
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 20 de março de 2019.
SÉRIE: ATOS DOS APÓSTOLOS

Tema: “ O Evangelho do Espírito Santo 
A criança cheia do Espírito também sofre perseguição (Atos 4:1-31)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Seja forte!
Pergunte às crianças se elas sabem o que é bullying. Explique a elas e pergunte também se elas já passaram
por isso. (Deixe que participem) Pergunte o que elas sentiram e como acham que devem reagir.  Ao final
ensine que elas devem ser corajosas e não permitir que essas coisas não as entristeçam, mas que elas ignorem
e lembrem-se que o que importa é o que Jesus pensa delas, e Ele tem maravilhosos pensamentos sobre nós.
Em seguida, diga que no encontro de hoje veremos pessoas que sofreram perseguições e que tiveram atitudes
de grande exemplo e valor para nós.

LOUVOR:  Ouro,  prata,  tesouro  (Denise)  -  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=34&v=7koTALj2gp4 ; Minha pequena luz (Cristina Mel) -  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=15&v=kOLn-oUe1Ts

RECURSOS  VISUAIS:  Figuras: Pedro  e  João,  algemas,  igreja  orando;  Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=YvWpkmcGd14 (perseguição a crianças na China)

FALANDO A VERDADE: Olá crianças, neste mês estamos aprendendo sobre o agir do Espírito Santo em
nossas vidas, vimos como os apóstolos receberam o batismo e como ficaram cheios de autoridade, ousadia e
fé para falar do amor de Deus para as pessoas. Em nosso encontro passado aprendemos que estando cheios
do poder de Deus podemos fazer grandes coisas em nome de Jesus, assim como foi com Pedro e João quando
oraram por aquele coxo e ele foi curado imediatamente. Mas sabe crianças, hoje iremos aprender que não é
por estarmos fazendo a obra de Deus com fidelidade que não sofreremos perseguições. Sabe depois daquele
momento em que o coxo foi curado, Pedro e João pregaram para as pessoas que ali estavam, falaram com
tanta ousadia e fé que muitos ali creram em Jesus, a Bíblia relata que quase cinco mil creram (Atos 4:4).
Então vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus (ambos eram autoridades do templo), e por
estarem com inveja levaram a Pedro e João e os lançaram na prisão. Imagine crianças, eles estavam fazendo o
bem e foram presos! No outro dia, esses homens reuniram-se com estes apóstolos e os interrogaram (fizeram
muitas perguntas) e ameaçaram também – proibiram a Pedro e João de falar de Jesus para as pessoas. Pedro
lhes disse que obedeceria a Deus e não a eles (Atos 4:19,20). Mais tarde eles foram soltos e se reuniram com
os irmãos e contaram-lhes tudo os que os sacerdotes e anciãos haviam lhes dito. Todos louvaram a Deus e
oraram juntos, pedindo ao Senhor que lhes concedesse que pudessem falar com toda a ousadia a Sua Palavra
e que grandes sinais fossem realizados. (Atos 4: 24-31) Depois de terem orados o lugar em que estavam
tremeu e eles foram cheios da glória de Deus. 
 
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabe crianças, como vimos não é porque estamos servindo a
Deus que não sofreremos alguma perseguição. Não foram só Pedro e João que foram perseguidos. Muitos
outros servos e servas do Senhor sofreram perseguições e muitos até morreram, mas em nenhum momento
negaram  sua  fé  em  Jesus.  Nos  dias  de  hoje  temos  muitos  lugares  em  que  também  os  crentes  sofrem
perseguições. Países como Coreia do Norte, China, Índia, países africanos, até mesmo em nosso continente,
países perto de nós Cuba, Venezuela, Bolívia, Uruguai, os cristãos têm sofrido muita perseguição. As crianças
cristãs têm sido expulsas de suas escolas, presas, machucadas, separadas de seus pais e até mortas. Aqui no
Brasil não sofremos esse tipo de perseguição, mas talvez em sua escola alguns colegas fazem chacota com
você, zombam de você, tentam criar inimizade, tomam suas coisas só por você ser crente e não querer fazer as
coisas erradas que eles fazem, ou, principalmente, por você falar de Jesus aos outros. Talvez em sua família
alguém não goste que você vá a igreja ou leia a Bíblia.  (Professor cite mais exemplos do cotidiano de suas
crianças). Saiba que isso não deve entristecê-lo! Lembre-se que Jesus sofreu perseguição, e todos que tentam
viver servindo a Deus hão de sofrer perseguição. Mas acredite, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena tê-lo
como nosso Salvador pois só assim recebemos a salvação e um dia iremos morar no céu com ele. O inimigo de
nossas almas não quer que as pessoas conheçam a Jesus, por isso tenta impedir os servos de Deus de pregar,
sabendo disso esteja sempre preparado: orando, lendo a Bíblia e jejuando e o Senhor te dará o livramento e te
usará com autoridade e sinais, assim como foi com os discípulos, Ele será com você (leia Hb.5:12). Vamos
neste momento orar por aquelas crianças que sofrem perseguição e por nós, para que jamais desistamos de
servir a Jesus mesmo quando sofrermos também as perseguições.  (Se houver criança não crente faça o
apelo e ore com elas)

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

https://www.youtube.com/watch?v=YvWpkmcGd14
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=7koTALj2gp4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=7koTALj2gp4


IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 20 de março de 2019.
SÉRIE: ATOS DOS APÓSTOLOS

Tema: “ O Evangelho do Espírito Santo 
A criança cheia do Espírito também sofre perseguição (Atos 4:1-31)

ATIVIDADE: Na Palavra de Deus há muitos exemplos de pessoas que sofreram perseguição por seguir a
Deus e não o envergonharam com suas atitudes (José, Davi, Daniel e seus amigos, os profetas, o apóstolo Paulo,
etc)
PARA OS MENORES E MAIORES: Pinte o que os cristãos faziam em todo o tempo.

PARA OS MAIORES: Pinte as partes com pontinhos para completar a frase:

                                                                                 


