
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 27 de março de 2019.
SÉRIE: ATOS DOS APÓSTOLOS

Tema: “O Evangelho do Espírito Santo”
A criança cheia do Espírito Santo é bondosa e sempre fala a verdade. Atos 4.32-5:14.

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Duas faces
Coloque uma máscara, em seguida pergunte às crianças para quê as pessoas usam máscaras? (espere as
respostas...  para esconder  quem são,  para parecer  outra  pessoa).  É possível  esconder  quem você é  ou
pretender ser outra pessoa sem usar máscara? Sim! Na nossa história de hoje um casal (marido e mulher)
planejaram enganar a Deus e aos crentes de sua igreja, querendo ser algo que não eram. Vocês acham que o
plano deles deu certo? Foi descoberto? Conseguiram enganar a todos?

LOUVOR:  Deus  tudo  escuta  e  tudo  vê  (Quelly  Silva)  -  https://www.youtube.com/watch?
v=jaqMX6JQIPw; Santo Espírito enche a minha vida (Pequeninos)  -  https://www.youtube.com/watch?
v=QBVuiVvtm9I;  Minha  pequena  luz  eu  vou  deixar  brilhar  (Quelly  Silva)  -
https://www.youtube.com/watch?v=3og-zjWhl3Y.

RECURSOS VISUAIS: Visual da história de Ananias e Safira. 

FALANDO A VERDADE: Durante todo este mês estamos aprendendo sobre um amigo muito especial,
que Jesus nos enviou: O Espírito Santo. Já vimos como os apóstolos receberam o batismo e ficaram cheios
de fé e ousadia para falar sobre as maravilhas que Jesus fez e continuou fazendo através deles. Aprendemos
como o coxo recebeu seu milagre e ficou curado, e que também podemos ser perseguidos por estar fazendo
a obra de Deus. Hoje vamos aprender como o agir do Espírito Santo fazia com que as pessoas fossem
bondosas,  cuidando  umas  das  outras,  preocupando  em  ajudar  aos  necessitados,  cumprindo  assim  a
vontade do Senhor  Jesus.  Mas sabem crianças,  vocês  se  lembram do casal  da nossa dinâmica  – o da
máscara – pois  bem, se chamavam  Ananias e Safira.  No início,  eles  tinham esse sentimento em seus
corações através do agir do Espírito Santo em suas vidas. Então decidiram, voluntariamente, vender sua
propriedade para oferecê-la ao Senhor, dando o dinheiro para os apóstolos distribuírem aos necessitados.
Porém quando viram que sua propriedade valia muito dinheiro algo mudou em seus corações. Eles podiam
usar o dinheiro como quisessem, infelizmente planejaram mentir em relação ao valor da venda, guardando
uma parte para si, embora quisessem que os outros crentes pensassem que estavam ofertando todo o seu
dinheiro. Desejaram parecer bondosos e generosos, além de ansiarem pelos elogios. É importante ressaltar
que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto
(Jr. 17:9). Ananias levou parte do dinheiro e fingiu ser todo o valor, mesmo sabendo que isso era errado,
que era pecado, ele não contava em ser descoberto. Quanto engano! Tentar mentir para Deus que tudo sabe
e tudo vê?  Pedro o  interrogou acerca  do valor  e  ele  insistiu  na  mentira,  sabem o que aconteceu? Foi
repreendido pela sua atitude, pois deixou que Satanás, nosso adversário, enchesse o seu coração, e como
consequência morreu no mesmo instante. Safira, sua mulher, mais tarde, sem saber o que havia acontecido
com seu marido, também foi interrogada e respondeu como haviam combinado, e infelizmente, ela também
teve a mesma punição. Quando todos viram o que aconteceu com aquele casal se encheram do temor de
Deus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabem crianças, essa história nos mostra o quanto nossas
atitudes podem agradar ou desagradar a Deus, a ponto de termos consequências desastrosas para as nossas
vidas. Você já mentiu alguma vez para que os outros pensassem que você é especial? Talvez você tenha dito
aos amigos da igreja que lê a Bíblia todos os dias ou dá bom testemunho na escola, quando na verdade, não
faz isso. Você já se gabou que ofertou toda a sua mesada, quando na verdade só deu uma pequena parte.
Não é errado querer que outros gostem de nós, mas é pecado fingir ser generoso ou bom só para aparecer e
impressioná-los. Não podemos apenas parecer cristãos, devemos ser cristãos de verdade nossas palavras e
ações devem mostrar que Jesus está dentro de nós, em nossos corações. Tentar enganar, ou mentir a Deus é
muito perigoso, além de estarmos pecando contra Ele. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte,
podendo ser física ou espiritual,  estaremos separados dEle.  Por isso devemos ser aquilo que o Senhor
planejou para nós,  quando nos criou.  Como seus filhos temos que procurar  sempre agradá-lo falando
sempre a verdade. Caso aconteça de errarmos devemos imediatamente confessar os nossos pecados, pois o
Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça como está escrito em
sua palavra em I Jo.1:9. (Se tiver visitantes não crentes aproveite o momento e faça o apelo).

 Ruth Andréia de Queiroz Pereira – Coordenadora Kids da regional 2
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ATIVIDADE: 

PARA OS  MENORES -  faça  um belo  colorido  na  cena.  Lembre-se  devemos  falar  sempre  a
verdade.

PARA OS MAIORES - Responda:

Qual o nome do casal que decidiu mentir sobre o valor da sua propriedade?
_______________________________________________________________________

                                                                                 


