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“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia,06 de Maio de 2020
SÉRIE: Primeira carta de Paulo aos Coríntios 

“Visão geral da carta”

DINÂMICA/QUEBRA-GELO  MATERIAL: Folha A4 branca recortada em vários pedaços, de acordo
com a quantidade de crianças. Cada uma receberá um pedaço de papel e um lápis de cor. Irá escrever
uma palavra que vier à sua cabeça, explique a elas para terem cuidado no que vão escrever. Primeiro
pensar na palavra, podem ser palavras de carinho, qualidades, ou até uma vontade. Em seguida fecharão
os papéis e colocá-los dentro de uma caixa, ou outro objeto. Essa caixa passará de mão em mão ao som de
uma música, quando a música parar, a criança que estiver com a caixa tentará descobrir quem escreveu.
Ao final  explique  que  hoje  iremos aprender  sobre  um apóstolo  que  escreveu várias  cartas,  umas de
elogios, outras de advertências, mas todas com o objetivo de ajudar as pessoas a agradar a Deus.

LOUVOR: 
Aleluia sou de Cristo – Turma do Printy https://www.youtube.com/watch?v=nvzZ8MwqemI
Santo Espírito enche a minha vida – Louvor infantil https://www.youtube.com/watch?v=QBVuiVvtm9I

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Em formato de pergaminho escrito a palavra – Carta à Igreja
de Corinto; outros dois menores escrito – 1 Coríntios e 2 Coríntios, assinados por Paulo o apóstolo de
Cristo.

FALANDO A VERDADE:  Olá crianças.  Tudo bem com vocês!  Iniciamos mais  um mês  e  ele  vem
recheado de bênçãos para as nossas vidas. Vamos continuar crescendo no conhecimento da palavra de
Deus. Neste mês de maio estudaremos a primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto. Paulo, conhecido
como Saulo e perseguidor dos cristãos, teve sua conversão ao Senhor Jesus a qual aconteceu de forma
extraordinária: indo no caminho de Damasco perseguir e prender os cristãos,  Jesus o surpreende de
forma gloriosa, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele literalmente caindo do seu cavalo
em terra conhece o Salvador, que é Jesus Cristo o Senhor (Atos 9:1-18). E assim, de forma intensa, Paulo
se torna apóstolo de Cristo e inicia sua jornada na pregação das boas novas de salvação a todas as gentes.
Depois  de  conhecer  muitas  cidades,  ajudar  a  estabelecer  as  igrejas  nesses  lugares,  Paulo  começa  a
escrever  cartas  com o propósito  de ajudar  aos  crentes  a  continuarem firmes em sua vida cristã.  Na
primeira carta aos Coríntios,  Paulo escreveu para os novos salvos,  a fim de ajudá-los a resolver seus
muitos problemas. Vamos conhecer alguns desses problemas que a igreja em Corinto estava passando:
Primeiro,  eles estavam discutindo sobre quem receberia as  honras pelo que Deus havia feito em seu
grupo. E Paulo explica que o próprio Senhor decidirá isso quando estivermos diante dEle (3:11-15). Outro
problema é que estavam permitindo que práticas erradas penetrassem em suas vidas. Paulo então ensina
que os crentes devem manter-se puros,  pois o nosso corpo é o templo de Deus (3:16,17;6:18-20).  Se
pedirmos a Ele, o Senhor nos mostrará como vencer a tentação (10:13). Já no capítulo 13 desta carta
temos o Capítulo do Amor, que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Paulo explica aqui que só
o amor é que dá sentido às coisas que fazemos para o Senhor e para os outros, o verdadeiro amor que é o
amor a Deus e ao próximo. No capítulo 15, Paulo continua encorajando os coríntios a servirem a Deus
fielmente (15:58). Ele ensina que não importam as dificuldades que nós, os salvos, tenhamos de enfrentar
nesta vida, o Evangelho (15:3,4) nos dá esperança para o nosso futuro – a morte não será o fim. Pelo fato
de Jesus ter ressuscitado dos mortos, temos a maravilhosa promessa de que nós também viveremos após
a morte, em corpos espirituais que nunca morrerão (15:49-54). Que promessa esplêndida!

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Assim crianças, em 1 Coríntios, aprendemos que o apóstolo
Paulo ensinou aos irmãos como promover a união na Igreja, como aprender as coisas de Deus, o papel do
corpo físico como um templo para o Espírito Santo, a natureza dos dons espirituais, a importância de
participar da Ceia do Senhor dignamente e a realidade da ressurreição  (são muitos assuntos, detalhe
mais  sobre  alguns  deles  de  acordo  com  o  interesse  da  turma).  Assim,  por  meio  do  estudo  dos
ensinamentos de Paulo registrados em 1 Coríntios, você, criança, também pode aprender as doutrinas e
os princípios que te ajudarão a viver em retidão apesar de estar num mundo cheio de pecados e onde
muitos não se importam com Deus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, leia e obedeça a Sua Palavra,
fazendo assim você conseguirá ser diferente e não se contaminar com as coisas deste mundo. (Faça o
apelo e ore com todos)

 Ruth Andréia de Queiroz – Professora do Ministério Fama Kids Sede
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ATIVIDADE

Dê um belo colorido no Apóstolo Paulo escrevendo suas cartas.

 


