Tema: Novidades No Deserto
Texto Bíblico: Marcos 1.1-11
Versículo para memorizar: “Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de
arrependimento para o perdão dos pecados.” Lucas 3: 3
Receba as crianças com alegria e ore. Explique que esta semana estudaremos o princípio bíblico do
CARÁTER. Coloque o cartaz com o princípio em um lugar visível.
Princípio Bíblico: Caráter – Nosso alvo é refletir o caráter de Cristo na vida das crianças, inspirando-as a ser
como Jesus.
Quebra gelo: Bem-vindos à nossa viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento. Vamos embarcar na
segunda parada dessa viagem e fazer novas descobertas.
Vamos formar dois grupos, cada grupo vai escolher um personagem (de história em quadrinhos, filmes,
desenhos, super-heróis ou de histórias bíblicas) e conversarão sobre as características de cada personagem.
Em seguida cada grupo vai demonstrar as características desses personagens por meio da mímica ou teatro. O
outro grupo tentará descobrir qual foi o personagem escolhido.
Explique para as crianças no final da dinâmica que hoje aprenderemos sobre o princípio do caráter e que cada
um de nós possui um caráter e que nosso alvo deve ser ter um caráter semelhante ao de Cristo.
Mensagem:
Vamos investigar Marcos 1.1-11 para conhecermos a história do primo de Jesus?
O que vocês sabem sobre a vida de João Batista? Ele ficou famoso por apreciar uma refeição esquisita,
composta por gafanhoto e mel. Vamos ouvir o que essa passagem bíblica nos conta.
(Quem tem sua bíblia pode abrir e ler, ou apenas o professor lê).

(Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: "Enviarei à
tua frente o meu mensageiro; ele preparará o teu caminho"— "voz do que clama no deserto: ‘Preparem o
caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele’ ". Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando
um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo
de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de
pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem:
"Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e
desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo".
Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água,
Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: "Tu
és o meu Filho amado; em ti me agrado".)
A mensagem de João era anunciada para pessoas que acreditavam estar próximas de Deus por terem nascido
numa família que acreditava em Deus. (Mostre a figura de João Batista).
João parecia ser muito radical ao criticar essas pessoas, mas sua mensagem era bem simples. Ele dizia que,
para ser filho de Deus, era necessário se arrepender e demonstrar “frutos” em seu dia a dia, caso contrário
seria cortado pelo machado de Deus. Mas o que você acha que é demonstrar fruto no dia a dia?
Muitos de nós estamos bem acostumados a ouvir histórias bíblicas e a conhecer a palavra de Deus desde bem
pequenos. Outros começaram a conhecer agora. Mas independente disso é importante entendermos que o
que João queria ensinar era que quem conhece a Cristo arrepende-se de suas maldades e passa a ser seguidor
de Jesus. Como discípulo de Cristo, tornamo-nos mais e mais parecidos com Ele, ou seja, nossa vida produz
frutos que demonstram o arrependimento verdadeiro.
E com o passar do tempo nosso caráter torna-se o caráter de Cristo, e como Jesus é? Ele é amoroso, bondoso,
humilde, ajuda outras pessoas, nós seremos assim, teremos o desejo de aprender e servir, além de outras
coisas.
Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, o primeiro passo é se arrepender das maldades cometidas e
pedir que Jesus nos perdoe e mude as nossas vidas.
Aplicação: Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos estender o mapa-múndi e localizar um país da África, chamado Máli. Você sabia que existem muitos
países em que ser cristão e batizar-se significa ser perseguido, preso e até mesmo morto?
Missionários brasileiros trabalham no Máli compartilhando sobre o amor de Cristo, enquanto ensinam as
mulheres daquela região a costurar e a bordar. E eles precisam muito das nossas orações. Nesse país a cada
100 pessoas 90 são mulçumanas, eles não acreditam em Jesus Cristo.
Vamos interceder pelos missionários, pelas famílias que moram lá, para que o Espirito de Deus tenha
liberdade de agir ali.
Momento de orar: Peça para as crianças orarem por Máli. Após a oração convide as crianças a orarem por
suas vidas. Desafie: Elas a orarem pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo a ajuda de Jesus para terem o
caráter dele.

Atividades:
1)
Fazer a atividade do dia.
2)
Levar para a aula uma folha de papel sulfite, convide as crianças a desenharem uma árvore bem grande
e bonita, essa árvore vai simbolizar os frutos que um seguidor de Jesus passa a produzir em sua vida após
tornar-se cristão. Dentro do fruto a criança deve escrever as características dos seguidores de Jesus: amor,
bondade, generosidade, servir, ajudar as pessoas, oração, leitura da bíblia, etc. (Se for possível leve botões
para a sala ou permita que as crianças façam os frutos com tinta)

NOVIDADES NO DESERTO.
MEU NOME É: ___________________________________________________________

“Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos
pecados.” Lucas 3: 3

NOVIDADES NO DESERTO.

MEU NOME É:
_____________________________________________________________________________

“Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos
pecados.” Lucas 3: 3

