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O Reino de Deus
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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: 
Como fazer: Leve um cartaz divido ao meio, de um lado escrito: Reino dos Céus, e do outro Reino das
Trevas. Leve imagens diversas, nas quais as crianças possam fazer a separação do que pertence ao Reino
dos Céus e das Trevas. Ao final da dinâmica, converse com as crianças explicando que devemos escolher
sempre o Reino dos Céus! E que nós, quando aceitamos a Jesus, fazemos parte do Reino dos Céus. 
 
LOUVOR: “O céu é muito bom” – Cristina Mel. “No céu eu vou morar… Com Jesus eu vou viver” - Tia
Jô. “É bom, muito bom” – 3 palavrinhas.

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: Imagens de coroa do Rei, do Céu, de pessoas falando
uma com as outras. Imagens: Ruas de Ouro, Livro da Vida, Árvore da Vida). Crianças, hoje vamos falar
de um lugar muito especial, sabem qual é? Esse lugar é o REINO DOS CÉUS. Quem sabe me dizer o que
significa a palavra Reino? Reino é um país governado por um REI. O que o Rei usa? (Mostre a imagem de
uma coroa). Isso, um Rei usa coroa! Mas vocês sabem qual é o Rei do Reino dos Céus? O Rei é Jesus.
Jesus governa o Reino dos Céus. O Reino dos Céus fica lá no Céu (Mostre a imagem do Céu). O Céu é a
casa de Deus (Dt 16.15, 1 Rs 8.30 At 7.49). A Bíblia fala um pouco sobre o Céu e Deus nos deu algumas
dicas sobre o que vai ser. No entanto, muita coisa ainda é um mistério para nós, porque Deus ainda está
preparando este lugar para nós. Pelo menos é isso o que Jesus disse aos seus discípulos antes de ir para o
céu. Ele disse que estava preparando um lugar para nós, com muitos quartos ou mansões. O que me faz
pensar que, se Deus criou o mundo e tudo e em torno dele em seis dias, quão especial e surpreendente o
Céu  será,  se  Ele  está  demorando  mais  do  que  isso?  Se  você  pode  pensar  em  uma  bela  montanha,
cachoeira, ou mesmo a flor mais bonita que você já viu, imagine um lugar ainda mais surpreendente do
que isso!? O Céu será maravilhoso! Deus pode usar o material que Ele quiser para construir o Céu como
ouro, diamantes e outras coisas incríveis que nunca vimos na Terra. Talvez por isso a Bíblia, não nos dá
uma descrição completa do Céu, porque não seríamos sequer capazes de entender quão maravilhoso e
belo ele o é. Agora que sabemos que o Céu é muito bom, vamos para lá? No Céu há Ruas de Ouro – O Céu
é lindo e um versículo da Palavra de Deus que nos dá uma ideia é Apocalipse 21.21  “E as doze portas
eram doze pérolas… A praça da cidade é de ouro puro.”  Mais do que isso, o céu é um lugar de alegria.
Ninguém fica doente no Céu. Não há dores,  nem sofrimentos,  nem tristezas.  Melhor ainda, ninguém
morre no Céu. “E Deus enxugará dos olhos as lágrimas e a morte já não existirão, já não haverá luto, nem
pranto, nem dor” (Ap 21:4) Somente Deus poderia criar um lugar tão maravilhoso. Você já sabia que Deus
o ama tanto que quer que você esteja no Céu com Ele para sempre? Quando o Senhor Jesus voltou para o
céu depois de morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, Ele disse que ia preparar um lugar para nós. E
Deus  quer  você  lá  com  Ele  para  ser  feliz  eternamente.  Haverá  também  o  Livro  da  Vida  –  este  é
mencionado várias vezes na Bíblia (veja Filipenses 4:3; Ap 3:5; 13:8; 17:8; 20.12,15; 21:27). Paulo disse
que as pessoas que cooperavam com ele no evangelho tinham seus nomes escritos no Livro da Vida
(Filipenses 4:3). Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não seriam apagados
deste  livro  (Apocalipse 3:5).  E  também  haverá  a  Árvore  da  Vida  –  Ap 22.14-15  –  Bem-aventurados
aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e
possam  entrar  na  cidade  pelas  portas.  Texto  adaptado  e  disponível  em
http://ibdtkids.blogspot.com/p/ebf-2014.html

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças, agora que vocês aprenderam como é o Céu, é sua
vez de falar do Reino dos Céus para as pessoas de sua escola, casa, vizinhos, amigos, familiares e outros!
(Mostre a imagem de pessoas falando uma com as outras) As pessoas precisam saber sobre o Reino dos
Céus pois já aprendemos pela Palavra de Deus o que é o Reino dos Céus, agora é nossa vez de contar aos
outros como será lá! Eu quero levar todo mundo, e vocês? Você, criança, que ainda não tem Jesus no seu
coração e quer ir participar do Reino dos Céus, tem a oportunidade hoje! Vamos orar? “Jesus, hoje eu
aprendi  sobre o Reino dos Céus,  e  eu quero ir  para  o  Céu!  Reconheço que Jesus morreu na cruz  e
ressuscitou para me salvar! Agradeço-te pelo Seu imenso amor por mim! Me ajude a falar do Céu para
todas as pessoas! Assim eu oro, amém!”
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ATIVIDADE:
PINTE BEM BONITO!

   

 

                            


