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Orientação para líderes de crianças











Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças.
Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em suas
ministrações.
Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, afim de
que a verdade ali inserida torne-se realidade para você.
Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma.
Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a oposição
das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo.
Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito
Santo trabalhar no coração das crianças.
Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus
disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe
para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas.
Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo
complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão.
Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes.
Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, com
crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria
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Lição 1 - "O que Deus pensa da festa de carnaval"
Princípio
O que penso e faço, pode ou não agradar a Deus.

Versículo
As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus”.
(Romanos 8:8)

Quebra-gelo
O líder deve levar numa bandeja brigadeiros e dizer que os trouxe para a célula de adultos, deixar
a bandeja perto deles e dizer que podem escolher se querem comer ou deixar com que os adultos
comam. Poderá haver duas reações diferentes, algumas crianças podem querer guardar para a
célula de adultos, como o líder planejou, outros podem preferir eles mesmos se deliciarem com a
guloseima.
Moral: O que penso ou faço, pode ou não agradar a Deus. Pois comer os brigadeiros não era da
vontade do líder.

História do dia
Texto Bíblico: (Romanos 8: 1-9).
Por que será que eu tenho facilidade para fazer aquilo que é errado, e tanta dificuldade para fazer
aquilo que é certo?
Paulo escreve para a igreja, para os irmãos que estavam em Roma, e o mesmo serve para nós
hoje, exortando-nos a andar na lei de Deus, na vontade dele para nossas vidas a fim de não
morrermos, pois o pecado traz morte para tudo em nossas vidas.
O que é pecado? É errar o alvo. Tudo aquilo que se opõe a vontade de Deus para nós. Hoje nós
vamos falar dessa festa que contagia o Brasil, em que muitas pessoas de outras nações são
atraídas para virem festejar aqui a “Festa do Carnaval”.
Você sabe o significado da palavra Carnaval? Festa popular, realizada anualmente durante três
dias, de muita folia, diversão, desordem, onde tudo é permitido: beber, prostituir-se, fazer o que
quiser. Dias em que se pode dar vazão para a natureza humana sem sentimento de culpa.
Dias de brigas e mortes por pessoas dominadas pelo uso de álcool e drogas, altos índices de
acidentes nas estradas, aumento de doenças que podem ser transmitidas através de contato
indevido entre homens e mulheres, gravidez fora do casamento e destruição de lares. O número
de mortes e confrontos com a polícia só têm aumentado. Ou seja, tudo o que Deus não planejou
para o homem.
Três dias que o ofendem e o ferem em sua santidade. São dias em que a sociedade separa para
desobedecer a Deus. Isso é muito ruim para nós como povo e nação. O que Deus pensa do Brasil
nestes dias?
O carnaval é também uma festa pagã, não é cristã, onde as pessoas adoram, reverenciam e
homenageiam vários deuses, através dos desfiles das escolas de samba. Nestes dias o diabo age
e festeja seu domínio sobre o homem que Deus tanto ama. Eis aqui um alerta para você menino
e menina de Deus, um dia Se nós já convidamos e recebemos Jesus como Senhor das nossas
vidas. Nós já estamos unidos com Deus. Somos seus filhos amados, foi através do sangue de
Jesus que isso aconteceu. Hoje, o Espírito Santo habita em nós, devemos ficar atentos para não
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praticar o que a nossa natureza humana gosta, nem em dias de carnaval nem nunca, pois nós
pertencemos ao Senhor.
Nós somos igreja, chamados para fora de um mundo que não agrada a Deus. Nós somos santos,
separados do mundo para Deus.
Ao invés de deixarmos nossos olhos e coração se inclinarem para a nossa natureza humana
(nossa carne), devemos deixar nossos olhos e coração se inclinarem para o Espírito Santo
que habita em nós.

Aplicando a palavra
Se o carnaval é uma festa criada para se festejar e fazer tudo o que a natureza humana deseja e
quer. Se ela provoca mortes, brigas, adultério, roubo e tudo o que vai contra os mandamentos de
Deus.
Ofende e fere a santidade de Deus.
Eu digo não a esta festa! Vocês concordam?

