
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 19 de Junho de 2019.
SÉRIE: SERMÃO DO MONTE 

Tema: “A escolha certa”
(Lucas 10:18-30; Mateus 6: 33)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Material: 5 balões e 1 brinde (Ex.01 chocolate) Coloque dentro de um balão um papel
com a frase VOCÊ GANHOU UM BRINDE e marque o balão com um pequeno X .Nos demais balões ponha uma tarefa.
Ex.: Dar um testemunho, fazer careta, pular, cantar, etc… Jogue os balões para o grupo e coloque um louvor. Quando parar
o louvor poderão pegar o balão. Quando isto ocorrer chame todos que têm balão e diga: “Vocês escolheram ficar com o
balão. Mas todas as escolhas que fazemos têm consequências. Peça um de cada vez para furar o balão e cumprir a tarefa!
Não force, quem não quiser. Deixe o balão marcado por último, e então, pergunte se ela quer dar de presente para alguém,
só depois, entregue o brinde. Mostre às crianças que temos a oportunidade de fazermos nossas escolhas, e que todas elas,
tem suas consequências! E algumas dessas consequências, nem sempre é a que pensamos.

LOUVOR: A escolha certa(https://www.youtube.com/watch?v=d6-g320v3Ec)  Eu dependo de Deus (APEC),Deus cuida
de mim (Pequenos Atos-https://www.youtube.com/watch?v=iVrsI9EP2WI)

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: (Visuais Jesus, jovem rico) Olá crianças! Que bom estar toda semana com vocês e juntos
aprendermos a Palavra de Deus! Hoje, iremos falar sobre nossas escolhas! Será que temos escolhido fazer o que realmente
é bom para nós? Ou não? Qual tem sido a sua escolha?  Bom, a Bíblia a Palavra de Deus, nos fala de um certo homem de
posição que não fez uma boa escolha (Lc.18:18-30). Ele chegou até Jesus, e perguntou: “Bom mestre, que farei para herdar
a vida eterna? ” Jesus respondeu: “Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Você sabe os
mandamentos: não adultere, não mate, não dê falso testemunho, não roube, respeite seu pai e sua mãe. ”  Então, o homem
respondeu: “Tenho feito tudo isso, desde jovem. ”  E Jesus lhe disse: “Falta uma coisa para você fazer: vende tudo o que
tens, e dê dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu; Depois, vem e me segue!” Quando o homem ouviu isto, ele ficou
muito triste, pois, era muito rico! Vendo a tristeza dele, Jesus disse: “Como é difícil os ricos entrarem no Reino dos Céus! É
mais difícil um rico entrar no Reino de Deus, do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha.” Sabe crianças, este
homem, não só gostava de ouvir Jesus, mas ele também era uma autoridade entre os judeus, sabia desde pequeno os
mandamentos da Bíblia; porém, como ele tinha muito dinheiro, muitos bens, como vimos na história,  ele não queria
perder as suas riquezas. Infelizmente, o que ele queria receber de Jesus era só a salvação, mas Jesus, queria salvar ele e
também queria ser o Senhor da sua vida! Ele não obedeceu ao que Jesus lhe disse porque amava mais ao dinheiro. O
problema não é ter dinheiro, porque o desejo do nosso Deus, é que possamos viver bem aqui na terra, o que não podemos,
é amar mais ao dinheiro do que a Deus. Quando Jesus pediu para ele escolher abandonar, deixar as riquezas, Ele estava
querendo dizer para ele escolher Deus! Deixar Deus ser o primeiro em seu coração. Pois a riqueza que ele tinha, estava
atrapalhando ele ter um verdadeiro relacionamento com Deus, ele estava escolhendo mais as riquezas do que a Deus.
Crianças, as escolhas que fazemos na aqui, refletirão na eternidade. Assim como Jesus citou lá no Sermão da Montanha,
que devíamos fazer uma escolha, entre Deus e as riquezas, entre luz e trevas, entre o caminho largo e o estreito, entre o
bem e o mal. Assim em nosso dia a dia, aparecem muitas situações em que temos de fazer escolhas, e muitas vezes assim
como o homem rico, fazemos escolhas erradas, que podem nos prejudicar…Sabe, precisamos fazer sempre o que é certo,
perguntarmos sempre: O QUE JESUS ESCOLHERIA EM MEU LUGAR?

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Qual a sua escolha? Nossas escolhas nos aproximam ou nos separam de Deus.
É importante saber que nossas escolhas têm consequências, boas e ruins, isto deve te levar a você pensar todos os dias no 
que tem escolhido fazer. Quantas vezes você sabe exatamente o certo a escolher, mas escolhe o errado! Tem pessoas, o 
tempo todo, querendo te afastar  do foco que é Deus, da Sua vontade, da Sua Palavra que é a Bíblia! Peça ajuda ao Senhor! 
Ele vai te ajudar! Faça isso: Lembre-se dos ensinamentos que Jesus nos deixou, lembre-se de tudo o que Jesus já fez por 
você, pois tudo que Ele fez,  foi por te amar! Ele escolheu se sacrificar lá na cruz do Calvário, pois não queria que você 
perecesse por causa do seu pecado! Ele te quer pertinho D’Ele! Vamos tomar a decisão certa: DIZER NÃO AS NOSSAS 
VONTADES E FAZER A VONTADE DO SENHOR! “Escolhi o caminho da fidelidade; decidi seguir as tuas ordenanças”. 
Salmo 119:30. Siga hoje mesmo todos os ensinamentos do nosso Deus de todo o seu coração! ( Faça o apelo e ore com as 
crianças sobre suas decisões.)
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