
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 11 de março de 2020
Série: As cartas de João

Tema: Se temos comunhão com o Pai andamos como filhos
I João 2 e 3

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:  Semáforo. Deixe  que  as  crianças  manuseiem,  pergunte  sobre  o  que
representa cada cor. Em seguida fale às crianças que assim como o semáforo orienta sobre o trânsito, ele
traz uma comparação com a vida do crente. A cor verde mostra que devemos seguir firmes com Jesus, sem
se desviar, pois ele é o caminho que nos leva para o céu. A cor amarela nos ensina que devemos ter atenção,
dando sempre ouvido a voz do Espírito Santo. E a cor vermelha significa que devemos parar de pecar,
quando pecamos não conseguimos andar firmes com Jesus.

LOUVOR: Perto, perto de Deus eu quero andar https://www.youtube.com/watch?v=dKhK2HF73Xk

SUGESTÃO  DE  RECURSOS  VISUAIS: Escreva  em  duas  cartolinas  dois  versículos  I  João  2:4  e
I João 2:6; Utilize gravuras da história de Enoque

FALANDO A VERDADE: Crianças, João era um dos doze discípulos de Jesus, ele escreveu três cartas que
nós iremos estudá-las esse mês. Hoje iremos aprender dois importantes ensinamentos para nossas vidas. O
primeiro está escrito na 1ª carta, cap. 2 e vers. 4 “Aquele que diz: Eu o conheço, mas não obedecer os seus
mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele”. Ouviram crianças? Se nós dissermos que amamos a
Deus, que somos filhos de Deus, que conhecemos a Deus, mas não obedecemos aos seus mandamentos, ou
seja, não cumprimos o que ele nos diz, somos mentirosos, não estamos falando a verdade. A gente não pode
amar a Deus somente de palavras, amar só se Ele fizer o que pedimos, não, mas devemos amar a Deus de
todo  nosso  coração,  com  nosso  entendimento  e  de  verdade.  Sabe  como  isso  é  possível?  Quando
reconhecemos Jesus como nosso Salvador e o convidamos para entrar em nosso coração, o Espírito Santo
passa a viver conosco em todos os momentos, aí ele coloca esse amor de Deus em nós (Rm 5.5). Passamos a
ter prazer em fazer aquilo que agrada a Deus, amamos as pessoas e praticamos o que a palavra de Deus nos
diz. Tudo isso acontece quando amamos a Deus de verdade. O Senhor vê e sabe de todas as coisas, então não
adianta mentir. Você tem o amor de Deus em seu coração? O segundo ensino que João nos traz está no
versículo  6  “aquele  que  afirma  que  permanece  nEle  deve  andar  como  Ele  andou”.  Será  que  é  difícil
andarmos como filhos de Deus, andar como Jesus andou? Jesus é o perfeito Filho de Deus e sempre fazia a
vontade do Pai. Há diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus, os filhos do diabo vivem em trevas
e fazem coisas ruins, mas nós que somos filhos de Deus vivemos na luz e praticamos a palavra de Deus.
Crianças, a Bíblia conta a história de um homem que andou com Deus, a cada dia ele gostava de fazer a
vontade do Papai do céu, orava, sempre colocava Deus em primeiro lugar, e o Senhor se agradou tanto dele
que o levou direto para morar no céu. Sabe quem foi esse homem? Enoque, isso mesmo. As pessoas da época
de Enoque não queriam saber de Deus, eram desobedientes, mas ele não, ele era diferente, andava sempre
com Deus e foi por isso que ele não morreu, foi vivo para o céu. Andar com Deus deve ser nosso maior
prazer! Quando gostamos muito de uma pessoa a gente quer ficar sempre perto, conversar, e as pessoas até
acham que a gente se parece. Não é assim quando temos um amigo bem próximo? Então, Deus quer que a
gente viva bem pertinho Dele. E mesmo que nesse mundo a gente venha fazer alguma coisa que desagrada a
Deus, se pecarmos, temos que nos arrepender e pedir perdão, pois Deus é fiel e justo para nos perdoar de
todo pecado (1 Jo 1.9). A palavra diz que tudo aqui nesse mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus
permanece para sempre (1 Jo 2.17).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças, Deus é amor, ele mostrou o seu amor por nós quando
entregou seu filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar e nos dar o direito de morar no céu com Ele.
Então devemos ter o amor de Deus em nós. Já aprendemos que a prova de que amamos a Deus é praticar os
seus mandamentos, e que devemos andar como filhos de Deus, sempre buscando ao Senhor e fazendo as
coisas certas. Não devemos esquecer que o Espírito Santo é nosso amigo, é ele quem nos ajuda a praticar a
palavra de Deus, nos ajuda a orar, e sempre está ao nosso lado. É o Espírito Santo quem está nos preparando
para morarmos no céu. Assim como Enoque que foi levado vivo para o céu, assim acontecerá com a gente
quando Jesus voltar, seremos levados pelo Senhor para estamos para sempre com Ele. Imagine como será
maravilhoso! Quem já tem certeza que seu nome está escrito no livro de Deus lá no céu? (Faça o apelo e ore
ao final)

Diaconisa Dielma Sousa da Silva – Professora dos Primários AD Sede  

https://www.youtube.com/watch?v=dKhK2HF73Xk


IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 11 de março de 2020
Série: As cartas de João

Tema: Se temos comunhão com o Pai andamos como filhos
I João 2 e 3

ATIVIDADE

1. Complete as frases corretamente:
a) Quem diz que ama a Deus, mas não obedece seu mandamento é ______________
b) Devemos ouvir a voz do __________________________ para seguirmos firmes com

Jesus.
c) Se somos filhos de Deus, devemos andar como _______________ andou.
d) ______________ foi um homem que andou com Deus e foi levado vivo para o céu.

2. Ajude o menino e a menina chegarem até o céu.

Fonte atividade 2: http://missrosangelafeitosa.blogspot.com/2015/07/licao-infantil-os-dois-caminhos.html
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