
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 11 de setembro de 2019
Quem está ligado a Jesus deve produzir frutos

Série: Jesus, a videira verdadeira
João 15:1-8

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Jogo da memória
Como fazer: Peça às crianças que sentem-se em círculo. Uma das crianças deve dizer o nome de
uma fruta. A criança ao lado deve repetir o nome dessa fruta e dizer o nome de outra fruta. Assim,
o jogo segue com os outros tendo sempre que repetir todas as frutas já faladas até o momento, na
ordem, e adicionando mais uma. Quem errar ou demorar para falar sai da brincadeira. 

LOUVOR: 
1. Eu vou falar de Cristo (https://www.youtube.com/watch?v=0ErN2gPpO1A)
2. Missionariozinho (https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I)

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: cesta com variedade de frutas

FALANDO A VERDADE: (Faça uma breve revisão da lição passada). Hoje continuaremos a
estudar sobre o que Cristo nos ensina em João 15.1-8. Nessa passagem da Bíblia, Jesus nos diz
que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos (galhos ou varas) dessa árvore e Deus é o
lavrador (ou agricultor – aquele que cuida da terra e das plantações). Estão vendo quantas frutas
diferentes temos nessa cesta? Será que elas foram feitas em fábricas? Nada disso! Todas as frutas
nascem em árvores/plantas. Quando os ramos das árvores frutificam, o lavrador colhe os frutos
para que os ramos gerem mais frutos. Mas será que todos os ramos de uma árvore frutificam?
Não! Alguns não dão uma frutinha sequer e se tornam desnecessários para a árvore. E o que
acontece nesses casos? O lavrador tira da árvore esses ramos que não geram frutos. Quando ficam
desligados da árvore, esses ramos se secam e acabam sendo lançados no fogo. Vocês se lembram
que Jesus disse que nós somos os ramos? Será que Ele quer que nasçam frutas em nosso corpo?
Não mesmo! E o que então são esses frutos que Cristo espera de nós? São as almas daqueles que
estavam perdidos, mas encontraram Jesus por meio das nossas vidas e receberam a salvação.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Se você  já  recebeu a  Cristo  como seu Senhor  e
Salvador,  você  é  um  ramo  da  videira  verdadeira  (Jesus).  E  o  que  você  precisa  fazer  para
permanecer ligado a Jesus e para dar frutos (ganhar almas)? Ler a Bíblia, orar, jejuar, louvar e
adorar a Deus e também pregar o Evangelho (dar a boa notícia da salvação) para aqueles que não
são salvos. Desde pequenos vocês já podem ganhar almas para o Reino de Deus. Tem criança que
acha que evangelizar (dar a boa notícia da salvação) é coisa apenas para gente grande, mas não é
verdade. Crianças também podem e devem evangelizar. Para quantas pessoas você já ensinou o
que tem aprendido sobre Deus,  Jesus e  o Espírito Santo? Quantas vezes você já  falou algum
versículo ou contou alguma história da Bíblia para alguém? Às vezes gastamos nosso tempo com
outras  pessoas  falando  de  brinquedos,  jogos  de  videogame,  filmes,  desenhos,  aplicativos  de
celulares/tablets ou maquiagem, mas nos esquecemos do mais  importante:  falar  do plano da
salvação de Deus. Por isso, temos que nos lembrar que muitas pessoas ainda estão perdidas e
precisam ouvir sobre o que nós aprendemos na igreja para encontrar o caminho da salvação.
Então, não perca mais tempo. Aproveite cada momento para compartilhar a sua fé com as outras
pessoas. Assim você se tornará um ramo que dá muitos frutos e que agrada a Deus e a Jesus. E se
você ainda não tem Jesus Cristo como Salvador,  te convido para recebê-lo ainda hoje no seu
coração. Você aceita esse convite? (Ore pelos novos convertidos. Logo em seguida, ore por todas
as crianças para que Deus as ajude a frutificar conforme a vontade Dele. Após a oração, faça
um desafio para as crianças. Durante esta semana elas devem falar de Jesus para, pelo menos,
duas pessoas e convidá-las para a reunião do IDE da semana que vem. Depois da realização da
atividade  a  seguir,  permita  que  as  crianças  peguem  as  frutas  da  cesta  para  comerem  ou
levarem para casa).
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ATIVIDADE: Desenhe muitos frutos na árvore e depois capriche ao colorir a imagem. (Se possível,
use cola colorida ou bolinhas de papel crepom para colar sobre os frutos desenhados).
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