Acerto





Você alguma vez já participou da festa de carnaval? Já assistiu os desfiles na T.V? Já pulou
e festejou na escola com seus amiguinhos?
Já orou para Deus perdoar o nosso país que é o berço do carnaval?
Já orou para que Deus tenha compaixão desse povo que não o conhece e está morrendo
nos dias desta festa
Vamos orar?
Orar quebrando, desfazendo todo envolvimento das crianças que já participaram desta
festa.
Levantarem um clamor em favor do Brasil, pedindo perdão a Deus e misericórdia para com
o povo brasileiro.
Profetizar o fim dos carnavais de rua de nossas cidades
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Lição 2 – Páscoa – Celebração de Vida
Princípio
A morte não pode deter o doador da vida, Jesus!

Versículo
“Então Jesus afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra viverá”.
(João 11:25)

Quebra-gelo
Brincar com as crianças de “morto vivo”.
Quando você líder falar a palavra “morto”, as crianças devem agachar, quando disser “vivo” deverá
levantar. Comece devagar até pegarem o jeito da brincadeira, depois comece a aumentar o ritmo.
A criança que errar vai saindo da brincadeira, até restar uma, que será a vencedora. Se tiver tempo
pode repetir a brincadeira algumas vezes.
Moral: Parece até brincadeira de criança que um morto possa viver, mas está escrito na Bíblia,
ajude as crianças a memorizarem o versículo:
“Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra
viverá”. (João 11:25)

História do dia
Texto Bíblico: (João 19:38-42) (Marcos 16:1-8)
Quando Jesus foi enviado à terra por Deus, já sabia que teria que enfrentar a morte.
Deus não criou o homem para morrer, é por esta razão que quando alguém morre há muito choro,
porque morte é separação, não se verá mais aquela pessoa e isto trás muita tristeza aos corações
dos que amam quem morreu.
No dia em que Lázaro, amigo de Jesus, morreu, ele chorou, ficou muito triste, e naquele momento
de dor ele conversou com Marta sobre o motivo pelo qual estava aqui na terra, disse que veio para
trazer vida, não só carnal como fez com Lázaro naquele dia, mas vida eterna, junto ao Pai. Quando
Jesus morreu naquela cruz, por causa do meu e do seu pecado, seus discípulos e amigos choraram
muito.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Jesus naquela cruz se fez pecador por nós, foi para isto que morreu.
Um discípulo seu, chamado José de Arimateia, é que cuidou do seu sepultamento, juntamente
com Nicodemos, que um dia foi salvo por ele da morte eterna. Nicodemos levou mirra e óleos para
embalsamar o corpo de Jesus, que foi envolto em lençóis com estes aromas e colocado em um
sepulcro novo, que ninguém tinha usado, em um jardim perto de onde havia sido crucificado, isto
foi numa sexta-feira ao fim da tarde. No primeiro dia da semana, domingo de madrugada,

Maria Madalena e outras mulheres, foram ao sepulcro, mas ao chegarem lá viram a pedra
removida, ao entrarem viram um jovem vestido de branco e ficaram com medo, mas ele
lhes disse: Não tenham medo, Jesus não está mais aqui, pois ressuscitou!

Página 8

MDG – DATAS ESPECIAIS
Imaginem crianças, a mistura de alegria e espanto que estas mulheres, os discípulos e amigos de
Jesus passaram?
Nós também somos discípulos de Jesus, para nós a Páscoa é a data mais especial de nossas
vidas, pois é o cumprimento da promessa de que Jesus viria para morrer pelos nossos pecados e
vencer a morte!
Foi neste dia, que ele conquistou para nós a vida. Não servimos a um Deus morto como muitos
servem, se alguém quiser saber onde está Buda, Maomé, e outros líderes religiosos, podem ir até
os seus túmulos, mas o túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, está vazio. Aleluia!
Pois o nosso Senhor Jesus está vivo no céu, sentado à direita do Pai, intercedendo ao nosso favor,
esperando o dia em que seu Pai determinou para que volte buscar a sua igreja (todos os que
creram nele).

Aplicando a palavra




A páscoa para nós cristãos é a data mais importante de nossas vidas, pois determinou o
nosso destino eterno.
Quando Jesus morreu naquela cruz por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, ele
enfrentou o diabo e a condenação que estava sobre nós. “Pois o salário do pecado é a
morte”, mas ele quebrou ali as cadeias que nos separavam de Deus.
Nós que cremos em Jesus, não precisamos temer a morte, pois ela será somente um
sono. Quando Jesus voltar novamente a terra, nós, os que cremos nele, se estivermos
mortos, ressuscitaremos primeiro e iremos morar com ele no lugar em foi preparar para
nós, junto do Pai.

