Jesus vai ao Templo
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse um pouco com elas e
pergunte como foi a semana e o feriado. Conheça os visitantes e
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.
Sugestão de músicas:

1. Obedecer é bom - Viviane Barreto
https://www.youtube.com/watch?v=4eZsHCzOgkQ

2. Obedecer - Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=5Nu3AKhC9CQ

3. Eu vou obedecer - Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=5Nu3AKhC9CQ
Por favor, observe o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Sugestão ao líder:
3 e 4 anos: Filme: Os Dez Mandamentos
https://www.youtube.com/watch?v=hMNWqgvKerA

5 a 8 anos: Filme: Obedeça seus pais
https://www.youtube.com/watch?v=EnOxi4BRfY8

Texto Bíblico: Lucas 2.41-52
Versículo para memorizar: “Se vocês me amam, obedecerão aos
meus mandamentos.” João 14.15.
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que obedecer aos pais e
honrá-los é uma forma de agradar a Deus.
1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: Confiar e obedecer
Precisaremos de um lenço, uma Bíblia e uma criança voluntária.
Primeiro vamos vendar os olhos da criança voluntária com o
lenço, depois girá-la em 360º. Em seguida, esconder a Bíblia em
um lugar que possa ser alcançada por ela.
Agora, a criança terá que encontrar a Bíblia com os olhos ainda
vendados. Para ajudá-la, as outras crianças baterão palmas. As
palmas fracas sinalizam que está longe de encontrar o objeto, e
assim que ela for se aproximando, as palmas ficarão mais fortes
até que ela encontre. Lembrando: quanto mais perto, mais forte e
quanto mais longe, mais fracas serão as palmas.
Sugestão ao líder: Explicar que o objetivo da brincadeira é sermos

obedientes e confiar em quem nos dá instruções.
Devemos confiar em Deus, e obedecer ao papai e a
mamãe.

2°) Mensagem (25 min):
Jesus era uma criança comum, como as outras. Ele era muito obediente
aos seus pais e a Deus. Conforme Ele crescia em estatura, se tornava um
garoto muito inteligente.

Todos os anos a família Dele viajava de Nazaré para Jerusalém
para comemorar a Páscoa, assim como todos os judeus. Essa festa
era em comemoração a liberdade dos Israelitas da escravidão do
Egito.
José e Maria seguiram viagem de volta para Nazaré, e não
perceberam que Jesus não estava com eles. Ficaram muito
preocupados e com medo, então voltaram para Jerusalém à
procura Jesus.
Nessa época, Jesus já tinha doze anos, e Ele conheceu no Templo
do Senhor em Jerusalém, os maiores mestres da Lei e se encantou
por eles. Jesus sentia prazer em estar na casa do Pai e ia para
adorá-Lo.
José e Maria, após três de viagem em retorno à Jerusalém
procurando por Jesus, o encontraram sentado no Templo,
conversando com os mestres e anciões sobre a Palavra de Deus.
Então Maria disse a Jesus que estava muito preocupada com Ele e
que O procurou em todos os lugares. E Jesus não entendeu o
motivo de tanta preocupação, porque acreditava que seus pais
deveriam saber que Ele estava na casa de Deus.
Apesar de Jesus não querer voltar para sua casa, Ele obedeceu a
seus pais e retornou para Nazaré com eles.
3°) Aplicação:
Jesus era muito obediente a Deus e aos seus pais. Conforme Ele
crescia em estatura foi se tornando o melhor filho possível, assim
agradava tanto o coração de Deus, que Deus derramava ainda
mais
sabedoria
em
sua
vida.
Se você também estiver sendo obediente e bom filho, estará
agradando a Deus e Ele derramará sabedoria sobre você.
O que podemos aprender com essa história?

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 e 2 (3 a 5 anos) e todas as questões (5 a 9 anos)
1) Obedecer é um princípio na Palavra de Deus. Você é
obediente?
2) Jesus crescia só em altura? Jesus nos ensinou que quando
obedecemos ao papai e a mamãe nós crescemos em sabedoria.
3) Apesar de Jesus querer ficar, ele obedeceu seus pais. O que
você faz quando quer fazer algo, mas seus pais mandam fazer
outra coisa?
4) Você sabia que Jesus sentia prazer em ir à casa de Deus e
adorá-Lo? Você sente alegria em estar na casa de Deus?
Sabia que quando a mamãe e o papai pedem para arrumarmos o
quarto, os brinquedos ou até para fazermos a lição de casa,
quando obedecemos é uma forma de agradar a Deus e crescer em
sabedoria? Você deseja agradar a Deus? E aos seus pais?

Momento de orar (10min):
Crianças, vamos fechar nossos olhos para orar. E escolha duas
crianças para também orar.
Ore com as crianças, para Deus nos ajudar a sermos obedientes e
fazermos a vontade Dele.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

Jesus vai ao Templo
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Jesus vai ao Templo
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
Ajude as crianças a chegarem até Jesus.

Jesus vai ao Templo
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
Procure no quadro dez palavras relacionadas à passagem de Jesus
no Templo aos doze anos.
PASCOA – SABEDORIA – JESUS – VIAGEM – PALAVRAS – MENINO
– FESTA – GALILÉIA – ESTATURA – GRAÇA

