
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 21 de Agosto de 2019.
SÉRIE: Estudando a Bíblia

“Regras para entender a Bíblia”
(2ª Timóteo 1:5; 3:14-15, Atos 16:1-9)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Material: 10 balões, papel sulfite e caixa (para colocar os balões). Escreva no
papel 10 motivos que preciso ter, para amar a Deus, ler e compreender a sua Palavra (Bíblia), depois coloque-os
dentro dos balões, e coloque na caixa. Não se esqueça de enumerar os balões  quando estiverem cheios, você
pode fazer isso com uma canetinha ou colar um adesivo. Coloque em  10 cadeiras sortidas  os números dos
balões de forma que as crianças não consigam ver. Fale sobre os motivos às crianças e as coloque sentadas nas
cadeiras.  Você pode falar sobre o versículo de  João3:16 e conversar com eles sobre este amor. Diga que não
merecíamos este amor, mas Deus nos amou, faça com que eles entendam que não eram merecedores de nada
disso, e que Deus os escolheu, os fez sentir este amor. Em seguida pergunte se tem alguma coisa diferente na
sala, é claro que eles verão a caixa ou baú e logo dirão que a caixa não faz parte da decoração da sala. Então
você dirá que dentro daquela caixa contém 10 motivos pelos quais devemos amar a Deus e aprendermos mais
da sua Palavra.

LOUVOR: Bíblia,  meu livro companheiro (Apec) A Bíblia é a Palavra de Deus (Apec) Os Livros da Bíblia
(Diante do Trono para Crianças)

RECURSOS VISUAIS: Timóteo, Mãe Eunice e Vovó Lóide

FALANDO A VERDADE: Olá crianças! Depois de termos estudado e entendido que a Palavra de Deus é viva
e proveitosa para nos ensinar em todo o tempo, mesmo que passe anos e anos e que ela será sempre de grande
valor para nós, chegou a hora de entendermos a sua importância para nossa vida.  Quando a Bíblia foi escrita, o
Espírito  Santo,  inspirou  vários  homens,  para  escrevê-la.  Sabe,  Ele  foi  muito  criativo,  pois  para  nós
compreendermos melhor, Ele usou diversas formas de escrita: versos, poesias, genealogias, parábolas, cartas,
sermões, etc.. assim sendo, seria mais fácil estudarmos a sua Palavra. Podemos ver que a própria Bíblia explica
a si mesma, ela mesma, nos dá as respostas de que necessitamos. E hoje vamos aprender que devemos nos
apegar mais e mais na leitura, no aprender a Bíblia. Você vai conhecer alguém que muito estudou a Palavra de
Deus, esse alguém foi um jovenzinho chamado Timóteo! Ele vivia em uma colônia romana chamada Listra, e lá,
moravam Timóteo, sua mãe Eunice, seu pai, e sua vovó Lóide. O maior desejo de sua mãe e sua vovó, era criar
Timóteo nos caminhos do Senhor; elas sabiam que só a palavra de Deus, poderia fazê-lo plenamente feliz.
Sabiam que não seria fácil, mas em vez de desanimarem, desde cedo, elas começaram a fazer cultos domésticos,
cultos parecidos com nosso Ide, e ensinavam a Timóteo como ele deveria ler, entender e praticar o que tinha
aprendido na Bíblia. Elas falavam desde a criação da terra até a vinda de Jesus, mas, não falavam de qualquer
maneira não, elas mostravam a Timóteo a necessidade de reconhecer que Deus é soberano em nossa vida, e que
precisamos além de ler a Bíblia, também jejuar, orar, ir à igreja e praticar o que aprendemos (…que desde a
infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Tm
3:15). E assim, ele foi crescendo e praticando tudo que aprendia com sua família. Mais tarde quando adulto, ele
ouviu a confirmação de Deus em sua vida, através do exemplo de sua mãe e sua vovó(2Tm.1:5).Durante a
primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta de 46 d.C, foi visitar a igreja que ficava perto de sua
casa, e quando chegou lá, ele afirmou que a fé verdadeira que a mãe e a avó tinham, refletiu em Timóteo. Todos
falavam muito bem de Timóteo. Paulo então o chamou para ser seu companheiro em suas viagens missionárias.
Agora, Timóteo estava junto de um dos maiores pregadores daquela época. Passado algum tempo, Timóteo, se
tornou pastor, e também acima de tudo, um homem, conhecedor da Palavra de Deus! 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Criança, você precisa, não somente a ler a Bíblia, mas precisa
entender, reconhecer que você necessita de Deus todos os dias. Timóteo aprendeu isso, e ele lia a Palavra de
Deus,  e  quando pecava,  lembrava que tinha que confessar o seu pecado ao Senhor,  e se arrepender.  Você
precisa entender que sem conhecer a palavra de Deus, você não terá forças para vencer o pecado. Lembre que
Jesus um dia foi tentado, mas Ele venceu Satanás através da Palavra. Ele mencionava os versículos da Bíblia, e
nosso inimigo não conseguiu vencê-lo! Seja como Timóteo, seja como nosso Jesus, leia a sua Bíblia todos os
dias, comece a ter seu período de leitura e de oração. Busque a presença de Deus, e assim, você será sempre
vitorioso! Não fique com preguiça,  seja você o primeiro a chamar para vir à igreja e preste muita atenção
quando estiver ouvindo as histórias da Bíblia! Deus te abençoe! 

 Miss. Wanda de Oliveira Melo Batista – Superintendência da Criança  
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Atividades
                                      1-Pinte e marque os 06 erros do desenho de Timóteo;

           

                            2- Pinte, recorte e cole o fantoche no palito:

                                        

                         Timóteo, gostava de ouvira as Histórias que sua mamãe e sua vovó ensinava!


