
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 05 de Junho de 2019.
SÉRIE: SERMÃO DO MONTE 

“A religião do cristão: não hipócrita, mas real”
(Mateus 6.1-6; 16-18)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Providencie  plaquinhas  com  escrita  e  desenho  da  seguinte  forma:  Falar
palavrão, falar  com Deus,  ajudar o próximo, brigar com amigo, ir  à igreja,  dar “birra”,  ler  a Bíblia,  cantar
louvores, falar de Jesus para alguém. Caso ache necessário faça mais! No dia, leve para o IDE essas plaquinhas
prontas para que as crianças vejam e fale se as atitudes descritas AGRADA ou NÃO AGRADA a Deus. Deixe que
elas falem nesse momento. Vamos ouvir as experiências de nossas crianças! 

LOUVOR: Quero louvar-te (https://www.ouvirmusica.com.br/gospel-infantil/quero-louvar-te/); Maravilhoso
Ele é (https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5wgPkYqfLx0) 

RECURSOS VISUAIS:  Leve uma imagem de Jesus sentado no Monte ensinando as pessoas. Imagens de
pessoas dando esmolas, pessoas orando, pessoas dando roupas, pessoas dando comida, imagens de alimentos
que criança gosta de comer para falar sobre o jejum.

FALANDO A VERDADE: Crianças,  esse mês continuamos aprendendo sobre o Sermão do Monte,  lugar
onde  Jesus  sentou  e  ensinou  as  pessoas  como  deveria  ser  o  comportamento  delas,  diante  das  situações,
segundo a Palavra de Deus. Ensinamentos que servem para as nossas vidas! No capítulo 6 do livro de Mateus
(mostre para as crianças na Bíblia), traz 3 exemplos de conduta do cristão, apresentado por Jesus – as esmolas,
a  oração  e  o  jejum.  Vamos  aprender  sobre  esses  exemplos?  1.  A  esmola  cristã  (vs.  2-4) -  O  Velho
Testamento ensina muito sobre a compaixão para com os pobres. Nosso Senhor está preocupado do começo ao
fim deste Sermão com as motivações, com os pensamentos escondidos no coração. A questão não é tanto sobre
o que a mão está fazendo (passando algum dinheiro, comidas, roupas), mas o que o coração está pensando
enquanto a mão age. Há três possibilidades: ou estamos querendo o louvor dos homens, ou preservamos o
nosso anonimato, mas silenciosamente congratulamo-nos pelo que fizemos, ou estamos apenas desejosos da
aprovação de nosso Pai divino. Qual a sua motivação quando ajuda uma pessoa que precisa de comida, roupas,
dinheiro, oração, brinquedos? Você precisa fazer tudo para agradar a Jesus. 2. A oração do cristão (vs. 5 e
6)  - Neste segundo exemplo, Jesus descreve dois homens orando. Um que ora repetindo as palavras, para
aparecer aos homens, e outro que ora no quarto, ou seja, lugar secreto com Jesus. Quando formos orar, que
seja para ter intimidade com Jesus, pois Jesus ama saber de tudo sobre nossas vidas! Caso você necessite orar e
não tenha, naquele momento, um lugar para isso, você pode orar no secreto do seu pensamento, Deus também
te ouvirá. 3. O jejum do cristão (vs. 16-18) - Jesus assumiu que o jejum teria lugar na vida cristã. Jejum é
um sacrifício. É quando deixamos de comer alimentos e ingerir bebidas por alguma intenção e propósito (pela
saúde da família, pela vida de um irmão, pela salvação das pessoas, etc.). Essa atitude enfraquece nossa carne,
ou seja, o nosso corpo, mas fortalece nosso espírito. Por meio do jejum aprendemos a controlar nossas ações:
comer,  falar,  agir.  Assim estaremos atentos para fazer  o que agrada a  Deus.  Hoje  em dia,  há também os
sacrifícios que não são jejuns, são sacrifícios ou propósitos, por exemplos deixar de comer carne, doces, deixar
de ver TV, etc. Esses são propósitos que não devem ser confundidos com jejum. Mas também, são válidos na
intenção de se sacrificar para aproximar-se de Deus. Lembre-se de colocar uma intenção no jejum e apresentar
para Jesus. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Crianças, vimos hoje 3 exemplos na vida cristã! Jesus ensinou
para aquelas pessoas daquele tempo, e serve para nós também. Que todos os dias possamos lembrar esses
exemplos para seguir na nossa caminhada para o Céu. Você, criança, que ainda não aceitou a Jesus como seu
melhor amigo, tem a liberdade de tomar essa decisão em sua vida! Vamos orar? Senhor Jesus, hoje eu aprendi
sobre um pouco mais sobre a vida cristã, e eu quero ter uma vida com Jesus. Convido-te para entrar em meu
coração, fazer dele Sua casa! Perdoa os meus pecados. Reconheço Seu sacrifício de Amor na Cruz do Calvário. E
quero ter Jesus comigo todos os dias. Assim eu oro, amém.

Ana Carla Chaves Fernandes - Líder do Ministério Infantil da Vila Fátima - Regional 41

https://www.ouvirmusica.com.br/gospel-infantil/quero-louvar-te/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5wgPkYqfLx0


IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 05 de Junho de 2019.
SÉRIE: SERMÃO DO MONTE 

“A religião do cristão: não hipócrita, mas real”
(Mateus 6.1-6; 16-18)

ATIVIDADE
PARA OS MENORES: PINTE BEM COLORIDO!
PARA OS MAIORES: ESCREVA DENTRO DA NUVEM O QUE ESTÁ ESCRITO EM MATEUS 6:1 E DEPOIS
FAÇA UM BELO COLORIDO.


