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KIDS

DE 07 A 13 DE OUTUBRO 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.
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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.

Jesus
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 que 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:
Caráter– Jesus foi uma criança assim como você. Ele cresceu e em
casa, parte da sua vida, aprendeu a obedecer aos seus pais. Ele
aprendeu a crescer agradando a Deus, a Bíblia diz que as pessoas
gostavam muito dele. Jesus foi um verdadeiro herói que nos
salvou dos pecados.

Versículo-chave:
“Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe,
porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia
crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos
homens.” Lucas 2.51,52

1°) Mensagem (25 min):
Hoje conheceremos o maior de todos os heróis.
Algumas semanas atrás, nós aprendemos sobre Abraão e Sara.
Nessa história nós vimos que Deus prometeu muitos filhos a eles,
netos e bisnetos em um número tão grande quanto as estrelas do
céu. Dessa família, nasceu o grande rei Davi e aproximadamente
mil anos depois, nasceu Jesus, o filho de Deus.
O mesmo Deus que criou todas as coisas no mundo, enviou o seu
filho em forma de bebê, tão frágil e fofinho. No tempo certo da
história, Deus escolheu uma moça para ser a mãe de Jesus.
Maria, uma jovem que ainda não havia casado, ouviu a boa
notícia do anjo e acreditou que Deus a escolheu para cumprir essa
missão tão especial. Seu noivo, José, também recebeu a visita de
um anjo do Senhor e casou com Maria, cuidando dela durante
toda a gravidez. O jovem casal morava na cidade de Nazaré.

Próximo aos dias de Jesus nascer, todos os judeus tiveram que
fazer uma viagem até a cidade de Belém, que ficava bem distante
de Nazaré. Havia uma promessa na Bíblia, que dizia que o nosso
Salvador nasceria nessa cidade, chamada Belém: “A Escritura não
diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém,
onde viveu Davi?" João 7.42.
Maria prosseguiu firme durante toda a viagem e quando eles
chegaram em Belém, não havia mais hospedagens disponíveis,
todas estavam lotadas, pois muitas pessoas também viajaram
para essa cidade a fim de obedecer a ordem do imperador de que
todos deveriam cadastrar os nomes de suas famílias nessa cidade.
Após procurar muitos lugares, o único local disponível encontrado
para eles passarem a noite, foi uma estrebaria, que é o local onde
dormem os animais. E foi exatamente ali, naquela noite especial,
que nasceu o filho de Deus, Jesus Cristo. “Hoje, na cidade de Davi,
lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor.” Lucas 2.11. Os pais
cuidaram do bebê, que recebeu a visita tão especial de pastores e
depois de alguns dias, eles estavam hospedados em uma casa e
Jesus foi apresentado ao Templo. Aquele foi um momento muito
especial.
Jesus cresceu como um verdadeiro herói. O livro de Lucas registra
como Jesus era quando criança: “Então foi com eles para Nazaré,
e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas
coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura
e graça diante de Deus e dos homens.” Lucas 2.51,52.
José foi o pai adotivo de Jesus, ele era carpinteiro e sabia fazer
belos móveis como mesas, cadeiras e armários. Imagine o quanto
Jesus pode amar e ajudar a sua família quando ele era criança.

O nascimento de Jesus mudou a história que se divide em duas
partes: antes e depois dele nascer. Hoje vivemos mais de dois mil
anos após esse acontecimento especial. Jesus é o nosso Salvador.
Ele também foi criança e aprendeu a amar, obedecer e servir a
sua família. Que alegria conhecer a história sobre o nascimento e
a infância de Deus.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Jesus, o herói que obedeceu aos pais]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você é uma criança obediente como Jesus foi?
2) Você costuma obedecer seus pais na primeira vez que eles
pedem?
3) Jesus também honrava seus pais. Você costuma arrumar seu
quarto e ajudar seus pais em outras atividades?
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 as 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

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

Jesus
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Siga o labirinto e descubra onde Jesus ficou quando nasceu.

Jesus
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1)

José e Maria tiveram
que fazer uma viagem, e ali nasceu Jesus. Siga a pista descrita
no balão e descubra qual cidade é essa.