Acerto




Hoje é o dia de trocar o símbolo da páscoa em nossos corações. Páscoa não é ovo de
chocolate e coelho, mas a celebração da vida que ganhamos através de Jesus.
É dia de alegrar o nosso coração, pois aquele que ressuscitou está vivo e voltará em breve
para nos buscar para viver com Ele para sempre!
Vamos orar? Leve as crianças a fazerem orações de agradecimento:
Por Jesus ter se importado conosco.
Por ter trazido o remédio para a morte, o seu sangue derramado na cruz.
Por ter ressuscitado, liberando sobre nós vida.
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Lição 3 – Dia das Mães
Princípio
Devemos respeitar nossas fontes.

Versículo
“Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou”. (Provérbios 6:20)

Quebra-gelo
“Cuidado com boca de mãe”. Tudo o que mãe fala acontece, você já percebeu? Quando a mãe
fala, é bom obedecer.
Deixar que as crianças contem sobre o que a mãe falou para fazer e não fizeram e acabou dando
errado. Se as crianças tiveram dificuldade de lembrar, ajude-as contando alguns casos para que
se recordem.

História do dia
Texto Bíblico: (Provérbios 6:20-23) (II Timóteo 1:5)
Querido líder, este é um momento muito especial para fazer com que as crianças honrem,
respeitem suas mães e seus conselhos. Faça silhuetas de homem e de mulher, para usá-las
enquanto conta a história de cada homem de Deus que está narrando.
Colocando a silhueta de um homem quando falar de Timóteo e de mulher atrás, quando falar de
Eunice e Loide, e assim sucessivamente, ao falar de Samuel e Moisés.
Nós vamos falar hoje de um jovem chamado Timóteo, que era discípulo de Jesus e aluno de Paulo,
que foi um grande apóstolo, pessoa que abre igrejas. Este jovem, Timóteo, era muito especial,
cheio de confiança em Deus e muito usado nas mãos do Senhor.
Estes textos que acabamos de ler nos faz compreender muito bem um ditado: “Atrás de um grande
homem, existe uma grande mulher”. E Paulo, ao fazer menção de Eunice e Loide, vó e mãe de
Timóteo, parece concordar com ele também.
Samuel foi um grande profeta, mas ele também teve uma grande mãe, chamada Ana, a qual tinha
uma fé tremenda no Senhor, a ponto de entregar o seu filho Samuel ainda pequeno para servi-lo
no templo.
Moisés foi um grande líder, usado nas mãos de Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito,
quem teve também uma grande mãe chamada Joquebede, que não temeu o decreto do rei de
querer matar os meninos nascidos na época. Colocando-o no rio e este foi parar nas mãos da filha
do Faraó, e entregue de volta em suas mãos para criá-lo como sendo sua ama.
É por esta razão queridos, que ao receber algumas instruções de suas mães, obedeçam, pois Deus
confiou vocês e a suas vidas nas mãos destas, que, além de os amar, têm uma visão muito mais
ampla do que as suas.
Hoje é o dia que a sociedade dedica para homenagear esta figura tão importante em nossos lares,
sem ela, tudo ficaria mais difícil e frio, mas com ela, além de conselhos e instruções, ternura e
amor não faltam em nossa casa.

Aplicando a palavra


Que tipo de instrução ou conselho você tem recebido de sua mãe?
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Estudar todos os dias? Tocar algum instrumento? Praticar algum esporte? Não andar com
alguns amigos?
Obedeça, ela sabe o que é melhor para você!

Acerto



Quando sua mãe fala, você obedece rápido?
Vamos orar por esta mulher maravilhosa que Deus colocou em sua vida?
Talvez você não tenha mais esta mulher maravilhosa ao seu lado, mas com certeza, Deus
te deu uma outra pessoa que te cuida, que deve da mesma maneira ser amada e
respeitada.
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Lição 4 – Dia das mães - Todos somos amados por Deus.
Princípio:
Todos somos amados por Deus.

Versículo:
“Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí”. (Jeremias 31:3b)

Quebra-gelo:
Vamos ver quem lembra dos nomes? Mãe é fácil, mas e avó materna, avó paterna, bisavós
etc.? Comece por você e encoraje-os a posteriormente fazer uma investigação do assunto.

