ROTEIRO
PGM INFANTIL

estação

KIDS

DE 30/09 A 06/10 DE 2018

ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:
9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA
IGREJA BATISTA
BATISTA DO
DO BACACHERI
BACACHERI
Rua
Rua Amazonas
Amazonas de
de Souza
Souza Azevedo,
Azevedo, 134
134
Bacacheri
Bacacheri || Curitiba
Curitiba || PR
PR
Mais
Mais informações:
informações: infantil@ibb.org.br
infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

João Batista
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento no qual juntos temos a oportunidade de louvar
e adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

2. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

3. Eu li na Bíblia – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY

Princípio Bíblico:
Semear e Colher– João Batista ensinou que devemos dar frutos
de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu e deseja
mudar de atitudes. Ao semear arrependimento, colheremos o
perdão de Deus e das pessoas.

Versículo-chave:
“Ele dizia: "Arrependam-se, porque o Reino dos Céus está
próximo".” Mateus 3.2

1°) Mensagem (25 min):
Nas últimas semanas aprendemos muitas histórias de pessoas que
agiram como verdadeiros heróis e outras como verdadeiros
vilões. Essas histórias estão descritas no Antigo Testamento. A
partir de hoje, aprenderemos histórias de heróis e vilões que
tiveram sua história registrada no Novo Testamento.
O primeiro herói é João, primo de Jesus. Aprenderemos primeiro
a sua história, pois ele nasceu poucos meses antes do nascimento
de Jesus. Depois de alguns anos, João se tornou adulto e escolheu
um lugar diferente para viver: o deserto. Na nossa Bíblia, lá em
Mateus 3, diz quem foi João e o que ele fez.
“Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no
deserto da Judeia.
Ele dizia: "Arrependam-se, porque o Reino dos Céus
está próximo".
Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías:
"Voz do que clama no deserto: ‘Preparem o caminho

para o Senhor, façam veredas retas para ele’.” Mateus
3.1-3.
Mateus escreveu a história desse herói. Ele disse que João vivia no
deserto e sua comida preferida era gafanhotos e mel silvestre. As
roupas dele também eram diferentes, ele usava pelos de camelo e
um cinto de couro na cintura e o mais importante é que ele tinha
um coração temente a Deus.
João anunciava uma mensagem a todos, dizendo que todos eles
deveriam se arrepender dos pecados e dar frutos que mostrassem
que tinham realmente mudado de atitude. Se alguém roubava, ao
se arrepender, iria parar de roubar. Se alguém antes mentia,
agora, se arrependido, iria falar a verdade. Esses eram os frutos
que eles deveriam dar.
Certo dia, João Batista batizou alguém muito especial: Jesus, o
Filho de Deus! E a Bíblia conta que assim que Jesus foi batizado, o
céu se abriu e ele viu o Espirito de Deus descendo como pomba e
pousando sobre Jesus. Então uma voz dos Céus disse: Esse é o
meu Filho amado em quem me agrado (Mateus 3.16-17)
O fruto da vida de uma pessoa arrependida é mudar as atitudes
ruins que fazia antes e passar a fazer coisas boas.
Jesus foi o único a ser batizado por João Batista que não havia
cometido nenhum pecado.
Que alegria saber que podemos seguir Jesus e dar bons frutos em
nossas vidas.
Adaptado: [Sementes da Verdade – João Batista, o herói no deserto]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Tem alguém que você precisa perdoar? Alguém que fez algo
que o chateou?
2) O que você já fez de errado e se arrependeu depois? Você
mudou a atitude após o arrependimento?
3) Você costuma pedir perdão a Deus e às outras pessoas quando
você erra?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes e
confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas têm
pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

João Batista
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena.

João Batista
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) João morava no deserto e tinhas alguns costumes diferentes.
Siga o labirinto e descubra como ele se vestia e o que comia.

João Batista
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Encontre as sete diferenças entre os quadros abaixo:

