
para que o Reino de Deus seja visto em nossas vidas! Jesus sempre nos ajuda a crescer Nele. Vamos orar: Jesus
nos ajude a crescer todos os dias! Perdoa as nossas falhas, nós agradecemos pelo Seu imenso Amor! E que as
pessoas possam me ver crescer em Deus todos os dias! Amém.
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ATIVIDADE: COMPLETE O CARTAZ DA MÃO DO CRESCIMENTO- RECORTE E COLE AS FIGU-
RINHAS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atividade adaptada do site http://pequeninos-de-jesus.blogspot.com/2009/07/mao-do-crescimento.html
 


