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Exemplo de Pai
Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, conheça os visitantes, incentive
a trazerem seus amiguinhos. Ore abençoando cada um dos
presentes, suas famílias e pelos que faltaram.
Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Escolham uma música
para cantar com os adultos na próxima semana.
Por favor, observe na tabela o planejamento das atividades da
faixa etária que irá trabalhar:
2a3
anos
1º) Quebra gelo
(roda de
conversa)
2º) Mensagem
3º) Roda de
Conversa
4º) Atividades

4a5
anos

6a7
anos

8 a 9 anos

Coloque as crianças em círculo, peça para cada uma
dizer o nome de seus pais ou responsáveis e o que
mais admira neles.

Lucas 15. 11-32
Aplicação
Colorir
desenho

Texto Bíblico: Lucas 15. 11-32

Labirinto

Caça
Palavras

Brincadeira

Versículo para memorizar: Honra teu pai e tua mãe... Mateus
19.19a
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças como é importante
honrar os pais.
1º) Quebra gelo:
Coloque as crianças em círculo, peça para cada uma dizer o nome
de seus pais ou responsáveis e o que mais admira neles.

2°) Mensagem (25 min):
Jesus contou a história de um homem rico que tinha dois filhos.
Um dia, o mais moço disse ao pai que queria sua parte da herança
para viajar.
O pai ficou muito triste porque não queria que o filho fosse
embora, mas repartiu os bens entre os dois.
O filho mais novo pegou seu dinheiro e foi para um lugar bem
longe. Ele desperdiçou tudo o que tinha ganhado do pai. Quando
já havia gasto tudo, começou a passar fome. E o único trabalho
que conseguiu foi o de cuidar dos porcos. Ele sentia tanta fome
que tinha vontade de comer a comida que o porcos comia, mas
ninguém lhe dava nada!
Então ele lembrou que os empregados de seu pai tinham bastante
comida e que poderia voltar para a casa e pedir ao seu pai que o
aceitasse como um de seus empregados, pois não merecia mais
ser filho dele.
Quando ele ainda estava no caminho, perto de casa, o pai o viu de
longe. Veio correndo e deu um grande abraço!

O moço pediu perdão e disse que havia pecado contra Deus e
contra ele.
O pai ficou tão feliz que mandou seus empregados prepararem
uma grande festa para comemorar a volta do filho.
Fonte: SOCEP

3°) Aplicação:
Esta história nos ensina que precisamos de nos arrepender das
coisas erradas que fazemos com nosso pai, quantas vezes
respondemos mal ou desobedecemos, isso é desonra ao pai, e
aprendemos que é necessário honrar aos pais para irmos bem em
casa, na escola, no trabalho, na vida!
O perdão de Deus também é assim, Ele nos espera de braços
abertos quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos
que Jesus é o nosso Salvador.
Momento de orar (10min):
Ore com as crianças para que DEUS traga restauração, perdão na
alma, para que haja cura nos corações dos pais e filhos, diga a elas
que não importa como são seus pais e o tratamento que elas
recebem deles, mas elas precisam perdoar e orar ao Senhor,
porque só Ele pode transformar o coração dos seus pais.
Crianças, vamos fechar nossos olhos para orar.

1. Se você nunca pediu para Jesus perdoar seus pecados,
você pode fazer isso hoje.
2. Ministrar sobre o amor incondicional pelos pais.

3. Levá-las a pedirem perdão também, se tiveram atitudes
erradas com os seus pais.
4. Ensine-as a importância de sempre orar pela família.

4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brincadeira (8 a 9 anos)

Batata quente: coloque uma musica ou cante, dando preferência
ao tema. Quando a música parar, quem estiver com a batata irá
responder a uma pergunta (prepare várias perguntas relacionadas
ao tema). Quem acertar permanece, mas quem errar sai do jogo.
Premie todos com algo simples e com algo quem conseguir ficar
por último com algo a mais.
Ex: Dê um pirulito para cada criança.
E para o último um bombom (ex: BIS)

Cesto de ideias:
Material de apoio:
A Parábola do Filho Pródigo
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LBeTb9eo70A
PPT: ttps://pt.slideshare.net/anaaze/filho-prdigo
Imagens:
http://3.bp.blogspot.com/_RsJ9FnBMq_U/TAVAT8x4PQI/AAAA
AAAAEog/A4yiowtdMrw/s1600/fig2-5.jpg

Exemplo de Pai
Faixa etária 2 a 3 anos
Nome da criança: ____________________________

Exemplo de Pai
Faixa etária 4 a 5 anos

Nome da criança: ____________________________

O Filho Pródigo
Ajude-o a voltar para o seu pai. Só um destes caminho
é que vai levá-lo de volta.

Exemplo de Pai
Faixa etária 6 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________

