
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 13 de novembro de 2019
SÉRIE: CARTA DE TIAGO

Tema: Fé operante
Tiago 2.14

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:  Você  acreditaria  numa  pessoa  que  se  diz  eletricista,  mas  não
consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num homem que diz ser excelente motorista, mas
não  consegue  estacionar  o  carro  numa  garagem?  Você  acreditaria  em  alguém  que  diz  ser
matemático, mas não sabe o resultado de 8 x 8? Tiago também quer saber em sua carta como uma
pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra, nem uma sequer, para poder provar essa
fé! Como você demonstra sua fé? (Incentive todas as crianças a responderem essa pergunta.)

LOUVOR: 
1. Meu barco é pequeno (https://www.youtube.com/watch?v=ah-bpm4kEdk)
2. Solta o cabo da nau (https://www.youtube.com/watch?v=s2lbFPwEO04)

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Utilize bonecos para contar a parábola do bom samaritano.

FALANDO A VERDADE: Hoje continuaremos estudando a carta de Tiago. Vocês sabiam que nessa
carta  Tiago  fala  sobre  a  importância  de  colocarmos  nossa  fé  em prática?  (Peça  que  uma das
crianças leia bem alto o que está escrito em Tiago 2.14). Não podemos apenas falar o que Cristo
pode fazer em nossas vidas e na vida das pessoas. Precisamos fazer mais do que isso. Temos que
agir como verdadeiros cristãos. Certa vez, Jesus contou a Parábola do bom samaritano. Ele disse
que um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado e ainda apanhou
muito dos ladrões que o deixaram quase morto no caminho. Um sacerdote ia passando pelo mesmo
caminho, viu o homem necessitando de ajuda, mas passou longe dele. Da mesma forma, um levita
passou por esse homem e não o ajudou. Finalmente, um samaritano que ia passando pelo caminho
viu aquele homem tão ferido, ficou muito tocado com a situação e decidiu ajudá-lo. O samaritano
cuidou dos machucados daquele homem, colocou-o sobre o seu animal e o levou para um lugar
seguro, onde poderia descansar e se recuperar. Era de se esperar que o sacerdote e o levita, que
são adoradores de Deus, fossem ajudar aquele homem, mas não. Eles não agiram com compaixão e
misericórdia como Jesus agiria.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Não basta ler a Bíblia, orar, jejuar, ir à igreja ou evangelizar.
Também é preciso demonstrar no dia a dia sua fé em Deus através das suas atitudes. Infelizmente,
tem crianças que brigam ou contam mentiras até na igreja. Isso é certo? Tem crianças que falam de
Jesus para os amiguinhos da escola, mas também falam palavrões no recreio ou colam nas provas.
Como confiar nessas crianças? Tem crianças que não querem doar  seus brinquedos ou roupas
usadas para crianças carentes. Como elas podem dizer então que amam o próximo? Precisamos
estar atentos o tempo todo para agirmos da forma que agrada a Deus. Nossas ações dizem muito
mais sobre quem somos do que aquilo que nós mesmos falamos sobre nós ou sobre o nosso Senhor
e Salvador. Não adianta dizer que Deus é amor se você não demonstra amor pelas pessoas. Por
isso, não se esqueçam do que aprendemos com Tiago: a nossa fé deve vir acompanhada de boas
ações. E você, o que tem feito para colocar a sua fé em ação? 

(Escute as respostas com atenção e faça as intervenções necessárias. Depois, compartilhe com as
crianças um testemunho pessoal que exemplifique como você, professor(a), conseguiu demonstrar a
alguém que você é servo(a) de Deus, mesmo sem dizer que é cristão(ã). Por fim, faça o apelo, ore
pelos novos convertidos e também por todas as crianças.)

Diaconisa Gisselle Silvania Alves – Professora dos Pré-adolescentes AD Sede
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ATIVIDADES:

Será que você consegue completar o versículo abaixo com as letras que faltam?

Me_s _r_ãos,  que  adia_ta  alg_ém
d_zer  que  te_  fé  se  ela  não  vi_r
a_om_anh_da de _ções? Será que
e_sa fé po_e sa_vá-lo? (Tiago 2.14)


