Tema: Sinais Secretos
Texto Bíblico: João 15.20
Versículo para memorizar: “Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espirito Santo que habita
em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos?” I Coríntios 6.19
Princípio Bíblico: Soberania – Nosso alvo é compreender a Soberania de Deus nos eventos históricos que, aos
olhos humanos, parecem somente produzir perdas e sofrimentos.
Receba as crianças com alegria e ore.
Explique: que essa semana, estudaremos o princípio bíblico de SOBERANIA. Coloque o cartaz com o
princípio em um lugar visível.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa oitava parada da viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento. Hoje nossa viagem
está repleta de ruínas e restos de construções destruídas. Prepare-se para essa nova aventura!
Estamos no ano 70 d. C. os cristãos estão sendo muito perseguidos pelo governo romano. Seguir a Jesus pode
custar à própria vida. Por isso, os cristãos criaram símbolos secretos que os identificavam (mostre a imagem
do símbolo). O símbolo de um peixe, é o mais conhecido e utilizado ainda nos dias atuais, ele é um acróstico,
cada letra tem um significado, Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador.
Vamos brincar agora de sinais secretos? Uma criança virá na frente e fará uma mimica de algum animal e as
demais crianças tentarão adivinhar que animal é.

Mensagem:
Para começar nossa lição de hoje vamos abrir nossas bíblias lá no livro de João 15.20, antes mesmo que Jesus
morrer e ressuscitar ele tinha deixado um recado muito importante para seus seguidores, vamos ver qual era
o recado:
“Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me
perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à de vocês.
João 15.20.”
Jesus havia dito que eles seriam perseguidos, e chegou mesmo esse dia, naquela época os cristãos foram
perseguidos e mortos por Nero, que era um imperador romano. Totalmente insano Nero ateou fogo em Roma
e culpou os cristãos. Ele também atirava cristãos para serem devorados por leões e ateava fogo no corpo deles
para iluminar suas festas. Pedro foi um dos cristãos mortos por Neo, ele também morreu crucificado, mas diz
a tradição que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como
seu Senhor.
Ser seguidor de Jesus era um grande desafio nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito. Esse é o
período do fim da vida de Pedro, de Paulo e de outros apóstolos. Nessa época, João também foi exilado em
Patmos. Tudo isso acontecia porque os cristãos se recusavam a cultuar o imperador romano, que se
considerava um deus. No entanto, os cristãos confiavam na SOBERANIA do Deus Pai de Jesus Cristo e, por
isso, não se sujeitavam aos caprichos de Nero. Nesse tempo, o templo de Jerusalém foi destruído e os cristãos
se dispersaram, levando o evangelho a muitas outras pessoas.
Deus é Soberano sobre a história da humanidade e sobre a história da nossa vida. Não estamos sozinhos, em 1
Coríntios 6.19 diz que somos o lugar que o Espirito Santo de Deus vive. Ainda hoje há perseguição em muitos
países. Alguém já ouviu sobre alguma perseguição de cristãos hoje em dia?
Você já foi perseguido por se identificar como discípulo de Jesus? (Deixe as crianças comentarem)
Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos estender o mapa-múndi e localizar Israel?
Atualmente há milhares de judeus espalhados pelo mundo que aguardam a vinda do Messias, porque eles não
acreditam que Jesus é o Filho de Deus.
Momento de orar:
Vamos orar pelas crianças de Israel que elas creiam que Jesus é o Messias enviado por Deus.
Vamos agradecer também a Deus por vivermos em um país que não existe perseguição, mas vamos pedir que
o Espirito Santo nos dê ousadia para pregarmos a mensagem da salvação de Jesus como os seus discípulos
pregaram até o momento de sua morte?

Atividade:

Sinais Secretos
Nome: __________________________________________________________________________________________

Pinte a cena de um cristão preso

