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“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 30 de Outubro de 2019
SÉRIE: O LIVRO DE TIAGO

Seja praticante da Palavra de Deus
Tiago 1:22-25; Mateus 7:24-27; Lucas 6:46-49

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Leve as palavras OBEDECER, OUVIR, e ilustrações de ouvidos
ou de crianças atentas, e crianças fazendo uma boa e uma má ação. Apresente as palavras e os
visuais,  leia  com as  crianças  e  peça que coloquem as  palavras  do lado dos  desenhos que elas
representam. Ao final diga que hoje aprenderemos algo muito importante sobre essas palavrinhas.

LOUVOR: Ninguém deve se esquecer (APEC); Não, não construa sua casa na areia (youtube) 

SUGESTÃO  DE  RECURSOS  VISUAIS: Um  cartaz  com  as  palavras  OUVIR  e
PRATICAR=OBEDECER; 3 copos plásticos, coloque 1 sobre uma pedra, outro sobre a areia e outro
com água para jogar sobre eles quando for contando a história. Detalhe: quando for jogar sobre o
copo que está sobre a areia, amasse ele após jogar a água, para ilustrar o que aconteceu.

FALANDO A VERDADE: (Á medida que for ministrando, coloque as armas citadas em cada
lição) Em nossos encontros semanais temos ouvido muitos ensinamentos da Palavra de Deus, mas
eu  quero  fazer  uma pergunta  a  vocês:  quem está  praticando,  ou  seja,  obedecendo  o  que  tem
aprendido?  Sabe  crianças,  estudaremos  a  partir  de  hoje  sobre  a  carta  que  o  apóstolo  Tiago
escreveu e que tem o seu nome.  Hoje  iremos meditar  sobre o que está escrito  em Tiago 1:22
“Tornai-vos,  pois,  praticantes  da  palavra  e  não  somente  ouvintes,  enganando-vos  a  vós
mesmos.” (Leia e peça para repetirem o versículo) Crianças o que vocês entenderam ao lerem este
versículo?  (Deixe  que  participem)  Que  não  devemos  só  ouvir,  mas  também  praticar  o  que
aprendemos sobre a Palavra de Deus, e praticar é obedecer. Vou contar a vocês uma parábola, (ou
seja, uma história inventada, mas que traz ensinamentos importantes para nossa vida) que Jesus
disse aos seus discípulos sobre quem pratica ou não a Palavra de Deus. Vou ler na Bíblia para vocês
em Mateus 7:24-27. (Leia a passagem bíblica em seguida utilize a maquete para visualizar o que
acontece com as duas casas. Explique que as casas – representada pelos copos, é como se fossem
as pessoas, umas ouvem e praticam e mesmo diante das adversidades – representada pela força
da água, eles não sofrem e não são atingidos, como aconteceu com o que está sobre a rocha; Já
aquelas pessoas que mesmo ouvindo e sabendo que precisam obedecer mas não fazem são como
o que estava sobre a areia, acabou cedendo e desmoronou).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças com esta história e com o ensinamento que
o apóstolo Tiago escreveu em sua carta orientando aos cristãos, aprendemos que não adianta ir só
à  igreja,  ou no  IDE,  cantar  hinos,  carregar  a  Bíblia,  se  não  obedecermos o  que  for  ensinado.
Precisamos obedecer tudo o que aprendemos da Palavra de Deus, mesmo que às vezes não seja
fácil, mas se quisermos ser abençoados e viver uma vida que agrade a Deus é necessário ouvir e
obedecer! Muitas pessoas chegavam em Jesus e o chamavam de Senhor (Lucas 6:46), mas Jesus os
repreendeu e disse que não adiantava chamá-lo de Senhor se não fizessem o que ele mandava.
Assim crianças, não adianta chamar de Deus de Pai, de Senhor, dizer que o adoramos e isso ser
somente  da  boca  pra  fora.  Essas  ações  somente  acontecem  de  verdade,  de  coração,  quando
praticamos,  quando  obedecemos  a  Sua  Palavra  (cite  algumas  ações  para  exemplificar:  não
brigar, amar o próximo, obedecer aos pais, meditar na Palavra de Deus, ter fé, e outras que o
espírito Santo te conduzir a falar). Agora quero fazer novamente a pergunta do início: vocês tem
praticado o que tem aprendido com a Palavra de Deus? Primeiramente, temos que lembrar que,
somente conseguimos obedecer a Deus se aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador de nossa vida.
(Faça o apelo) E você criança, que já tem Jesus, se não tem conseguido obedecer ou tem tido
dificuldades estaremos orando e você pedirá ao Senhor que o ajude a praticar os ensinamentos da
Sua Palavra.

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva - Superintendência Da Criança Sede
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