
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 04 de março de 2020
Série: As cartas de João

Tema: Deus é luz, e nós o que temos sido?
I João 1

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Claro e escuro. Informe às crianças que você irá desligar a luz; desligue e deixe ficar
um momento. Depois ligue a lanterna ou a lâmpada, e em seguida pergunte como eles preferem ficar: no escuro ou
na claridade. Pergunte por quê, e diga que eles irão aprender sobre isso daqui a pouco.

LOUVOR: Minha pequena luz eu vou deixar brilhar https://www.youtube.com/watch?v=3og-zjWhl3Y  ; Acenda a luz – 
Crianças Diante do Trono https://www.youtube.com/watch?v=kVc2bAna7Ac

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Figura de uma luz ou use uma lanterna; Corações em papel criativo nas
cores preta, branca; faça numa cartolina o desenho de dois caminhos, pinte um na cor amarela e outro na cor preta
e no final coloque as palavras LUZ e TREVAS (utilize os visuais conforme for ministrando) 

FALANDO A VERDADE: Você já ficou no escuro? E quando a luz apareceu o que você sentiu? (Deixe as crianças
participarem). Sabe crianças, neste mês estaremos aprendendo sobre as cartas que o apóstolo João escreveu, e
uma das coisas que ele afirmou é que Deus é luz. Não é essa luz que vemos, mas sim ele quis dizer sobre o
caráter santo de Deus. Vamos ler em I João 1:5 “Ora a mensagem que da parte dele (de Jesus), temos ouvido e
vos anunciamos (contamos) é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma”. Sabe crianças esta parte escura
(mostre o coração preto) representa as trevas, o pecado, a maldade, e na Bíblia – a Palavra de Deus, está escrito
que Deus é luz, ou seja, Ele é santo e não há nele treva, isto é, pecado nenhum. Quando dizemos que cremos em
Deus, que Jesus é o nosso Salvador, isso não pode ser apenas da “boca pra fora”, ou seja, não pode ser apenas
falar por falar, é preciso entender que se você acredita no Senhor Jesus, a sua vida, o seu jeito de agir, falar, vestir,
andar, deve mostrar isso. Para ter comunhão e estar perto de Deus devemos andar na luz e não nas trevas. Mas
você já se perguntou como é andar na luz?  (Ligue a lanterna e deixe que respondam) Quando andamos na luz
confessamos (isto  é,  contamos para Deus com arrependimento e tristeza)  todos os dias,  os nossos pecados
deixando que o sangue de Cristo nos purifique continuamente; também lemos a Bíblia, oramos, e mostramos para
aqueles que estão perto de nós, seja em casa,  na escola, na rua,  onde formos, que nosso comportamento é
diferenciado, é especial, é bom, é amável, enfim, é o comportamento de quem não tem nada a esconder. Mas
existem dois grandes obstáculos  (coloque sobre o caminho da luz dois objetos para impedir a passagem) que
aparecem em nossas vidas para tentar nos levar para o caminho das trevas, que são: o amor pelo mundo e aceitar
falsos ensinos sobre a Palavra de Deus. O que você acha que quer dizer “amor pelo mundo”? É gostar das coisas
erradas e malignas que o mundo tem, por exemplo: gostar de ver filmes e jogos violentos, de bruxaria, terror,
sensualidade; gostar de falar palavras feias, xingamentos, mentiras; gostar de usar roupas que mostrem o seu
corpo ou que a TV, atores, youtubers dizem estar na moda e seus pais não concordam, gostar de ter amizades que
zombam de Deus ou fazem coisas ruins (cite exemplos do cotidiano de suas crianças); todas essas coisas é amar
o mundo. E o outro grande obstáculo (aponte para o cartaz dos caminhos e o objeto que você usou) vocês sabem
me dizer o ele significa? Aceitar falsos ensinos sobre a Palavra de Deus é acreditar em palavras mentirosas e
enganadoras  que  pessoas,  usadas  pelo  mal,  venham querer  te  ensinar  dizendo  que  estão  na  Bíblia.  Como
podemos não ser enganados e aceitar os falsos ensinos? Lendo a Bíblia, vindo em nossas reuniões do IDE, indo à
igreja, perguntando às pessoas que são crentes em Jesus de verdade (pastor, professora da igreja, pais – caso
sejam cristãos).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Sabe crianças,  precisamos entender  que para conseguirmos que as
pessoas, mesmo sendo crianças, tenham vontade de seguir a Jesus e recebê-lo como Salvador, elas têm que ver
em nós que servir  a Deus e ter  Jesus em nossa vida é maravilhoso,  é bom demais!  Temos paz,  alegria,  fé,
esperança, e o principal de tudo somos salvos e iremos morar no céu um dia! Então eu te pergunto, Deus é luz e
você o que tem sido? Você tem andando na luz ou nas trevas?  (vá falando e deixe as crianças meditarem um
pouco sobre suas vidas). Se você não sabe que caminho está andando ou tem dúvidas se realmente você está na
luz quero te fazer um pedido muito especial, admita, confesse a Deus os seus pecados e peça a Jesus que o ajude
a andar na luz. (Faça o apelo e ore com todos ao final)

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência  da Criança AD Sede
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ATIVIDADE

Vamos ligar cada atitude a lâmpada correta. Depois, pinte apenas aquelas
que representam viver na luz.


