
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 18 de Dezembro de 2019
“Ebenézer: Até aqui nos ajudou o Senhor.”

 I Samuel 7:12; Gênesis 22: 1-14; Hebreus 11:1-6

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Dinâmica da Fé 
Como fazer: Material – um cubo pequeno de gelo, um prato para colocar o cubo de gelo, uma vela, fósforo
para acender a vela. O professor acenderá a vela com o fósforo e colocará perto do prato com o cubo de gelo, em
seguida, pedirá para as crianças observarem o que vai acontecer com o cubo de gelo. Deixe que as crianças
digam o que está acontecendo com o cubo de gelo. Depois que todos falarem, pergunte o que aconteceu com o
cubo de gelo, com certeza vão dizer que derreteu. Então, mostre que o cubo de gelo não desapareceu, mas
apenas tornou-se líquido, sem a consistência de cubo (pedra) de gelo. Com essa dinâmica, enfatize as crianças
que a Fé é “o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem”. Hebreus 11:1.
Assim como nós estávamos esperando que algo ia acontecer com o cubo de gelo, a nossa Fé deve esperar em
Deus e depois que o cubo de gelo tornou-se líquido, nós não vimos mais a forma de cubo, mas tínhamos a
certeza que foi cubo, assim é nossa Fé em Deus nós não vimos as maravilhas que Deus fez no Velho e Novo
Testamento, mas cremos  que o está escrito na Bíblia é a Verdade, pois é a Fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra
de Deus.
  
LOUVOR: Eu li na Bíblia (Aline Barros); Muito obrigado!(Diante do Trono)

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: ilustração da história; uma placa com a palavra “FÉ”) Leiam
esta placa crianças! O que diz? Quem sabe o que é Fé? Alguém já ouviu falar nessa palavra Fé? Já começamos o
mês de dezembro, o último mês deste ano e vocês já pararam pra pensar em tudo o que aconteceu com você
este ano? Sabe crianças hoje iremos falar sobre a fé. A Fé é a atitude de saber esperar em Deus e crer no que a
Bíblia diz. Sabia que na Bíblia tem uma história que fala sobre a Fé? Certa vez, existiu um homem chamado
Abraão que foi casado com Sara, eles não tinham filhos. Um dia Deus enviou um anjo para profetizar na vida de
Sara, dizendo a ela que eles teriam um filho e seu nome seria Isaque. Sabe o que ocorreu? O milagre aconteceu!
Sara teve a Isaque, agora a família estava completa! Algum tempo depois, Deus provou Abraão, pedindo que
oferecesse  seu filho como sacrifício.  Crianças,  vocês ouviram isso? Isaque seria  sacrificado! Abraão e Sara
esperaram tanto por esse filho, e agora oferecer Isaque para Deus?! Vocês acham que Abraão teve coragem? Ou
melhor, será que Abraão teve FÉ para sacrificar Isaque? Isso mesmo, Abraão teve FÉ! Ele obedeceu, partindo
pela manhã com Isaque e seus servos até o Monte Moriá. No caminho, Isaque perguntou a seu pai, onde estaria
o cordeiro para sacrificar, porque naquela época as pessoas ofereciam ao Senhor o melhor cordeiro que tinham.
Abraão,  mesmo  sabendo  que  seu  filho  seria  o  sacrifício,  respondeu-lhe  pela  Fé  que  Deus  haveria  de
providenciar o cordeiro. Então, Abraão preparou todo o local para o sacrifício e pediu para que Isaque deitasse
no lugar do sacrifício. Isaque também teve Fé em confiar. Quando Abraão levantou a faca sobre Isaque, a voz de
Deus o deteve, dizendo a ele que não seria necessário o sacrifício, pois Deus já tinha visto o coração de Abraão!
E assim, Deus enviou um cordeiro no local e eles ofereceram a Deus, como forma de Fé. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Recurso visual: faça um cartaz com figuras da cruz, de crianças
orando, lendo a Bíblia, dando um presente a alguém, cuidando, evangelizando e ao centro cole a placa da pa -
lavra Fé) Vocês viram como Abraão teve Fé? Vocês teriam fé para obedecer a Deus em tudo? Mesmo que seja
entregar aquilo que mais amam a Deus? (Deixe que as crianças respondam). Muitas vezes temos deixado nos-
sa Fé de lado, não dando o devido valor para as coisas que Deus nos pede. E isso acontece quando deixamos de
acreditar nos milagres da Bíblia, ou não queremos ouvir a Palavra, ficamos conversando na hora do culto ou do
IDE, e na Bíblia em Romanos 10.17 diz que a nossa Fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. (Apresente o cartaz e
explique cada figura) Quando temos Fé em Deus estamos dispostos a falar do Seu amor aos nossos amigos;
mesmo quando passamos por dificuldades temos alegria no coração e essa alegria é uma demonstração de fé. O
nosso Deus quer que tenhamos Fé para agradá-Lo, assim como está escrito na Bíblia “que sem fé é impossível
agradar a Deus” (Hebreus 11.6). Mas, como ter Fé? Já pensou nisso? A nossa Fé está ligada em Jesus Cristo, em
acreditar que por meio de seu sacrifício na cruz, Ele trouxe a nós a Salvação. Jamais devemos deixar de reco-
nhecer esse grande sacrifício! Vamos dar um grande passo de Fé hoje? Você, criança que ainda não aceitou Je-
sus como seu Salvador, tem a oportunidade de recebê-Lo hoje! E você que já tem Jesus Cristo, pode pedir para
que Ele aumente sua Fé. Vamos orar?
“Querido Jesus, peço que hoje o Senhor firme a minha Fé. Perdoa-me por não acreditar, muitas vezes no mila-
gre da vida, ou até deixar de confiar em Ti. Ajude-me a ter mais Fé e saber dar o valor na Tua Palavra. Obrigada
por me amar. Em nome de Jesus, amém!”
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ATIVIDADE (o objetivo da atividade é a fixação do ensino). Abraão teve Fé em dar aquilo que ama, o
seu filho para Deus. Faça uma bela pintura dessa história de Fé, depois escreva uma frase para mos-
trar as pessoas o que significar ter Fé.

     

 

Ter FÉ é
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


