
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 13 de março de 2019.
SÉRIE: ATOS DOS APÓSTOLOS

Tema: “O Evangelho do Espírito Santo 
A criança cheia do Espírito opera milagres (Atos 3:1-26)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: CONTANDO AS NOVIDADES
Perguntar  para as  crianças  se elas  sabem o que é  milagre.  Pergunte  também se elas  acham que milagres
acontecem? Em seguida indague se elas já viram ou já ouviram alguém contar sobre algum milagre? (Deixe que
participem). Ao final desse momento, explique que iremos falar sobre coisas incríveis que acontecem quando
recebemos  o  batismo  com  o  Espírito  Santo.  (Professor,  é  importante  que  você  já  tenha  recebido  esse
revestimento de poder, se isso ainda não aconteceu na sua vida busque do Senhor, pois antes de ensinar é
preciso viver o ensino).

LOUVOR:  Vem  Espírito  de  Deus  (Vaninha)  -  https://www.youtube.com/watch?v=2eoQA6P0rcU ;  Santo
Espírito (Vaninha) - https://www.youtube.com/watch?v=Kh5zoXLe36k&list=RDKh5zoXLe36k&start_radio=1

RECURSOS  VISUAIS:  Sugestão  1  –  Figuras   da  história  de  Pedro  e  João  no  templo
http://adaliahelena.blogspot.com/2018/09/subsidio-licao-11-pedro-e-joao-ajudam-o.html ;  Sugestão  2 –
bonecos   representando Pedro, João e o coxo

FALANDO A VERDADE: Neste mês estamos aprendendo sobre um amigo muito especial, O Consolador que
Jesus nos enviou, para nos fazer entender as verdades da Palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Aprendemos
também,  como aconteceu com os  discípulos quando eles  receberam o batismo com o Espírito  Santo:  eles
receberam o dom de falar em outras línguas e também a coragem e autoridade para pregar a Palavra de Deus
(relembre sobre o que aconteceu quando Pedro com muita fé falou àquela multidão – Atos 2:14-41).  Sabe
crianças a partir daquele dia os discípulos passaram a viver de uma maneira extremamente diferente, eles não
tinham mais medo e nem vergonha de dizer que eram cristãos, pelo contrário, passaram a pregar por onde eles
iam e muitas pessoas eram salvas e batizadas. Muitas pessoas começaram até a querer adorá-los achando que
eles tinham poder, mas em tudo eles sempre glorificavam a Deus e jamais aceitavam receber elogios, tão pouco
serem adorados. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo para orar, era por volta das 15hs da tarde
(hora nona). Ao chegarem a porta do templo ali estava um homem coxo desde o nascimento (explique essa
doença) e todos os dias era deixado ali para pedir esmolas, afinal era um bom local para mendigar. Ao ver
Pedro e João passando implorou-os que lhe desse uma esmola (explique o que é esmola). Pedro olhou para ele
e disse: “Olha para nós! ” O coxo certamente pensou que ia ganhar algumas moedas, mas Pedro continuou
dizendo com autoridade: “Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou: em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, anda! ” Crianças, Pedro pegou na mão direita daquele homem e o ajudou a levantar, será
que  ele  conseguiu  andar?  Será  que  ele  caiu  no  chão?  (Deixe  que  as  crianças  participem).  Algo  incrível
aconteceu, o coxo conseguiu dar um salto, firmou seus pés e daquele momento em diante estava curado!!!
Aleluia!!! Todos que estavam ali ficaram maravilhados pois conheciam o coxo e sabiam que um milagre havia
acontecido. O coxo pulou, andou, correu e louvou a Deus. As pessoas passaram a olhar para Pedro como se
fosse seu poder ou santidade que tivesse feito aquilo (Atos 3: 12), mas Pedro não aceitou honra de homens, ele
glorificou a Deus e pregou para todos os que ali estavam. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:
Crianças viram como é maravilhoso ter Jesus em nossas vidas?! Quando recebemos o poder do Espírito Santo,
recebemos o espírito de ousadia e fé. Assim como aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco também, pois
o mesmo Espírito Santo que deu a Pedro a autoridade e poder para fazer milagres, está aqui hoje também. Você
também pode fazer como Pedro, orar pelas pessoas que estão doentes e elas serem curadas. A Bíblia, a Palavra
de Deus, nos ensina que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez (leia Marcos 16:15-18).
Você, criança, que já recebeu a Jesus como Salvador peça que Ele lhe batize com o Espírito Santo, e tenha fé e
coragem para falar do amor de Deus para as pessoas e poder orar pelos doentes e serem curados. E você criança
que ainda não tem Jesus como seu Salvador, saiba que Ele quer fazer o maior milagre de todos na sua vida:
perdoar os seus pecados e te dar a Salvação. Só assim você poderá receber o batismo no Espírito Santo e
também poderá  pregar  e  orar  pelas  pessoas  e  ver  grandes  milagres  acontecendo.  Mas  lembrem-se somos
apenas pessoas que Deus usa para operar milagres, o poder e a glória pertencem a Ele, e ninguém mais. O
poder está no nome de Jesus e não em quem está orando. Nenhum pregador é poderoso, o poder está no nome
de Jesus! (Ore com as crianças e incentive-as a buscarem o batismo com o Espírito Santo, orem também por
esse objetivo)

 Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE: Distribua a imagem do homenzinho para cada criança pintar, e depois colar a perninha nele,
que deverá estar dobrada em estilo de sanfoninha.

PARA OS MAIORES: Além da atividade acima, completem o versículo:

“  O  _____   TENHO  EU  _________________,  EM  NOME  DE
______________________________  O  NAZARENO
________________ E _______________”. ATOS 3:6