História do dia:
Texto bíblico: Jr.31:3b e Is.49:15.
Promova uma brincadeira, todos devem conversar e chegar à uma conclusão: qual é a comida ou
doce que todos amam e que não conseguem resistir, não conseguem dizer não?
Quando chegarem ao veredito, o líder deverá explicar que da mesma forma é o amor de mãe. É
muito forte e irresistível, pois a maior alegria da mãe é ver o filho bem. Se pudesse, ela ficaria
doente no lugar do filho e se preciso for, ela prefere tirar do seu prato para dar ao filho aquela
comida gostosa que está acabando.
Pode estar cansada, mas mesmo assim acompanha o filho na lição, no jantar ou no banho… e só
depois vai dormir.
Agora converse com eles sobre o amor de Deus, iniciando assim: - “Sabem crianças, a palavra de
Deus nos mostra que existe um amor ainda maior que o amor de mãe! Vocês sabem que amor é
este?”
É o amor de Deus! Ele nos ama com amor eterno!
Leia Jeremias 31:3b para elas, repitam em voz alta, peça que grifem o versículo nas suas bíblias.
Agora pergunte: “-Onde na Bíblia está escrito que o amor de Deus é maior que o amor de mãe?
Alguém sabe?”
Está em Isaías 49:15, que diz assim: "Pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do filho?
Porém mesmo que essa mãe venha se esquecer do filho, Eu todavia não me esquecerei de ti."

Aplicando a palavra
Você já tinha imaginado que o amor de Deus é tão grande por você?
Deus tem por nós um amor eterno, maior do que o amor de mãe, de pai, de irmão, de amigo e
maior que amor de filho também.
Aproveite que estamos comemorando o dia das Mães e conte para ela que você a ama, mas que
Deus a ama com um amor eterno!
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Acerto






Você já provou do amor de Deus por você? Sente o seu coração aquecido com este amor
de Deus declarado a você na Bíblia?
Você apenas recebe amor ou você também dá amor para a sua mãe?
Você perdoa os erros da sua mãe ou fica cobrando e reclamando, como uma criança
mimada?
Você entende que ela também é alvo do amor de Deus? Talvez você não tenha mais ela
ao seu lado hoje, mas Deus providenciou uma outra pessoa para cuidá-lo, que deve ser
amada e respeitada.
Vamos agradecer a Deus por tudo isso?
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Lição 5 – Dia dois pais - Temos um Pai Celestial
Princípio:
Só Deus é um pai perfeito!

Versículo:
"E eu serei para vós Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso". (2Co
6:18)

Quebra – gelo
Faça recortes (de revistas ou jornais) de rostos masculinos e corte-os ao meio na vertical. Cada
criança receberá uma folha com 2 ou 3 metades já coladas na mesma.
Elas deverão completar os desenhos da melhor forma que conseguirem. Contudo, sabemos que
nenhum desenho ficará perfeito.
Moral: Podemos nos esforçar para fazermos um bom trabalho, e mesmo assim temos que
reconhecer que nunca atingiremos a perfeição. Só Deus é perfeito em todas as suas obras.

História do dia
“Porque
apregoarei
o
nome
do
Senhor;
engrandecei
a
nosso
Deus.
Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são; Deus é a verdade,
e não há nele injustiça; justo e reto é.” (Dt.32:3-4)
Acabamos de conversar que só as obras de Deus têm perfeição, não é mesmo?
Nós reconhecemos a nossa limitação diante das tarefas da escola, de um desenho, de uma
brincadeira. Ah! Também sabemos que somos falhos como amigos e como filhos. Quantas vezes
desobedecemos, mentimos, demoramos em atender, reclamamos de barriga cheia!?
Vamos pensar agora no papel do pai de família. A tarefa dele é muito mais difícil do que completar
o desenho, não acham? Quais são os deveres do pai para com seus filhos e esposa? Deixe-os
participar, e então complemente...
Eles têm o dever de: serem exemplo para os filhos em tudo, levar o sustento para a família, dar
atenção para cada um, saber quase todas as respostas e ainda, têm o dever de corrigir seus filhos,
ensinando-os qual é a maneira certa de se viver.
O que acontece, no entanto, é que eles muitas vezes não dão conta de fazer tudo isso. E nós,
somos os primeiros a apontar o dedo, listar seus erros, reclamar porque existe algo que queremos
e que ele não faz para nós, exigimos uma perfeição que só poderemos encontrar no nosso Pai
Celestial, o Deus Todo Poderoso, o Criador.

