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Tema: O novo nascimento
JOÃO 3:1-21

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Nasci de novo Material: 01 porção de milho de pipoca; 01 porção de pipo-
ca; Alguns piruás (grãos que não estouraram); 01 porção de óleo; Procedimento: Apresente para os alunos uma
porção de milho de pipoca e outra de pipoca. Pergunte: Vocês fazem ideia o que acontece com o milho para que
ele se transforme em pipoca? Aguarde as respostas. Certamente os alunos vão falar que após colocar o milho
numa panela com óleo e com ação do fogo os grãos estouram. Fale: Este processo de transformação do grão
duro em pipoca macia pode ser comparado ao estado de mudança que ocorre na vida de quem recebe a salva-
ção em Jesus, libertando da casca dura do pecado, que o aprisionava para uma vida de alegria na presença de
Deus, com ações e pensamentos mudados. 

LOUVORES SUGERIDOS:
Tem  que  nascer  de  novo  https://www.youtube.com/watch?
v=VX516ognbik&list=RDVX516ognbik&start_radio=1
Não basta ser bom https://www.youtube.com/watch?v=53G86yGR8PE&list=RDVX516ognbik&index=4

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Visuais de Jesus e Nicodemos, de uma mulher grávida , uma Bíblia
e uma cruz, palavras escritas em papel sulfite (A4) NASCER DE NOVO, ÁGUA, ESPÍRITO (utilize os visuais
conforme for contando a história)

FALANDO A VERDADE: Este  mês  estaremos  refletindo sobre  algumas  histórias  de  vidas  retirados  do
evangelho de João, um dos livros que o discípulo de Jesus – João, escreveu. (Faça um suspense) Era de noite,
estava  tudo  quieto  e  escuro,  um  homem  andava  rapidamente  pelas  ruas  de  Jerusalém.  Este  homem  era
Nicodemos, um líder religioso muito importante, foi encontrar-se com Jesus à noite e a sós. Talvez ele temesse
que outros soubessem que falaria com o Mestre, por isso foi nesse horário, sem que ninguém o visse. Conforme
está escrito em João 3, Nicodemos reconhecia que Jesus era alguém vindo da parte de Deus, ele afirmou que só
uma pessoa assim poderia fazer todos os sinais que Jesus fazia. Nicodemos estava elogiando a Jesus, mas
parece que Ele não ligou pra isso, pois logo Jesus foi lhe dizendo que para ver o Reino de Deus era necessário
nascer de novo. Nicodemos ficou sem entender,   (faça uma pausa) e você já pensou sobre isso? Jesus lhe
explicou que isso não queria dizer que deveria entrar na barriga da mãe e nascer novamente, e sim que era
nascer da Palavra e do Espírito. Ainda assim, Nicodemos não conseguiu entender e perguntou a Jesus como
seria isso então. Jesus até fez-lhe uma crítica, como sendo ele mestre em Israel, um homem conhecedor das leis
e das escrituras e não sabia sobre isso? Em seguida, Jesus explicou, “nascer de novo” é nascer do alto, é nascer
na família de Deus. E isso somente pode acontecer se fizermos o que Jesus disse para Nicodemos, olharmos
para a cruz e acreditarmos que no que Jesus fez por nós. Jesus lembrou Nicodemos de quando os israelitas
estavam no deserto indo para a terra que Deus prometera, eles pecaram murmurando e reclamando contra
Deus. Por causa disso o Senhor castigou o povo permitindo que serpentes venenosas os atacassem. Depois,
Deus falou para Moisés fazer uma serpente de bronze e a erguesse numa estaca para que as pessoas que fossem
mordidas ao olharem para a serpente de bronze ficariam curadas. Jesus então afirmou que assim iria acontecer
com Ele, também seria levantado só que numa cruz, mas todos que olharem para Ele, acreditarem nEle, terão a
vida eterna. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Sabe crianças, Nicodemos não havia perguntado nada a Jesus,
mas o Senhor conhecia o coração de Nicodemos, as dúvidas, os problemas. Assim, Ele também nos conhece,
somos importantes para Ele e precisamos entender que nós também devemos nascer de novo, isso quer dizer
que devemos ter fé em Jesus, e entender que todo o sacrifício que Ele fez foi por amor a nós. Leia João 3:16. Por
isso para nascermos de novo é preciso entregar nossa vida a Ele, e o Espírito de Deus nos ajudará a termos uma
nova vida (sem mentiras, sem palavras feias, sem atitudes egoístas e sem maldade) e também ler a Sua Palavra
todos os dias. Jesus disse que é preciso nascer da água – que é a Palavra de Deus e do Espírito que é a vida de
Deus em nós. Se você diz que crê em Jesus e já aceitou Ele como seu Salvador mas continua fazendo muitas
coisas erradas, você ainda não nasceu de novo. Vamos pensar um pouco sobre isso, será que nossa vida, a
forma como agimos demonstra que somos da família de Deus, que já nascemos de novo? ( Deixe as crianças
participarem)  Precisamos  nascer  de  novo  para  termos  nossos  pecados  perdoados  e  possamos  viver
eternamente com Jesus no céu, se você ainda não tomou essa decisão faça isso hoje (apelo). E você que já creu
em Jesus, agradeça a Deus por você ser uma nova pessoa e fazer parte família de Deus. Vamos orar?! 

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Sup. Da Criança Sede 

https://www.youtube.com/watch?v=53G86yGR8PE&list=RDVX516ognbik&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VX516ognbik&list=RDVX516ognbik&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VX516ognbik&list=RDVX516ognbik&start_radio=1


IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 01 de abril de 2020
Série: Evangelho de João

Tema: O novo nascimento
JOÃO 3:1-21

ATIVIDADE 

1- Revisando o que aprendemos: (faça de forma participativa e bem animada)

 Qual livro da Bíblia aprenderemos esse mês?
 Quem foi se encontrar com Jesus a noite?
 O que Jesus falou a Nicodemos?
 O que quer dizer “nascer de novo” como Jesus ensinou?

2- Jesus disse algo muito importante para Nicodemos. Decifre a mensagem e escreva na linha
abaixo. Depois faça um belo colorido.

 Resposta: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


