Tema: Jesus é Campeão
Texto Bíblico: Lucas 24.1-8
Versículo para memorizar: “Ele não está aqui! Ressuscitou” - Lucas 24.6
Princípio Bíblico: União – Nosso alvo é levar a criança a compreender que a vida com Cristo está
fundamentada em Sua morte e ressureição.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa terceira parada, da viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento. Vamos começar
nosso encontro conversando sobre competições.
Alguém aqui já participou de alguma competição? Você ganhou ou perdeu? Se ninguém nunca participou de
competição, você ou seu Pai torce, para algum time de futebol? Como nos sentimos quando somos
vencedores? E quando perdemos um jogo?
Às vezes é preciso conviver com as derrotas para aprender a esperar pelas vitórias. Na nossa história de hoje
veremos que quando tudo parecia estar perdido, Ele venceu! Jesus é o nosso campeão!
Mensagem:
Quem conhece a história da morte de Jesus? Como Ele morreu? Muito bem, Jesus morreu pregado numa cruz,
que morte mais triste essa, não é? A morte de Jesus pareceu uma grande derrota para seus amigos, mas a sua
morte fazia parte de um plano de Deus para perdão dos pecados de todos nós. Vamos ouvir o que aconteceu
3 dias, depois que Ele morreu?
Vamos ler no texto de Lucas 24.1-8.
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam
preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não
encontraram o corpo do Senhor Jesus.

Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do
sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes
disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
Ele não está aqui! Ressuscitou! Lembrem- se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia:
“É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e
ressuscite no terceiro dia". Então se lembraram das suas palavras.
Jesus morreu, mas não perdeu, porque Ele ressuscitou! (explique para as crianças que não souberem o que é
ressuscitar). A morte de Jesus era necessária, para que todos pudessem ter vida. Desde a decisão de Adão em
seguir o próprio caminho, todos pecaram. É por essa razão que estamos separados de Deus. Mas, em Cristo,
podemos ter esperança, vitória e nova vida em união com Deus.
Jesus venceu, é o campeão! Sua ressureição nos garante o perdão, quando nos arrependemos, passamos a
desfrutar da vida eterna que começa aqui e dura para sempre.
Quando decidimos seguir a Jesus tornamo-nos como Ele em sua morte e em sua vitória na cruz. Cristo passa a
viver em nós, por meio do Espirito e estamos para sempre em união com Deus. Portanto, não precisamos mais
viver sozinhos. Cristo vive em nós e somos uma família.
Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos estender o mapa-múndi e localizar o Brasil. Você sabia que aqui no Brasil existem muitas pessoas que
sabem que Jesus morreu e ressuscitou, mas infelizmente nem todas as pessoas que conhecem a Jesus vivem
como Ele viveu.
Vamos interceder para que sejamos de fato discípulos de Jesus. Em sua opinião, como vive um discípulo de
Jesus nos dias de hoje?
Momento de orar:
Peça para as crianças orarem pelo nosso país. Após a oração convide as crianças a orarem por suas vidas.
Pergunte quem deseja entregar sua vida a Jesus, quem deseja ressuscitar assim como Jesus ressuscitou e faça
a oração de entrega de vida com elas.
Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Levar para a aula uma folha de papel sulfite, convide as crianças a desenharem uma cruz bem grande,
deixe- as recortarem a cruz e, explique que a cruz nos leva a lembrar que Jesus é campeão! Por meio
de Cristo vivemos em união com Deus e em união com os outros.

JESUS É CAMPEÃO.

MEU NOME É: ______________________________________________________________.