Aplicando a palavra
Hoje é dia de compreendermos mais as dificuldades que as pessoas enfrentam na vida. Vamos
começar compreendendo as limitações dos nossos pais. Pois cada um só pode dar daquilo que
tem.
Nós temos recebido muito do amor de Deus, na medida em que aprendemos e reconhecemos em
Jesus Cristo, que Deus escolheu nos amar. Deus é o nosso Pai de Amor, Pai Santo.
Ele é o pai que não abandona, que não castiga sem motivo, que está sempre perto de nós. É o Pai
que cura as feridas do nosso coração. Deus é o nosso Pai Celestial.
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Acerto





Deus também é o Pai dos nossos pais. Que possamos falar-lhes que Deus os ama muito.
Hoje é dia de olhar o lado bom das pessoas, e agradecer a Deus por elas existirem.
Existem atitudes que podemos mudar para dar mais alegria ao meu pai da terra e Pai do
céu?
Vamos orar?
Leve as crianças a fazerem orações de agradecimento:
Por Jesus ter-nos feito filhos de Deus Pai.
Por termos um pai na terra ou alguém próximo, que cuida de nós.
Pelas qualidades que nossos pais têm.
Por nos mostrar hoje que só ele, o nosso Deus Pai, é perfeito, e por derramar do seu
amor sobre os nossos corações. Por nos ajudar a amar e a entender mais as pessoas.
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Lição 6 – Natal - Um bebê que veio para mudar a história
Princípio
O filho de Deus se tornou homem.

Versículo
“Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura”.
(Lucas 2:16)

Quebra-gelo
Mostrar ilustrações, fotos de mulheres grávidas à espera de seus bebês, junto de seus
maridos.Falar sobre a sensação de alegria, expectativa e ansiedade que há no coração dos pais
pela espera do nascimento de seus filhos.
Trazer em uma caixa de presentes, coisas que os pais providenciam para a chegada dos bebês.
Ex: figuras de quarto, berço, enxoval, lembrancinhas para as visitas etc. Tirar da caixa também um
papel com um nome escrito, e falar que o nome do bebê é algo muito importante, pois nos marca
para sempre.
Você sabe o significado do seu nome?
Líder, procure com antecedência o significado dos nomes de todas as suas crianças. Hoje nós
vamos falar do dia em que Jesus nasceu

.

História do Dia
Texto Bíblico: (Mateus 1:18-25; 2:1-12) (Lucas 1:27-38; 2:1-20)
Jesus foi o bebê que veio mudar a história não só de José e Maria, mas de toda a humanidade.
Foi um bebê tão especial, que veio ao mundo de uma maneira totalmente diferente da nossa.
Seus pais naturais foram escolhidos por Deus e foram visitados por um anjo para avisá-los. Maria
recebeu a visita do anjo que lhe apareceu pessoalmente e disse-lhe que ficaria grávida, ela
assustou-se por não ser casada, mas ele explicou-lhe que seria envolvida pelo Espírito Santo e a
criança seria chamada o Santo Filho de Deus.
O nome da criança foi informado por intermédio do anjo que falara com Maria.
José, ao saber da gravidez de Maria, quis desmanchar o compromisso de casamento,
discretamente para não expô-la, foi quando um anjo lhe apareceu em um sonho e lhe contou como
tudo havia acontecido com Maria. Disse-lhe também que o menino se chamaria Jesus, que quer
dizer o Eterno Salva e seria chamado também de Emanuel, que quer dizer Deus Conosco. Então
José casou-se com Maria.
Naquele tempo foi realizado um senso para contar a população. Cada um deveria ser contado na
cidade em que nasceu. Por este motivo, José viajou até Belém para registrar-se ali, por ele ser um
descendente de Davi. Levou consigo Maria que estava grávida, e aconteceu que estando eles em
Belém, chegou o tempo da criança nascer. Maria teve Jesus em uma estrebaria, lugar onde
guardam animais no campo, o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, coxo onde era
colocado ração para os animais comerem.
Foi assim, porque não haviam vagas nas hospedarias, pois a cidade estava lotada de pessoas
vindas de toda parte.
Ele foi visitado ali mesmo, naquele lugar humilde, por pastores que cuidavam durante a noite do
rebanho de ovelhas. Eles foram surpreendidos por um anjo que lhes contou sobre o nascimento
de Jesus e junto deste anjo, muitos outros que cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: “Glória
a Deus nas alturas do céu!”.
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“Paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem!”
Recebeu também, algum tempo depois, a visita de homens sábios vindos do Oriente, os quais
estudavam as estrelas, eles vieram até Belém seguindo a estrela que surgiu lá no céu para
anunciar a chegada do menino Jesus. Ofereceram presentes para o menino: ouro, incenso e mirra.
Maria guardava todas estas coisas em seu coração de mãe.

