Tema: Que milagre!
Jesus transforma água em vinho.
Texto Bíblico: João 2.1-11
Versículo para memorizar: “Jesus disse: Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra.” Mateus 28.18a
Principio Bíblico: Nosso alvo é ensinar a criança que Jesus pode todas as coisas, porque todo o poder lhe pertence.
Quebra gelo: Façam a seguinte brincadeira: Escolha uma criança para começar, ela deve desafiar alguém a imitar o que
vai fazer. A criança faz a pergunta: "Você é capaz de fazer isso?" Em seguida, fará um gesto ou truque como pular em um
pé só batendo ao mesmo tempo na cabeça com uma das mãos. Se a criança desafiada conseguir imitá-la, será a próxima
a liderar a brincadeira. Se ela não conseguir, vai dizer: "Eu não consigo, mas Jesus pode todas as coisas!"
Depois o professor desafia outra criança. Continuem até que todas as crianças tenham liderado uma vez.
Após todas as crianças terem participado da brincadeira, conte que hoje elas ouvirão a história do primeiro milagre
realizado por Jesus e que a partir de hoje eles aprenderão sobre alguns milagres que foram realizados por Jesus. Mas
porque Jesus pode fazer milagres? Peça que todos repitam o versículo juntos e comece a contar a história bíblica.

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.
Maria tinha sido convidada para um casamento. Jesus e alguns de seus discípulos também foram. Jesus era
adulto agora. Maria sabia que ele tinha uma tarefa especial para fazer para Deus. (Levante a Mão: Fale para toda a
turma: - Vamos á festa! Batam palmas e gritem: - Uh-uh!).
Depois de algum tempo de festa, todo o vinho tinha acabado. Não sobrou nada para beber. Maria então foi falar
com Jesus. Maria perguntou: – Acabou o vinho, você pode fazer alguma coisa? Isso vai estragar a festa. (Levante a Mão:
Fale para seu colega que está ao seu lado com cara de preocupado: - E agora o que vai acontecer?).

Jesus chamou os empregados e lhes disse bem baixinho: - Encham aqueles jarros com água, encham até a boca
e depois levem um pouco ao encarregado da festa.
- Que surpresa! – Disse o encarregado que provou. – É um vinho maravilhoso, é melhor que o vinho que já foi
servido. Então ele foi procurar pelo noivo e lhe disse: - Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os
convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. (Levante a Mão: Fale
para toda a turma: - Batam palmas e gritem: - Viva Jesus fez um milagre!).
Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou e foi na cidade de Caná da Galileia, os discípulos de Jesus ficaram
impressionados. Jesus tinha transformado água em vinho, e no melhor vinho de todos!

Aplicação:



Se Jesus estivesse aqui hoje, como estava presente no casamento que milagre você pediria que ele fizesse?
Existe alguma coisa que Jesus não possa fazer?

Momento de orar:
Jesus recebeu todo poder e autoridade de Deus Pai e não há nada que Jesus não possa fazer. Jesus tem poder para
ajudar e curar de acordo com sua vontade, tanto através de milagres, como enviando pessoas para nos ajudar. Com
Jesus, todas as coisas são possíveis. Seu incrível poder e autoridade para controlar todas as coisas duram eternamente!
Terminem orando em agradecimento a Jesus pelo poder e autoridade que usa para ajudar e curar as pessoas. Se alguma
criança tiver um pedido de oração especifico, ore pelos pedidos.
Se houver tempo, terminem cantando sobre o poder de Deus.

Atividades :
1) Menores: Pintar
2) Maiores: Responder a atividade.
3) Festa lembra bexiga, se puder prepare bexigas para que após a atividade elas possam brincar e levar de
lembrança para a casa.
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