
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 07 de Agosto de 2019.
SÉRIE: ESTUDANDO A BÍBLIA
“Amor pela Palavra de Deus”

(Salmos 1:1-3; 119:2, 16,18, 97,165; Hebreus 5:12; Efésios 4:14 )

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Faça  uma  roda  de  conversa  e  pergunte  às  crianças  como  foram  as  férias.
Proponha que cada criança fale uma fruta preferida se as férias foram boas ou diga uma fruta que não gosta se
suas férias não foram tão legais. Peça que expliquem o porquê da fruta e falem um pouquinho de suas férias.
Aproveite e pergunte quem leu a Bíblia nas férias. Retome esse assunto no momento da Palavra.

LOUVOR: A Bíblia é a Palavra de Deus-APEC(https://www.youtube.com/watch?v=AchhJkIWYfk); B-I-B-L-I-A

RECURSOS VISUAIS:  Leve uma plantinha meio murcha num vaso pequeno, uma ilustração de uma árvore
bem bonita perto de um riacho, uma Bíblia feita em papelão ou use a sua própria Bíblia.

FALANDO A VERDADE: Olá crianças, estamos de volta! Nesse mês estudaremos sobre um manual de vida ou
morte  para todas  as  pessoas,  sabem que manual  é  esse?  Acertou quem falou a  Bíblia.  Eu trouxe aqui  uma
plantinha, e vou contar a história da vovó dessa plantinha. Ela vivia num lugar muito lindo, perto de um rio
limpinho e que tinha muitos peixes. A vovó Planta cresceu ali, e se tornou uma árvore linda, vistosa, suas folhas
eram verdes o ano todo e dava seus frutos sempre na estação certa, tudo isso porque ela tinha sido plantada bem
do ladinho do rio e por isso recebia água todos os dias, fazendo assim com que ela fosse uma árvore de sucesso.
Mas a sua netinha não teve a mesma sorte, pois foi plantada num vaso e que nem sempre seu dono se lembra de
regá-la,  ela  não  consegue  crescer  muito  porque  não  tem  espaço,  é  muito  apertadinho  e  suas  folhas  vivem
murchando. Flores e frutos quase não dá também. Tudo isso porque não recebe o alimento (água) que precisa
todos os dias. Sabe crianças, o rei Davi escreveu no Salmo 1 algo bem parecido com essa história. Nos versículos
1,2 e 3 (leia para as crianças) compara o rio como a Palavra de Deus e a árvore ali plantada como aquela pessoa
que lê a Bíblia todos os dias, meditando dia e noite. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Professor sempre que se referir a Bíblia mostre-a, folhei-
a e faça com muito entusiasmo) Crianças, o que iremos entender com essa história é que precisamos amar e
ler  a Palavra de Deus todos os  dias para que não fiquemos tristes ou vivamos uma vida ruim como aquela
plantinha do vaso. Precisamos ser como a plantinha vovó, estar próximo do rio é como estar próximo da Palavra
de Deus e ler ela todos os dias. A Bíblia não é qualquer livro como aqueles da sua escola ou de uma biblioteca, a
Bíblia é um livro sagrado, ela nos traz vida e nos ajuda a permanecemos firmes na fé, crendo em Deus, no que Ele
fez por nós e nos seus ensinamentos. Hoje em dia muitas pessoas têm criticado a Palavra de Deus, dizem ser Ela
um livro velho, fora de moda, que não fala coisas importantes, ou mesmo que não é verdadeira. Mas hoje, quero
que você entenda e guarde no seu coração o que vou te dizer: a Bíblia é a Palavra de Deus e tudo o que está escrito
nEla é verdade! O diabo, o inimigo de nossas almas, quer trazer dúvida ao seu coração e muitas vezes envia
pessoas (algum amigo ou parente ou professores da escola etc) para tentar fazer você não gostar da Bíblia, mas
você deve fazer como o salmista Davi “Oh! Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia” Salmo
119:97.  Ao  lermos  a  Bíblia  aprenderemos  como viver  uma vida de  paz  e  alegria,  pois  ela  nos  mostra  como
devemos agir em todos os momentos, Ela nos ensina quem é Deus, o que Ele pensa a nosso respeito, como Ele
age na vida de quem o obedece e de quem não O obedece, nos ensina em como não sermos enganados por
qualquer pessoa, e muito mais! Quanto mais lermos a Bíblia e praticarmos o que Ela nos mostra cresceremos
saudáveis na nossa fé, como a planta vovó, e herdaremos a vida eterna, pois somente a Palavra de Deus é que nos
mostra o caminho para o céu. Encerre fazendo o apelo e ore com as crianças para que tenham amor pela Palavra
de Deus. (Professor, proponha um desafio para este mês, escolha um livro pequeno da Bíblia e peça às crianças
para lerem e ao final do mês, prepare um tempo maior para não ficarem sem a lição do dia, faça uma gincana
de perguntas sobre o livro que leram. Se puder faça uma premiação)  Dica: Durante a atividade vá conversando
e  perguntando  qual  a  maior  dificuldade  que  eles  encontram  para  ler  a  Bíblia,  e  aconselhe  aqueles  que
necessitarem.

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede

https://www.youtube.com/watch?v=AchhJkIWYfk
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