Aplicando a palavra





O nome Jesus não foi escolhido por seus pais naturais e sim pelo próprio Deus e significa
Deus Salva e Emanuel, Deus Conosco.
O bebê Jesus não nasceu em um hospital e não teve um bercinho, ou quarto preparado
para sua chegada. Foi colocado ao nascer no lugar mais humilde que podemos pensar.
O mais extraordinário é que o céu entrou em festa, anjos apareceram para avisar os
pastores e uma grande estrela apareceu para celebrar a vinda do filho do próprio Deus,
que se tornou homem, para habitar entre nós e restaurar a amizade do homem com Deus.
Embora agora homem, recebeu como rei adoração e presentes de homens que
reconheceram o seu valor e missão de salvar toda a humanidade.

Acerto





Que o dia de Natal, seja um dia para você e sua família comemorarem a chegada
daquele que veio para transformar o mundo.
Para reconhecer Jesus como o filho de Deus que veio habitar entre nós, para estar em
nós.
Que em vez de trocas de presentes, a noite de Natal, seja noite de oferecer a Jesus
adoração e por que não presenteá-lo com o seu melhor?
Vamos orar?
É o momento muito importante para levar as crianças a orarem para que este Jesus, que
veio ao mundo, seja conhecido por todos.
Afinal, ele se tornou homem para que todos conhecessem o amor do Pai.
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Lição de Ano Novo
Princípio
Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para acertar.
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Lição 7 –O Ano Novo - Uma nova oportunidade
Princípio
Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para acertar.

Versículo
“Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer.” (Eclesiastes 3:15 b)

Quebra-gelo
Jogar com as crianças o jogo da memória (página 33). Jogar diversas vezes até que todos tenham
vencido.
Moral: Ao jogarem novamente, a mesma oportunidade de acertar foi dada a todos, assim como o
ano novo.

História do Dia
Texto Bíblico: (Eclesiastes 3:15 b)
Estamos encerrando o ano de 2013, muitas coisas boas nos aconteceram neste ano e coisas
ruins também podem ter acontecido.
Entregue para as crianças uma folha com duas colunas: uma para as coisas boas e outra para as
coisas ruins.
Líder, você deverá ter a sua lista já preenchida, a qual lerá para as crianças para ajudá-las a
preencherem as suas.
As crianças que não sabem escrever podem falar, então você anotará para elas.
Todos devem comentar sobre a sua lista e perceberá que há muitas coisas em comum entre eles.
Ler para as crianças (Eclesiastes 3:15) – “Tudo o que acontece ou o que pode acontecer já
aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que aconteceu torne a acontecer.”
Você pode se perguntar, mas porque Deus permite que na vida as coisas se repitam? Para
fazermos melhor da segunda vez, para acertarmos o que erramos na primeira.

Aplicando a palavra
Há coisas ruins que nos aconteceram, que não dependeram de nós, como por exemplo a morte
de um ente querido, a separação de nossos pais, alguma doença na família. Mas há coisas ruins
que podem ter acontecido e que dependem de nós. Como repetir de ano, brigar com um amigo,
ser desobediente aos pais.
Há coisas boas que fiz e quero tornar a fazer, porque trouxeram muita alegria para mim e para os
meus amigos e parentes.
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Acerto




O que aconteceu de ruim este ano que dependeu de você? Permita que a criança olhe
para a falha na sua lista e faça um traço embaixo ou pinte com um lápis vermelho.
O que aconteceu de bom neste ano que dependeu de você? Agora a criança deverá
grifar com verde.
Vamos orar?
Antes, entregue para as crianças a atividade da página a seguir, é um papel para
escrever os alvos para 2015, e deixe que elas coloquem ou falem para você escrever o
que desejam que aconteça, e no que podem melhorar. Permita que cada uma ore e faça
com Deus um propósito para o ano de 2015.
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JOGO DA MEMÓRIA
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Datas Especiais
Diário de Lições

Líder de crianças:
Classe/ célula:
Lições:
Crianças
1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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