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KIDS

DE 25/11 A 01/12 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.

Barnabé
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
https://www.youtube.com/watch?v=YjoZhRSThqA

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

Princípio Bíblico:
Caráter – Barnabé encorajava as pessoas, aumentando a
confiança delas em Deus e lhes dando ânimo e alegria. Deus usou
a vida desse homem como um verdadeiro herói, inspirando a
todos que ele encontrava.
Às vezes, o papai e a mamãe estão cansados ou tristes, você pode
ser como Barnabé, orando pelos seus pais, abraçando-os e
beijando-os.

Versículo-chave:
“José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de
Barnabé, que significa encorajador.”
Atos 4.36

1°) Mensagem (25 min): Atos 4.36-37
Hoje vamos conhecer a história de um homem que aprendeu que
um simples sorriso, abraço ou uma oração podem animar e
encorajar seus amigos.
Antes de conhecer a história desse homem, vamos dar um abraço
no amigo que está ao seu lado e diga uma palavra que o encoraje
(Ex: Jesus te ama; você consegue; você é muito inteligente).
A história desse homem começa pouco tempo depois que Jesus
voltou para o céu. Ele chama Barnabé e foi seguidor de Jesus.
Os seguidores de Jesus compartilhavam sobre Ele para seus
vizinhos e amigos, e cada vez mais pessoas passavam a seguir
Jesus. Não havia ninguém com fome ou sem roupas para vestir,
porque eles ajudavam uns aos outros.

Nesse tempo, um homem chamado José vendeu um campo que
possuía e trouxe o dinheiro para os apóstolos ajudarem outras
pessoas. Vendo sua atitude, os apóstolos deram a ele o nome de
Barnabé, que significa encorajador.
A atitude de bondade de Barnabé animou a todos e lhes deu
coragem! Naqueles dias, a igreja de Jesus estava crescendo e se
espalhando.
Certo dia, Barnabé fez uma viagem para Antioquia. E a Bíblia
conta que quando Barnabé chegou lá, viu a graça de Deus e ficou
muito alegre, e assim animou a todos a permanecerem fieis ao
Senhor, de todo o coração. Ele era um homem muito bom, cheio
do Espirito Santo e de fé.
Agindo como Barnabé, poderemos encorajar muitas pessoas a
permanecerem firmes em Deus.

Adaptado: [Sementes da Verdade – Barnabé, o herói encorajador]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você já se sentiu triste ou desanimado?
2) O que você costuma fazer quando está desanimado?
3) Você tem algum amigo como Barnabé, que te encoraja quando
você acredita que não consegue fazer algo?
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 confiarmos 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

Barnabé
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Barnabé falava do amor de Jesus para os vizinhos e amigos.

Pinte a figura abaixo onde Barnabé está ensinando o amigo
sobre o amor de Jesus.

Barnabé
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ajude Barnabé chegar até Antioquia.

Barnabé
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1)Encontre as seguintes palavras, no quadro abaixo:
BARNABÉ - JESUS – ENCORAJAR – ALEGRIA – AMOR – ORAÇÃO –
AJUDAR – ABRAÇAR – EVANGELIZAR – ENSINAR

