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Quem é Deus?
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 o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Como levar uma criança a Cristo:
Sugestão de vídeo ( história) 3 a 6 anos:
https://www.youtube.com/watch?v=dkFgqdDKB6Y
Material de apoio para (7 – 9 anos):
http://tiabibi.blogspot.com.br/2008/11/evangelizao-infantil.html
Texto Bíblico: João 3.16
Versículo para memorizar: “Levantai ao alto os olhos e vede.
Quem criou estas coisas?” Isaías 40. 26
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças como é importante aceitar a
Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.

1º) Quebra gelo:
Mostrar para as crianças um relógio e perguntar para que serve,
fazer o mesmo mostrando um carro de brinquedo ou bonecas,

perguntar quais os modelos preferidos, onde são fabricados,
quem os fabrica, etc. Fazer a seguinte colocação: o que você diria
se alguém lhe dissesse que ninguém fez esses carros e que eles
simplesmente apareceram sem que ninguém os criasse?

2°) Mensagem (25 min):
Reflexão sobre os temas: Criação e Adão e Eva
Como vimos, nestas duas últimas semanas. A Bíblia ensina que
alguém criou o mundo e também criou você, o papai, a mamãe e
todas as pessoas que existem no mundo. Você sabe quem é essa
pessoa? Sabia que a Bíblia diz (mostrar a Bíblia) que quem fala
que Deus não existe, é um tolo? (Sl 14.1; 53.1). Mas nós sabemos
que Deus existe, portanto nós não somos bobos.
Deus nos ama, e tem um plano maravilhoso para nossas vidas.
Como vimos na semana passada o pecado fez separação entre
Deus e o homem. Deus havia criado o mundo perfeito e havia
comunhão entre o homem e Ele, porém pela desobediência, o
pecado nos tirou da sua presença. A bíblia diz: que o salário do
pecado é a morte (Romanos 6.23).
LÍDER - Como a criança entende o pecado? Para a criança ( 3 a 5
anos): O pecado é tudo o que é proibido. Crianças maiores (6 a
9anos) :Também compreende, que é todo o comportamento que
magoa os outros. Finalmente, entende que o pecado é tudo o que
ofende a Deus, por causa dos motivos que são errados. (A
consciência de escolha, começa quando a criança começa a
decidir - Ela escolhe o certo ou errado conscientemente.
Porém o grande amor de Deus, não nos deixou sem esperança,
antes enviou o seu filho amado, para nos salvar.
Olhe para a Palavra de Deus (mostrar a Bíblia)
Você fala com os amiguinhos, com papai, com a mamãe e os
ouve. Às vezes você pensa: “eu gostaria de poder ver Deus, de
ouvir sua voz”. Você pode! Sabe de que maneira?

Deus nos fala através da Sua Palavra, a Bíblia! É nela que Deus nos
mostra como Ele é. Vamos conferir? Em Gn 1.26 “Também disse
Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança”. Pedir para as crianças que olhem no espelho e
perguntar o que vêm. Informar que imagem é o que vêm quando
se olham no espelho.
Deus ama você. LÍDER: Mostrar cartaz: coloque um círculo e
dentro dele escrito “Deus ama você; na lateral do círculo coloque
três setas, e ao lado de cada uma delas coloque gravuras do globo
terrestre, a cruz e um coração.
Deus também se revela pra você, na Bíblia, demonstrando que lhe
ama. Ele criou o mundo para todas as pessoas viverem felizes,
mas o pecado mudou isso, vocês lembram-se da história de Adão
e Eva da semana passada? Deus os expulsou do jardim do Éden.
Pois é, que bom que a história não termina aí! Não tem um final
triste, pois Deus enviou Jesus pra morrer em nosso lugar e com o
seu sangue lavar nosso coração da sujeira do pecado e nos salvar.
(mostrar cartaz).
3°) Aplicação:
Explicar para as crianças : quem é Deus e levá-las a confessar a
Jesus. Há cinco degraus que nos conduzem à salvação. É
necessário subi-los se quisermos ser salvos:
1- Sou pecador
2- Deus me ama
3- Cristo morreu por mim
4- Eu aceito Jesus
5- Tenho a vida eterna
Como Evangelizar Crianças, favor consultar este material:
http://tiabibi.blogspot.com.br/2008/11/evangelizao-infantil.html

Momento de orar (10min):
Crianças, vamos fechar nossos olhos para orar.
Por exemplo: "Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como
meu único e suficiente Salvador, perdoa todos os meus pecados,
limpa o meu coração de todas as coisas ruins e fica morando no
meu coração por todos os dias da minha vida, amém".
Depois, que a criança receber a salvação:
Converse com os pais dela.
Verifique se a criança tem uma bíblia e sabe usá-la.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brincadeira (6 a 9 anos).
Brincadeira: Caça ao Tesouro de Deus - Tema: Salvação
1)Quem aqui gostaria de encontrar um tesouro? Você sabia que
Deus tem um tesouro pra você? Este tesouro é o PARAÍSO, lá
onde poderemos viver louvando a Deus. Só que este tesouro você
precisa conquistar! Vamos conquistá-lo juntos?
2)Como fazer?
Prepare 8(oito) folhas de papel A4 ou semelhante escriva em
cada folha, uma letra correspondente a palavra S-A-L-V-A-Ç-Ã-O.
Chegue mais cedo no PGMI esconda as folhas em diversos lugares
(os mais inusitados possíveis), e peça para as crianças procurarem
os “tesouros”.
Depois de encontrados os oito tesouros, monte e descubra o que
nós temos que conquistar para chegar ao Paraíso. (Autoria: Tio
Betinho)

Quem é Deus?
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Quem é Deus?
Nome da criança: _________________________
Faixa etária 5 a 6 anos

“Levantai ao alto os vossos olhos,
e vede quem criou estas coisas?”
Isaías 40. 26a

Quem é Deus?

Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
Livro sem palavras:
Para fazer o modelo de livrinho, use papel colorset ou cartolina
colorida, nas cores:
- dourado
- preto
- vermelho
- branco
- verde
Recorte um retângulo do tamanho que desejar de cada cor, desde
que não fique como um livro de bolso, já que usará para ensinar
as crianças e todas precisam ver. Dobre ao meio cada retângulo,
para começar a formar o livro. Cole cada retângulo atrás do outro
de outra cor, ficando assim: Dobre o retângulo dourado e cole
uma metade com a página preta. Depois a metade que ficou
sobrando da preta, cole com a metade da página vermelha. Na
vermelha, cole a branca, e por fim, cole uma metade da página
verde na página branca que sobrou. Ficará assim:

