O cuidado de Deus
Por Valdení Fontelli Falvo

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança e converse com elas como foi a
comemoração dos dias das crianças. 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)
Este é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele tem cuidado de nós.
Sugestão de músicas:
https://www.youtube.com/watch?v=oMnCyv1MXoY
Por favor, observe o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Sugestão ao líder:

3 a 5 anos Vídeo: Ajudando uma Viúva - Profeta Eliseu
Tempo de duração: 2min
https://www.youtube.com/watch?v=kMaLxwwMyTA
6 a 9 anos Vídeo: Azeite que não acabava - Episódio 9
Tempo de duração: 3min20
https://www.youtube.com/watch?v=2DrOHy4nUek&t=32s

Versículo para memorizar:

Princípio Bíblico:
Ensinar às crianças, que Deus sustenta as famílias. Comente com
as crianças, que foi Deus quem criou todos os alimentos, e é Ele
quem ajuda os pais ganharem o dinheiro para comprá-los e as
mamães prepará-los.
Texto Bíblico: 2 Reis 4. 1-7
1º) Quebra Gelo (10 min)
Mostrar uma cesta cheia de alimentos enlatados, embalados, ou
seja alimentos não perecíveis.
3 a 9 anos :
Vamos ver alguns dos alimentos que Deus nos dá.
Deixe as crianças mencionarem os nomes de alimentos.
Nossa! Como esta cesta está cheia. Aqui há muito mais do
que precisamos. Vocês sabem que algumas pessoas não têm com
que se alimentar? Como nós amamos a Deus, queremos repartir
com os outros, aquilo que temos com fartura. E quando nós
podemos dar aos outros nós nos sentimos mais felizes.
Tire alguns alimentos da cesta e coloque eum uma cesta vazia.
Estou contente de podermos dar estes alimentos. No próximo
domingo vamos juntos entregar estes alimentos na igreja. Ok?

2º) Mensagem (25 min)
Certa vez, a viúva de um discípulo de Eliseu, procurou o profeta e
contou que ela e seus filhos estavam passando por muitas
necessidades. Seu marido havia morrido e deixado muitas dívidas
para pagar, porém ela não tinha nenhum dinheiro.
O homem para quem seu marido estava devendo, queria seus
filhos como pagamento da dívida. Já pensaram crianças que coisa
horrível, uma mãe ter que dar um filho para pagar uma dívida?
Eliseu perguntou: - O que posso fazer para ajudá-la? O que você
tem em sua casa?
A viúva respondeu que só tinha um pouquinho de azeite.
Então o profeta orientou que pedissem emprestado aos seus
vizinhos muitas vasilhas, e depois que ela e seus filhos fossem
para casa e fechassem a porta. E com a botija de azeite
começasse a encher os recipientes. A casa estava cheia de
vasilhas. Vocês sabem o que aconteceu?
O azeite não acabava, só quando eles encheram a última vasilha
foi que acabou o azeite. Um milagre!
Eliseu falou para eles venderem o azeite para pagarem as dívidas
e vivessem do que sobrou.
Devemos nos ajudar uns aos outros, não devemos ter orgulho ou
medo de pedir ajuda: seja uma ajuda com os deveres da escola,
uma oração, um conselho, um lanche. Devemos expressar nossa
necessidade. A viúva teve de pedir ajuda de seus vizinhos, ela e
seus filhos tiveram que bater nas portas das casas para pedir as
vasilhas obedecendo a instrução recebida do profeta. Da mesma
forma Deus nos orienta a buscarmos soluções para as nossas
necessidades.
3°) Aplicação
Eliseu foi um grande profeta de Deus; Obedecia ao Senhor, desse
modo Deus ouvia as suas orações e respondia. Se você estiver
andando nos caminhos do Senhor, Ele vai ouvir suas orações e
atender conforme sua vontade. O que podemos aprender com
esta história?

3 a 6 anos :
Vocês ficam com fome? Todos os dias?
Você já dividiu seu lanche com um amiguinho?
O que vocês comeram hoje no café da manhã? Onde foi que a
mamãe arranjou pão, o leite, etc? Deus é tão bom de nos dá o
alimento de que precisamos, não é?
7 a 9 anos :
O profeta Elizeu ao ser chamado pela viúva fez a seguinte
pergunta:
- “O que queres que eu te faça”?
Deus faz a mesma pergunta a nós, hoje, Ele quer que venhamos
expressar o que desejamos, ou o que precisamos. Qual tem sido
sua resposta a Deus?
Todos nos temos dons, talentos, habilidades, e Deus vai usar o
que temos para que nos tornemos vitoriosos e felizes. A viúva
tinha uma botija de azeite. Sempre teremos algo em mãos para
fazer, por mais difícil que possa parecer.
Momento de orar (10 min)
Fale da importância da oração. Crianças, vamos fechar nossos
olhos para orar. Modelo de oração: Papai do céu, obrigada pelo
teu amor, e pelos alimentos que Tu nos dás. Estamos felizes de
poder repartir com outros. Em nome de Jesus, amém.
4°) Atividades
Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

O cuidado de Deus
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança:_________________________________

O cuidado de Deus
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: _________________________________

O cuidado de Deus
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança:_________________________________

