
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 14 de Agosto de 2019.
SÉRIE: Estudando a Bíblia

“A Palavra de Deus é válida para todas as épocas”
(Salmos 119:89; 2 Reis 22; Tiago 1:22)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Material – 2 copos transparentes; Vinagre branco; Água; Bicarbonato de sódio.
Preparo – No primeiro copo coloque somente água, no segundo coloque 50% de água e 50% de vinagre branco.
Comentário – Qual a nossa reação à Palavra de Deus? A olhos nus os recipientes são iguais, mas há uma diferen-
ça entre eles. Deus conhece o nosso interior e deseja nos transformar através de Sua Palavra, da oração e do jejum.
No entanto, Ele nos deu o livre arbítrio. Adicione bicarbonato de sódio no recipiente com água e mexa (não vai alte -
rar quase nada). Assim são aqueles que não se deixam transformar pela Palavra de Deus, ouvem, mas não a colo-
cam em prática, nada muda em suas vidas. Mas existem aquelas pessoas que acolhem a Palavra de Deus em seus
corações e se deixam transformar por ela (coloque o bicarbonato no recipiente com água + vinagre, vai efervescer e
provavelmente transbordar). Essas pessoas ficam cheias do Espírito Santo e transbordam amor, paz, alegria... aos
que estão perto! 

LOUVOR: A Bíblia é a Palavra de Deus – APEC (https://www.youtube.com/watch?v=AchhJkIWYfk); Os livros da
Bíblia (Diante do Trono)

RECURSOS VISUAIS: A Bíblia feita em rolo de papel pardo e a sua Bíblia - utilize no momento da história de
Jesus e para fazer a comparação em como a Bíblia é hoje;  Gravuras da história do rei  Josias ou bonecos para
representar os personagens: o rei Josias, Safã, o escrivão, e Hilquias, o sacerdote.

FALANDO A VERDADE:  Olá crianças, em nosso encontro passado, estudamos sobre o amor pela Palavra de
Deus  e  como  é  importante  que  tenhamos  a  prática  de  todos  os  dias  reservamos  um  tempo  para  lermos  e
meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, iremos aprender que o hábito da leitura é importante não somente para
termos mais conhecimento, mas também, e principalmente, para mudarmos nosso modo de viver e sermos pessoas
melhores e que tem a paz e o refrigério na alma. Para isso, é preciso entender que a Bíblia é um livro para todas as
épocas, mesmo tendo sido escrita a muitos e muitos anos. Vamos conhecer alguém que entendeu muito bem sobre
isso? O rei Josias, tinha 8 anos quando começou a governar o povo de Judá, e já com os seus 18 anos ordenou que
fosse feito reparos, uma verdadeira reforma, na Casa do Senhor. Ele enviou a ordem pelo escrivão Safã ao sumo
sacerdote  Hilquias, para que providenciasse todas as coisas necessárias para repararem os estragos da Casa do
Senhor. Enquanto estava sendo feita a obra, o sumo sacerdote Hilquias encontrou no meio dos estragos o Livro da
Lei (a Palavra de Deus). Estava ali abandonado, certamente, há muito tempo já que os reis anteriores foram maus e
haviam abandonado ao Senhor Deus. Hilquias entregou o livro a Safã que o levou a presença do rei Josias e o leu
para  ele.  Sabe crianças,  o  rei  Josias  poderia ter  pensado que se tratava de um livro velho,  antigo,  e que seus
ensinamentos não valiam para sua época, mas ao invés disso ele ficou com muito temor e rasgou suas vestes. Esse
ato de rasgar as vestes era uma atitude de humilhação e temor diante do Senhor. Josias entendeu que eles haviam
feito muitas coisas que desagradaram a Deus e pediu que o sacerdote e uma equipe de servos seus fossem consultar
ao Senhor em como deveriam proceder. Sabe crianças a história não termina por aqui, Josias reconheceu o valor
que a Palavra de Deus tinha, o Livro da lei como eles chamavam, e que ela valia para todas as épocas. Assim ele fez
muitas coisas que agradaram a Deus e mudou seu viver e também o do seu povo à quem governava.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Professor sempre que se referir a Bíblia mostre-a, folhei-a e
faça com muito entusiasmo) Crianças, essa história nos faz entender que em todo o tempo a Palavra de Deus é
viva e de imenso proveito para nos ensinar todo o tempo. Podem se passar muitos anos, mesmo assim Ela continua
firme e valiosa  “para sempre, ó Senhor,  está firmada a Tua Palavra no céu” (Sl 119.89). E nós, eu e você, não
podemos ser apenas ouvintes de tudo isso, mas, e principalmente, cumprir, obedecer aos ensinamentos deste livro
santo.  “E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos” (Tg 1.22).
Quando passamos a praticar o que a Bíblia nos ensina nosso modo de viver se transforma e nos tornamos cada dia
pessoas melhores, cheias de alegria, esperança e fé. Nosso agir passa a ser diferente, não iremos brigar mais, nossas
palavras serão agradáveis,  nada de palavrão, praticaremos a verdade e a honestidade sem termos vergonha ou
medo, as pessoas verão em nós que somos diferentes, que Deus está em nós. Sabe crianças, pense um pouquinho
comigo, em como estamos vivendo, será que estamos praticando o que a Palavra de Deus nos ensina? Ou apenas
ouvimos e depois esquecemos? (Professor, permita que as crianças participem e vá direcionando para a prática da
Palavra de Deus) Saiba que somente conseguimos praticar os ensinamentos de Deus se antes de tudo tivermos
entregue nossa vida a Jesus, o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e está vivo, e o
recebermos de coração como nosso Salvador. Você já fez isso? (Faça o apelo e em seguida ore com as crianças
pedindo que o Senhor as ajude a seguirem os ensinamentos da Palavra de Deus. Encerre reforçando e incentivando
sobre o desafio do livro escolhido para a gincana de perguntas).

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

(Atividade adaptada do site https://escolinhabiblican.blogspot.com/2013/04/atividade-de-josias.html)

https://escolinhabiblican.blogspot.com/2013/04/atividade-de-josias.html

