ROTEIRO
PGM INFANTIL

estação

KIDS

DE 14 A 20 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.

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.

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:
Autogoverno– Jesus conheceu um grande vilão que queria que
Ele fizesse muitas escolhas erradas. Por isso, a cada tentação,
Jesus venceu usando a Palavra de Deus. Ele tinha a Palavra de
Deus em sua mente e coração e por isso venceu o mal. Mesmo
Jesus estando com muita fome, Ele não comeu, pois sabia qual
era a vontade de Deus.

Versículo-chave:
"Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está
pronto, mas a carne é fraca".
Mateus 26.41

1°) Mensagem (25 min):
A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Ela conta que
quando Jesus cresceu, Ele foi levado pelo Espirito ao deserto para
ser tentado pelo diabo. O diabo é um vilão muito mau, que deseja
que todas as pessoas vivam longe de Deus.
Quando estava no deserto, Jesus jejuou durante quarenta dias.
Ele estava sem comer durante todo esse tempo e estava com
muita fome. Então o grande vilão se aproximou de Jesus e disse:
“Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se
transformem em pães" (Mateus 4.3) e Jesus respondeu: “Nem só
de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da
boca de Deus’" (Mateus 4.4).
Jesus venceu o vilão usando a Palavra de Deus. Em seguida, o
diabo levou Jesus até a parte mais alta do templo e disse: "Se
você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está
escrito: ‘Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as
mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma
pedra’" (Mateus 4.6).

“Mas Jesus respondeu: Também está escrito: ‘Não ponha à prova
o Senhor, o seu Deus’" (Mateus 4.7). E novamente Jesus venceu o
mal com a Palavra de Deus. Depois, o diabo levou a um monte
muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e lhe
disse: “Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar"
(Mateus 4.9). Mas Jesus respondeu a ele: “Retire-se, Satanás! Pois
está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto’"
(Mateus 4.10).
Então o diabo deixou Jesus e os anjos vieram e O serviram. O vilão
tentou Jesus a fazer o que era mau, mas Jesus venceu com a
Palavra de Deus.
Tempos depois, Jesus ensinou aos discípulos como venceu o mal:
"Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está
pronto, mas a carne é fraca" (Mateus 26.41).
Ainda hoje podemos aprender a seguir as orientações de Jesus.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Jesus, o herói que venceu a tentação]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você tem dificuldade em obedecer?
2) Existe algo que você sinta vontade de fazer mesmo sabendo
que é errado?
3) Deus usa a Bíblia para falar conosco. Você tem costume de ler a
Bíblia com seus pais?
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 e conte o que está acontecendo.

Jesus
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Siga a linha e descubra qual é o melhor alimento

Jesus
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Jesus foi para o deserto para orar e jejuar. Ajude-o chegar ao
deserto e descubra quantos dias Ele jejuou.

