
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 25 de Setembro de 2019
SÉRIE: Jesus a videira verdadeira

Tema: “O Consolador enviado”
(João 15:10:27, Gálatas 5:22, 1ª João 2:15-17; João 14:26)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Materiais: prato, água, orégano e detergente. Coloque água no prato e explique que essa água
representa o mundo que Deus fez sem o pecado. Depois despeje o orégano no prato e explique que este representa o pecado no
mundo, e que hoje a maior parte das pessoas vivem no pecado, praticando aquilo que não agrada a Deus. Em seguida, passe o
detergente no seu dedo indicador (pode lambuzar de detergente o dedo) e explique que mesmo vivendo neste mundo tem uma
maneira de não nos misturarmos com o pecado, é quando recebemos Jesus como Salvador de nossas vidas, e assim Ele envia o
Espírito Santo que nos afasta de todo pecado e traz ao nosso coração a certeza de que somos de Deus e por isso não nos
misturamos com o mundo, o detergente representa o Espírito de Deus em nossas vidas, e o dedo representa aquele que serve a
Deus; então coloque o dedo no centro do prato. Veja que o orégano se afasta do dedo, explique que assim acontece com aquele
que é guiado pelo Espírito de Deus.

LOUVOR: O Chamado (Pr. Lucas por Pequenos Atos); Você tem valor (https://www.youtube.com/watch?v=2n7FwOeJ9Fo) 

RECURSOS VISUAIS: Figuras de: uma videira com frutos para revisão; um menino com celular; Jesus ensinando.

FALANDO A VERDADE: Olá crianças, neste mês estamos aprendendo sobre estar ligados em Jesus. Já vimos que para termos
vida espiritual precisamos estar ligados em Cristo, assim como os ramos estão ligados na árvore, que no caso Jesus ilustrou
como a Videira, sendo Ele a Videira verdadeira e nós os ramos. E ainda, que precisamos dar frutos, e frutos bons. Hoje quero
lhes contar a história de um menino chamado Beto. Ele era um menino muito dedicado, obediente, gostava de ir à igreja
(templo) para ouvir a Palavra de Deus e cantar louvores aos Senhor. Certo dia, Beto ganhou de seu pai um celular que tinha
muitos joguinhos legais e ele passou a ficar o tempo todo brincando com esse celular. O tempo foi passando e Beto já não se
interessava mais pelos cultos, não queria ler a Bíblia, passou a ser um menino desobediente e seu pensamento eram só os jogos,
nem queria saber de estudar direito. Os pais de Beto ficaram preocupados e começaram a controlar o uso do celular, mas isso já
não adiantava muito. Beto se tornou um menino isolado e só tinha interesse nas coisas virtuais, onde tinha um computador ou
celular isso era o que chamava sua atenção. Sabe crianças, essa história se parece com a história de muitas crianças hoje em dia.
Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a Bíblia? Bom, quando Jesus estava ensinando sobre a videira
verdadeira e sobre darmos frutos, Ele continuou Sua palavra dizendo aos discípulos que eles seriam seus amigos se fizessem o
que Ele os tinha ensinado (João 15:14). Jesus já tinha ensinado muitas coisas aos discípulos e naquele momento disse a eles que
Ele é quem os tinha escolhido e queria que eles fossem e dessem muitos frutos, ou seja, falassem do amor de Deus para as
pessoas e se mantivessem amando uns aos outros (João 15:17), perdoando, sendo fiéis, bondosos, misericordiosos, pacíficos, e
que as suas vidas fossem diferentes do mundo. Jesus os orientou que por causa disso eles seriam odiados pelo mundo e também
perseguidos, assim como Ele padeceu perseguição os seus discípulos também sofreriam perseguições por serem diferentes do
mundo. Contudo Jesus prometeu que nos enviaria o Consolador, este é o Espírito Santo, que nos ajudaria a testificar de Jesus
(João 15:26,27) e a não desfalecermos da nossa fé nEle. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabe crianças, quando pensamos em perseguição o que vem a nossa mente? (Deixe
que participem). Pensamos em guerras, brigas, pessoas nos irritando não é mesmo?! As crianças cristãs podem sofrer com
xingamentos ou brincadeiras maldosas dos colegas na escola, por não quererem fazer as coisas erradas que seus colegas fazem;
ou podem ser zombadas por acreditarem em Deus, enquanto muitas famílias têm ensinado a seus filhos que Deus não existe,
enfim,  podemos  pensar  que  perseguição  é  somente  situações  desses  tipos.  Mas  hoje  quero  alertar  vocês  que  existem
perseguições muito sutis, ou seja, disfarçadas de coisa boa e que também querem enfraquecer e tirar a nossa vontade de servir a
Deus, sabem quais são? (Deixe que participem). Talvez você nem ache que o que irei dizer é perseguição, mas acredite, é sim!
Pessoas que vem com ideias que são contra o que a Bíblia diz, querendo assim enganar as crianças, isso é uma perseguição
disfarçada. Vou dar exemplos, dizer que você pode ser o que quiser, menino ser menina, menina ser menino; dizer que é normal
você deixar que toquem no seu corpinho nas partes que você tem vergonha, que isso não tem problema; dizer que um menino
pode beijar outro menino, ou que uma menina pode beijar outra menina e que isso é normal, não tem nada de mais; ficar vendo
celular, vídeos e jogando durante muito tempo não tem problema (cite outros exemplos conforme o Espírito Santo te guiar).
Sabe crianças, todas essas coisas que eu citei são pecados, e querem enganar as crianças para que não acreditem na Palavra de
Deus e comecem a viver. de maneira que não se interessem mais em sentir a presença de Deus e a praticarem coisas horríveis
contra o seu próprio corpinho, Assim, tudo que tenta nos ferir e nos afastar de Deus, isso é perseguição. Beto se afastou de Deus
e parou de sentir vontade de orar, de ler a Bíblia, de cantar, de falar de Jesus aos seus amigos, deixou de estudar, ele estava
sofrendo uma perseguição de engano e não estava percebendo. Então, como fazer para não ser engando? Lembra do que Jesus
prometeu? Confie sua vida a Jesus e entregue a Ele o seu coração, assim você receberá a presença de Deus em sua vida através
do Espírito Santo. Este é o Espírito da Verdade e que não deixará você ser enganado, iludido, pelas coisas deste mundo. E mais,
Ele fará com que você tenha forças para vencer toda tentação de querer fazer as coisas que o mundo faz e ser uma criança
diferente, salva e que irá morar no céu um dia com o Senhor. Nunca se esqueça desta verdade: o Espírito de Santo está em você,
Ele te ajudará sempre a vencer o pecado, a testificar do amor de Deus, e a sentir a alegria e certeza de ser salvo! (Faça o apelo)

 Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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Atividade
1- Pinte, recorte e monte o dado e aprenda como o Espírito Santo te ajuda.


