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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Tente não rir
Como fazer: Peça às crianças para formarem duplas, uma de frente para a outra. Elas devem olhar fixamente nos
olhos de sua dupla e tentar fazê-la rir. Sairão da brincadeira as crianças que rirem primeiro em cada dupla. Quem
não riu deve formar nova dupla com quem também não riu e tentar fazer o outro rir. E assim por diante, até restar
apenas uma criança. Explique às crianças que rir  é  muito bom, mas existe algo melhor do que isso:  ser bem-
aventurado.

LOUVOR: 
1. Bem-aventurado – Vaneyse (https://www.youtube.com/watch?v=ghg15Hv92AQ)
2. Bem-aventurado – Garotada Feliz (https://www.youtube.com/watch?v=VQXqLjZrtTM)

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: https://youtu.be/TfiE4rsMTnY?t=346

FALANDO A VERDADE: (Faça uma breve revisão do aprendizado da semana passada). Quando Jesus esteve aqui na
Terra, pregou o evangelho do Reino de Deus a muitas pessoas. Certo dia havia uma multidão o seguindo, e Ele,
vendo  a  multidão,  subiu  a  um  monte  (ou  montanha)  e  assentou-se.  Seus  discípulos  se  aproximaram  e  Jesus
começou a ensinar. Esses ensinamentos ficaram conhecidos como sermão (pregação) do monte ou da montanha.
Hoje aprenderemos 3 desses ensinamentos: 

1º Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus
Na brincadeira que fizemos hoje, muitos riram e se divertiram bastante. Mas como eu disse a vocês, ser

bem-aventurado vai além disso. ‘Bem-aventurado’ significa ter uma felicidade que não depende das coisas aqui da
Terra, ou seja, é ter um profundo sentimento de alegria e de paz que só quem foi alcançado pela graça do Reino de
Deus pode ter. E Jesus disse que aqueles que são pobres de espírito são bem-aventurados porque deles é o reino
dos céus. Mas o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é reconhecer que dependemos de Deus para
tudo e que sem Ele não somos nada. Quem é pobre de espírito sabe que precisa de Deus e que precisa de outras
pessoas também. No coração dessas pessoas não há lugar para o orgulho. Elas não se acham melhores do que os
outros. Pelo contrário, elas sabem que tudo o que têm e que são é pela graça de Deus. E isso agrada ao nosso Papai
do Céu.

2º Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados
Alguma vez você ficou muito triste e chorou? Quando isso aconteceu, o papai ou a mamãe ou outra pessoa

te deu atenção e carinho e isso fez você sentir-se melhor? Isso é consolar. Nesse mundo, os cristãos são perseguidos
e muitas vezes podem até chorar por causa disso, mas Jesus nos promete que seremos consolados. Ele cuida de
cada um de nós e vê tudo o que nos acontece. Também podemos chorar de arrependimento pelos nossos pecados
e pelos pecados de outras pessoas. E Jesus nos consola e nos dá perdão, apagando os nossos pecados. Chorar é
reconhecer que precisamos de ajuda. E quando o nosso choro é verdadeiro, Jesus nos consola.

3º Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra
Ser manso é ser bom, calmo, tranquilo, gentil. Você gosta de ficar perto de gente brava, nervosa, que só

reclama de tudo? Tenho certeza que não. Mas é muito bom ficar perto de quem é manso, não é mesmo? Uma
pessoa mansa não é violenta. O manso não usa a própria força, mas sim a força que vem de Deus. O ser humano
tem a tendência de querer conquistar as coisas pelas próprias forças, mas Jesus nos ensina que os mansos vão
ganhar o que Deus lhes prometeu.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Hoje você aprendeu 3 coisas muito importantes que Jesus ensinou no sermão
do monte (ou da montanha). Agora você precisa colocar em prática e também ensinar a outras pessoas o que
aprendeu aqui. (Incentive as crianças a planejarem como vão praticar no dia a dia o que aprenderam e a definir
quem elas ensinarão sobre essas 3 bem-aventuranças. Faça o apelo. Ore com as crianças).
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ATIVIDADE:
Crianças menores: Colorir os desenhos.
Crianças maiores: Colorir os desenhos e encontrar os 7 erros.
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