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DE 18 A 24 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.

Jesus irá voltar
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. Zaqueu – Minha Vida É Uma Viagem
https://www.youtube.com/watch?v=t-g-TsjTjGw

2. Pisa Na Muralha – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=moUflxb5fVE

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

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

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

Princípio Bíblico:
Caráter – Devemos estar prontos aguardando a volta de Jesus. Há
muitos sinais da vinda de Jesus e podemos estar preparados, pois
temos certeza que Ele irá voltar. Devemos guardar os
mandamentos que Jesus ensinou e copiarmos o caráter Dele para
nos prepararmos para esse dia tão especial.

Versículo-chave:
“Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu
Senhor.”
Mateus 24.42

1°) Mensagem (25 min): Mateus 24
Quando Jesus estava na terra, Ele fez muitos e muitos milagres,
mas Ele precisava fazer algo muito importante para nos salvar dos
pecados: Ele precisava morrer por nós. E foi isso que Jesus fez.
Morreu na cruz para nos libertar, no terceiro dia ressuscitou e
depois voltou ao céu com o Pai.
Jesus prometeu aos discípulos que eles nunca ficariam sozinhos,
porque Deus enviaria o Espirito Santo, para morar nos corações
de quem segue Jesus. Mas antes disso acontecer, Ele ensinou uma
lição muito importante, enquanto caminhava em direção ao
templo.
Ele disse: “Vocês estão vendo tudo isso? Eu lhe garanto que não
ficará pedra sobre pedra; serão todas derrubadas”. E os discípulos
disseram: “Nos diga, quando acontecerão essas coisas? E qual
será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?” Então Jesus
respondeu:

“Pois virão em meu nome, dizendo que é o Cristo e enganarão
muitas pessoas. Vocês ouvirão falar de guerras, mas não tenham
medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o
fim. Nação levantará contra nação. Haverá fome e terremotos em
vários lugares. Tudo isso será o inicio das dores. E esse evangelho
do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a
todas as nações, e então vira o fim.”
Jesus disse que ocorreriam muitas dificuldades e que não seria
pior por causa das pessoas que amam a Jesus e aguardam sua
vinda. Ele também alertou seus discípulos que todas as pessoas
verão quando Ele voltar e reconhecerão.
“Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra
no Ocidente, assim cera a vinda do Filho do homem.” As pessoas
olharão para o céu e verão que Jesus esta voltando com grande
poder e gloria. Ele enviará os anjos com grande som de trombeta,
e esses reunirão os filhos de Deus, de uma a outra extremidade
dos céus.
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem
o Filhos, somente Deus Pai.
Nós podemos ter certeza que Jesus voltará para buscar aqueles
que amam a Ele e será uma grande alegria viver com Ele para
sempre.

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

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você já convidou Jesus para morar no seu coração?
2) Você crê que quando Jesus voltar, você viverá com Ele para
sempre?
3) Jesus diz que devemos guardar os ensinamentos Dele no nosso
coração. Você tem costume de ler a Bíblia?
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 irá voltar
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Jesus irá voltar
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre as cinco diferencas entre as figuras abaixo:

Jesus irá voltar
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Encontre as seguintes palavras no quadro abaixo:
JESUS – VOLTAR – SALVAR – SINAIS – GUERRA – FOME –
TERREMOTO – DISCIPULOS

