Tema: As Dez Jovens
Texto Bíblico: Mateus 25.1-13
Versículo para memorizar: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora!" Mateus 25.13
Principio Bíblico: Nosso alvo é ensinar a criança que Jesus irá voltar e que ela precisa estar preparada para esse dia.
Quebra gelo: Brincadeira: Eu sou convidado?
Material: Um lenço
Formação: De mãos dadas às crianças formam um círculo. No interior deste permanecerá um jogador com os olhos
vendados.
Desenvolvimento: O círculo gira para à direita ou para à esquerda. Quando o jogador do centro bater o pé no chão o
círculo para de girar. A criança do centro aponta para um jogador e este dirá: “Eu sou convidado para a grande festa?”.
O do centro terá que o reconhecer pela voz, dizendo o seu nome, desta maneira: FULANO (dizer o nome se ele souber)
VOCÊ É O MEU CONVIDADO. Caso erre, continuará no centro. Acertando, o que foi apontado ocupará o centro e o outro
o substituirá na roda, do contrário, o jogo prosseguirá até que o do centro, fazendo novamente parar o círculo
mencionar acertadamente o nome do convidado ao banquete. Quem ficar três vezes no centro paga prenda.

Mensagem: Explique para as crianças que durante a história quando você levantar a uma das suas mãos para o alto
eles terão alguma atividade para fazer.
Enquanto conta a história mostre as imagens para ilustrar.
Vamos ler juntos, o versículo do dia? "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora!" Mateus
25.13. Do que será que Jesus estava falando? Alguém sabe? Jesus estava se referindo ao dia que ele voltará para nos
buscar, para irmos morar com ele no céu, ele contou uma parábola para explicar, vamos ouvir?
O Reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se
com o noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. (Explique para as crianças o que é uma candeia).

As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em
vasilhas juntamente com suas candeias.
O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. (Levante a Mão: Imitem as noivas e
adormeçam).
À meia-noite, ouviu-se um grito: - O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as jovens
acordaram e prepararam suas candeias.
As insensatas disseram às prudentes: - Deem -nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se
apagando. (Levante a Mão: Façam todos cara de desespero!).
Elas responderam: - Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para
vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As jovens que estavam preparadas entraram com ele para o
banquete nupcial. E a porta foi fechada.
Mais tarde vieram também as outras e disseram: ‘Senhor! Senhor! Abra a porta para nós! (Levante a Mão:
Imitem o som de batida de porta).
Mas ele respondeu: - A verdade é que não as conheço!
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora!

Aplicação:



Como você se sentiria se fosse uma dessas cinco jovens que esqueceram o óleo?
Como você acha que podemos ser prudentes esperando pela volta de Jesus?

Momento de orar:
Jesus nos ensina com essa parábola que todos os dias precisamos estar vigilantes, à espera da sua volta, à bíblia
nos fala que ninguém sabe o dia nem a hora, por isso devemos estar preparados sempre, para isso é importante todos
os dias pedir perdão pelos nossos pecados, ler a bíblia e orar, assim estaremos sempre preparados para a volta de Jesus.
Se você deseja ir morar com Jesus no céu, ore comigo.

Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Levar uma bola para a aula, brincar de batata quente, quando a bola parar a criança que ficou com a bola deve
repetir o versículo do dia.
3) Levar folha de papel sulfite e pedir para as crianças desenharem como imaginam que será o céu.
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