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KIDS

DE 04 A 10 DE NOVEMBRO 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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18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

O Sermão do Monte
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. O Louvor de Miriã – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=3L1TODLypsw

2. Você é Especial – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=ryYPWRJEJKA

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

4. A Deus Dai Louvor – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=YjoZhRSThqA

5. Deus É Tão Bom – 3Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

Princípio Bíblico:
Semear e Colher – Jesus ensinou o que os discípulos devem
aprender a semear para agirem como verdadeiros heróis. Quando
obedecemos aos ensinamentos de Jesus, colhemos bons
resultados.

Versículo-chave:
“e ele começou a ensiná-los”

Mateus 5.2

1°) Mensagem (25 min): Mateus 5.1-16
Hoje vamos aprender mais uma história de Jesus. Nós já
aprendemos que Ele escolheu doze amigos para andar com Ele e
ensinou aos amigos como deveriam fazer e como deveriam agir.
Certo dia, Jesus sentou em um monte e começou a ensinar lições
muito importantes para os seus discípulos e uma grande multidão
de pessoas. Até nos dias de hoje, podemos usar essas lições de
Jesus.
Jesus disse:
“Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres,
pois o Reino do Céu é delas.
Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará.
Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem
prometido.
Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de
Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as

pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá
misericórdia delas.
Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus.
Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará
como seus filhos.
Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a
vontade de Deus, pois o Reino do Céu é delas.
Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo
tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores.
Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está
guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que
perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como
restaurá-lo?
Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado entre
os homens.
Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade
construída sobre um monte.
E, também, ninguém acende uma luz e coloca debaixo de uma
vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim
ilumina a todos os que estão em casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as
suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu.”
Jesus ensinou como seus discípulos poderiam aprender a agir
como verdadeiros heróis! Ele disse o que iria acontecer se os
discípulos seguissem seus ensinamentos. Podemos aprender
essas mesmas lições nos dias atuais. Aprendo e pratico os
ensinamentos de Jesus em minha vida colhendo os resultados das
minhas escolhas.

Adaptado: [Sementes da Verdade – Jesus, o herói que ensina]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você é feliz?
2) Jesus ensinou cada pessoa a ter boas atitudes, fazer coisas
boas. Tem alguma atitude que você precisa melhorar?
3) Você já fez algo de bom para alguém e recebeu uma coisa boa
de recompensa? (Por exemplo: ajudar a mamãe e o papai e
receber um beijo e um abraço)
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

O Sermão do Monte
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

O Sermão do Monte
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Ajude Jesus chegar até o Monte

O Sermão do Monte
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Procure as seguintes palavras no quadro abaixo:
Jesus – monte – discipulos – multidão – ensinar – aprender –
sermão – lição

