
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 18 de Setembro de 2019
Série: Jesus a videira verdadeira

“Fomos escolhidos”
(João 15:1-18, Efésios 1:4, Colossenses 3:12; 2ª Tessalonicenses 2:13)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Faça vários rolinhos de papel e escreva dentro: VOCÊ FOI ESCOLHIDO
PARA UMA GRANDE MISSÃO. Diga que você tem algo muito importante nas suas mãos e entregue os
rolinhos para todas as crianças, e depois peçam que abram e leiam (leia para as que não são alfabetizadas).
Observe a reação de cada uma delas e pergunte qual foi a sensação ao ler o recado. Converse sobre como se
sentem quando são escolhidos na escola para ser o rei ou rainha, ou para ser o líder de um grupo, ou para
falar na frente, etc. Deixe que participem e ao final diga que hoje aprenderão sobre este assunto.

LOUVOR: O Chamado (Pr. Lucas por Pequenos Atos); Aos olhos do Pai (Diante do Trono para Crianças)

RECURSOS VISUAIS:  Figuras de: uma videira com frutos, do profeta Jeremias, um bebê na barriga,
crianças pregando (vá mostrando as figuras de acordo com a Palavra)

FALANDO A VERDADE: Olá crianças, neste mês estamos aprendendo sobre a Videira verdadeira, que é
Jesus. Já vimos que para termos vida espiritual e podermos dar muitos frutos precisamos estar ligados em
Jesus,  pois  Ele nos compara a ramos que estão ligados na videira que é Ele.  Seguindo a leitura desta
passagem bíblica vamos hoje aprender sobre o que diz o versículo 16, de João 15. “Não fostes vós que me
escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades e deis fruto, e o
vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome Ele vo-lo conceda”. Sabe
crianças  nesta  época  era  o  discípulo  quem  escolhia  o  seu  mestre,  mas,  de  uma  maneira  especial,  os
apóstolos foram escolhidos por Jesus. Na Bíblia, a Palavra de Deus, vemos muitos homens e mulheres a
quem  Deus  escolheu  e  um  deles  se  chamava  Jeremias.  Jeremias  estava,  provavelmente,  no  fim  da
adolescência quando recebeu o chamado de Deus, ou seja, quando foi escolhido para ser profeta entre as
nações. Em Jeremias 1: 1-10 (mostre a Bíblia, leia os versículos 4 e 5), Deus fala para Jeremias que antes
mesmo que ele fosse formado na barriga da mamãe dele, o Senhor já o havia escolhido. Jeremias ficou tão
perplexo que se sentiu incapaz de atender ao chamado de Deus por se achar muito novo ainda. Contudo
Deus o anima e faz grandes promessas sobre o seu ministério: que estaria com ele, que colocaria em sua
boca as palavras certas e lhe daria autoridade. Não importava a sua idade, o que importava era que Deus
estaria com ele e isso faria toda a diferença.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  O Senhor é onisciente, ou seja, seu conhecimento não tem
limites, Ele conhece todas as coisas antes mesmo delas virem a existir e Seu conhecimento é perfeito. Sabe
crianças,  Deus já  te  conhecia antes mesmo de você nascer e  Ele  te  escolheu,  Ele  nos escolheu,  somos
escolhidos Seus. Ele te escolheu para fazer a diferença neste mundo, para que você dê muito fruto e este
permaneça, ou seja, que as suas atitudes, as suas escolhas, o seu falar, o seu jeito de andar, de vestir, tudo
em sua vida seja para glorificar o nome de Deus e para que as pessoas ao verem a sua vida e seu testemunho
queiram também se entregar ao Senhor Jesus. A tarefa que Deus deu a Jeremias foi muito importante, mas
não foi fácil, assim também o chamado de Deus na sua vida é muito importante para esta geração, mas não
será fácil pois muitos têm desprezado a Deus e perseguido os Seus escolhidos. Mas tenha fé, acredite no seu
chamado, você é um ramo que está em Jesus e tem a função de dar frutos bons, siga sendo bondoso,
amoroso, fiel e verdadeiro, paciente, benigno, manso e humilde, e aproveite todas as oportunidades e fale
do amor de Deus a todos aqueles que se aproximarem de você. Mesmo enfrentando dificuldades, lutas e
provações (ex. alguém possa vir zombar de você, ou querer o seu mal, etc) fale do amor de Deus e viva Esse
amor. E lembre-se sempre, você foi escolhido por Deus, Ele tem planos especiais para você. (Apelo: Para
atender ao chamado de Deus, primeiramente, você precisa crer em Jesus e recebê-lo como seu Salvador dos
pecados,  você deseja fazer isso agora? Então levante sua mão e ore comigo.)  Após o apelo ore com as
crianças para que entendam que foram escolhidas por Deus e venham atender ao Seu chamado. 

Dica: Antes ou durante a atividade converse com as crianças sobre ser escolhida por Deus, se eles já
pensaram nisso, e como eles imaginam o que é ser escolhido de Deus. Aproveite estes momentos para
aconselhá-los sobre sua vida espiritual e o chamado que Deus tem para eles.
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Atividade
1- Vamos fazer um belo colorido! 


