
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 18 de março de 2020
SÉRIE: AS CARTAS DE JOÃO

Tema: Andando na verdade
2 João 1.4

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: O MESTRE MANDOU – O grupo deve definir quem será o mestre, que
vai comandar a brincadeira. O mestre deve dizer em voz alta para todos os participantes ouvirem:
“Seu mestre mandou!”. Todos perguntam: “Fazer o quê?” Em seguida, o mestre inventa tarefas para
o grupo: pular numa perna só, buscar um lápis vermelho, achar uma flor, entre outras. Vira mestre na
rodada seguinte quem obedecer e atender mais rápido o desejo do mestre.

LOUVOR: 1. Meu Mestre mandou (https://www.youtube.com/watch?v=zsg7FO1JFbE);
       2. Os discípulos (https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=NUrUvtdSP_o).

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Bonecos para representarem Jesus e os 12 discípulos.

FALANDO A VERDADE: A Bíblia nos conta que Jesus nasceu aqui na Terra como um bebezinho e
foi crescendo até se tornar adulto. Então, mesmo sendo Deus (Filho), ele veio ao mundo como ser
humano também. E,  quando iniciou seu ministério,  orou e Deus lhe ajudou a escolher  algumas
pessoas  para  estarem  mais  pertinho  dele  para  aprenderem  sobre  as  coisas  de  Deus  e  para
ensinarem outras pessoas. Foram 12 os escolhidos para serem seus discípulos: Simão, a quem
Jesus deu o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu; Felipe;
Bartolomeu;  Mateus;  Tomé;  Tiago,  filho  de Afeu;  Simão,  o  cananeu;  Judas  (ou  Tadeu)  e  Judas
Iscariotes. Aos poucos Jesus foi ensinando aos 12 discípulos o que significa pescar homens e eles
aprenderam a falar do amor de Jesus e a ajudar as pessoas necessitadas. Mas assim como nós, os
discípulos eram pessoas com muitas falhas na maneira de viver e em suas personalidades. Apesar
de  todas  as  suas  falhas  e  problemas,  após  receberem  o  Espírito  Santo,  os  discípulos  foram
aperfeiçoados em Cristo e se dedicaram a um único objetivo: pregar o Evangelho por toda a Terra,
sem temer as dificuldades e a morte. João, o escritor das Cartas que estamos estudando, foi um
desses discípulos. A 2ª Carta de João nos ensina que a verdade vem de Deus, nos une e estará
conosco sempre. Também nos diz que devemos viver uma vida de obediência aos mandamentos do
Senhor, nos amando uns aos outros. Nessa carta, João ainda nos orienta a tomar cuidado com os
falsos mestres, que afirmam que Jesus não veio ao mundo como ser humano. Quem segue esses
falsos  mestres não tem Deus.  Por  isso,  temos que vigiar  muito  para  não sermos enganados e
afastados de Deus, de Jesus e do Espírito Santo por causa dos ensinamentos de enganadores que
falam apenas o que queremos ouvir, mas não falam da verdade da Palavra do nosso Senhor.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Hoje em dia é muito comum ouvirmos as pessoas dizendo
que seguem/são influenciadas por cantores, atores, políticos, jogadores,  youtubers, blogueiros etc.
Muitos seguem as celebridades fazendo aquilo que elas pedem, como se estivessem brincando de
“o mestre mandou”. Mas isso é muito sério. Nós que conhecemos a Deus devemos seguir o exemplo
de Jesus e daqueles que vivem de acordo com a vontade Dele. E viver assim nem sempre é fácil.
Por isso, muitas pessoas se desviam, passam a seguir  aqueles que falam o que lhes agrada e
deixam de lado a verdade e os mandamentos do Senhor.  Infelizmente,  mesmo dentro da igreja
existem pessoas assim. Para não sermos enganados, precisamos conhecer bem a Bíblia e evitar os
falsos  mestres.  Temos que ser  influenciados por  pessoas de Deus e  nos afastar  daquelas  que
querem nos distanciar da salvação. (Faça o apelo e ore por todas as crianças para que tenham
entendimento da parte do Senhor para não caírem nas armadilhas do inimigo e dos falsos mestres).

Diaconisa Gisselle Silvania Alves – Professora dos Pré-adolescentes AD Sede
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ATIVIDADES: Pinte os desenhos abaixo e encontre as 12 diferenças entre eles.

Imagem retirada do site: <https://blogtiale.blogspot.com/2010/10/discipulos-de-jesus-atividades.html>
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