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KIDS

DE 21 A 27 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.

Os doze discípulos
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com ela 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:
Caráter– Jesus orou pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para
escolher os doze discípulos. Deus orientou quem deveria ser
escolhido para cumprir essa missão tão especial. Os discípulos
aprenderam a imitar Jesus, passando a ter as marcas que os
tornaram cada vez mais parecidos com Ele.

Versículo-chave:
“Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a
quem também designou como apóstolos.”
Lucas 6.13

1°) Mensagem (25 min):
Nas semanas anteriores nós conhecemos a família de Jesus,
enquanto Ele vivia na Terra. Aprendemos que Ele morava em uma
cidade chamada Nazaré, no país de Israel.
Enquanto Jesus era criança, Ele ajudava seus pais e seus irmãos.
Quando Ele cresceu, tornou-se um belo jovem que amava a Deus
e servia sua família e as pessoas ao seu redor.
Quando já era um adulto, Jesus sabia que tinha vindo ao mundo
para cumprir uma missão muito especial e para isso Ele precisava
de mais doze amigos que seriam seus principais ajudantes.
Então aos trinta anos, Jesus orou a Deus, para que lhe mostrasse
quem seriam esses amigos especiais, chamados discípulos.
A Bíblia diz que Ele passou a noite toda orando. Você já percebeu
o que um verdadeiro herói faz? Ele sabe que sua sabedoria vem
de Deus, por isso ele ora quando precisa tomar decisões.

“Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a
quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o
nome de Pedro; seu irmão André; Tiago; João; Filipe; Bartolomeu;
Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Simão, chamado zelote;
Judas, filho de Tiago; e Judas Iscariotes.” (Lucas 6.13-16a).
Esses discípulos teriam a missão de se tornarem parecidos com o
caráter de Jesus. Algumas características de Jesus eram:
•

Amar uns aos outros: “Com isso todos saberão que vocês
são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.”
(João 13.35)

•

Permanecer firme na Palavra de Deus: “Disse Jesus aos
judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem
firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus
discípulos.” (João 8.31)

•

Dar bons frutos: “Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês
darem muito fruto; e assim serão meus discípulos.” (João
15.8)

•

Renunciar a tudo para seguir Jesus: “Da mesma forma,
qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui,
não pode ser meu discípulo.” (Lucas 14.33)

Durante três anos esses doze homens foram seus melhores
amigos e o seguiram de perto. Eles viram Jesus realizando
milagres, ensinando as pessoas e anunciando a melhor notícia
de todos os tempos: o Reino de Deus chegou!
Jesus, o Salvador do mundo estava entre as pessoas e
cumpria a sua missão: morrer e ressuscitar para perdoar

todos os nossos pecados e nos dar uma vida nova ao lado de
Deus. Os discípulos aprenderam direitinho e seguiram Jesus.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Discípulos: Heróis em treinamento]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você tem um melhor amigo?
2) Ser discípulo de Jesus é imitá-lO o tempo todo. Você deseja ser
discípulo Dele?
3) Jesus orou pedindo sabedoria para Deus escolher os doze
discípulos. Você costuma orar e pedir ajuda em um momento
difícil?
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.
2°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Os doze discípulos
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Os doze discípulos
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Encontre as doze diferencas entre os desenhos abaixo:

Os doze discípulos
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Encaixe na cruzadinha os nomes dos discípulos de
Jesus:
Pedro – André – Tiago – Joao – Filipe – Bartolomeu –
Simão – Judas e Judas Iscariotes.

