
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia,29 de Abril de 2020
Evangelho de João 

“ESCOLHIDOS POR DEUS”
João 15: 1 – 17 

DINÂMICA/QUEBRA-GELO  MATERIAL:  1  Galho  de  uma planta  somente  com folhas.
Pergunte às crianças se aquele galho poderia dar frutos sozinho? O que precisa para aquele
galho dar frutos? (Deixe que as crianças participem)  Finalize explicando que hoje iremos
aprender que na Bíblia também está escrito sobre isso. Vamos conhecer?  

LOUVOR: 
Quebrantado – Vineyard  https://youtu.be/ADj1Jso7IiQ
Fique Ligado – Radicais Kids  https://youtu.be/RCiVLTDC1YA

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: 2 Ramos de uma Árvore, 1 Galho com folhas vivas,
se possível com frutinhas, 1 Galho com folhas secas, ou sem folhas (vá mostrando conforme
for ministrando a Palavra Bíblica)

FALANDO A VERDADE: Estudamos este mês sobre o Novo Nascimento e sobre Vidas que
foram  transformadas  por  Jesus.  Também  aprendemos  que  para  desfrutar  de  uma  vida
abundante e morar no Reino eterno, só é possível através de Jesus, que pagou um alto preço
pelos nossos pecados. Ele nos escolheu crianças, nos salvou para um grande propósito. (Abra
a Bíblia e leia Jo. 15.1). No Cap. 15 de João Jesus nos diz que Ele é a Videira verdadeira e
Deus, nosso Pai, o Lavrador. Mas como será isso? Sabe crianças, toda árvore que dá frutos tem
que produzir sempre e dar muitos frutos gostosinhos, não é verdade? Então, a Videira o que
ela produz? (Aguarde) – Uvaaaa! Muito Bem. Ela é uma árvore muito produtiva, por exemplo,
um galho da videira pode produzir muitos cachos de uva!  (faça um suspense). Quando um
galho da videira não produz nenhum fruto, o lavrador que cuida dessa videira,  corta esse
galho e lança fora. Naquele lugar vai nascer outro galho que dará frutos bons novamente. Sabe
crianças, somos como esse galho, lembra da pergunta que fiz para vocês no início de nossa
reunião? Jesus é como se fosse a árvore, a Videira, Ele mesmo falou isso, e nós os galhos, só
conseguiremos sobreviver e dar frutos se estivermos ligados nEle.  Esses frutos simbolizam a
Obra de Deus, nós como servos de Deus, temos que trabalhar e ganhar muitas outras crianças
pra Cristo,  o Nosso Deus se alegra com essa atitude. E Jesus falou ainda mais, temos um
lavrador, que cuida de nós, sabe quem é Ele? Deus! Temos que andar em obediência para com
o Senhor e servir sempre com alegria. Jesus não deseja que nenhum de seus filhos pereça
longe da sua presença,  mais graças a Deus nós estamos aqui hoje para aprender, pois somente
a Palavra de Deus que pode fazer a limpeza necessária em nós, nos mostrando aquilo que
precisamos fazer, o que precisamos melhorar e o que precisamos deixar de fazer.  Vivendo
assim, ligados em Jesus, assim como o galho está ligado na videira, daremos muitos frutos e o
nome de Deus será glorificado.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Crianças,  agora  que  entendemos que  somos
novas  criaturas,  Jesus  nos  ensina  que  devemos permanecer  e  guardar  a  sua  Palavra  nos
nossos corações. Ele te escolheu para uma grande missão: fazer a Obra do Senhor! Isso é uma
honra  para  nós.   Você como herdeiro de Cristo  tem que dá  continuidade à  Obra que ele
iniciou. Vamos falar de Jesus,  vamos convidar nossos amiguinhos para ir à Igreja, fale de
Jesus a todos! Vamos ganhar almas para o reino de Deus! Você é um Escolhido do Senhor
para  essa  grande  missão!  Ore  comigo  e  peça  ao  Senhor  Jesus  que  te  ajude  a  sempre
permanecer nEle e a conseguir ganhar muitas pessoas para o Seu reino. (Fala o apelo e ore
com todos) 
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