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KIDS

DE 24/02 A 02/03 DE 2019

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 BATISTA DO BACACHERI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134
Bacacheri | Curitiba | PR
Mais informações: infantil@ibb.org.br

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

A Bíblia
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. A Bíblia – Crianças Diante do Trono.
https://www.youtube.com/watch?v=xbp9tvgR5no
2. Eu li na Bíblia – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY
3. Os livros da Bíblia – Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=pRDGujkin9M
4. A Bíblia é a Palavra de Deus – Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=e0XVPrhccC8

Texto Bíblico:
“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que
clareia o meu caminho.” Salmos 119.105.

1°) Mensagem (25 min):
Você conhece a Bíblia? A Bíblia é um livro muito antigo e extraordinário.
Foi Deus quem a criou para revelar para nós o Seu propósito para a
humanidade e a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador.
A Bíblia não é um livro qualquer ou mais um livro chato, ela é a verdade
que Deus quis nos mostrar. Deus escreveu esse livro Sagrado através de
muitos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Foram cerca de

quarenta homens que foram autores dela, e esses homens viveram em
diferentes lugares, épocas e nações.
Você sabe quantos livros tem dentro da Bíblia? São sessenta e seis livros,
divididos em duas partes: Antigo Testamento, que conta a nossa origem
em Deus; e Novo Testamento, que confirma o propósito de Deus para
todos os seres humanos através da vida de Jesus Cristo e mostra a
jornada dEle aqui na terra.
A Bíblia é o nosso guia para termos uma vida plena, com propósito e na
presença de Jesus.
Adaptado: [Sementes do Amor – O Livro das Terras Distantes]

2°) Aplicação:

As Ferramentas de Educação por Princípios são instrumentos de
consolidação do ensino Bíblico proposto na semana. Os princípios
bíblicos nos ensinam a pensar biblicamente e treinar nossa mente para
aprender o que é certo e errado perante Deus. Você sabe quais são os
princípios bíblicos que estudaremos esse ano? Eu vou lhes contar:

• Princípio Caráter
Palavra- chave: Trabalho – Nossa marca
Versículo base: Gálatas 4.19
Cultivar: Trabalhar, servir, está diretamente ligado à obediência.
Caráter: Marcar, gravar, imprimir.
O caráter destaca nossas características.
Deus nos deixa passar por conflitos e lutas para analisar o nosso caráter.
O desejo dEle é ver o caráter de Jesus dentro de nós.
• Princípio Mordomia
Palavra-chave: Administração
Versículo base: Gênesis 2.15
A mordomia significa cuidado, zelo, administrar algo. Deus nos dá coisas
para cuidarmos e zelarmos, não apenas coisas materiais, mas também
nosso corpo, mente, dons, família, a natureza e nosso ministério.

• Princípio Autogoverno
Palavra-chave: Liberdade/disciplina

Versículo base: Provérbios 25.28
Autogoverno é o controle, domínio próprio exercido de dentro para fora.
É usarmos essa capacidade dada por Deus, para dominar os nossos
sentimentos, pensamentos e atitudes.
O plano de Deus é que nós façamos nossas escolhas. Escolhermos fazer
o certo mesmo tendo a liberdade de fazer o errado.
• Princípio Semear e Colher
Palavra-chave: Crescimento / Obediência
Versículo base: Gálatas 6.7
As consequências da desobediência são reais. Semear e colher são
processos de crescimento.
Se plantarmos coisas boas, colheremos bons frutos. Se coisas más forem
plantadas, colheremos consequências das más escolhas.
• Princípio União
Palavra-chave: Aliança
Versículo base: 1 Coríntios 12.14-15
O princípio de união complementa o princípio de individualidade. Todas
as coisas, mesmo tendo diferentes características, podem viver em
harmonia. É pacto, lealdade para honrar compromissos, independente
das dificuldades. Há mais força no trabalho em equipe que no
individualismo.

• Princípio Soberania
Palavra-chave: Poder
Versículo base: Gênesis 1.26
Deus é o Criador e sustenta tudo o que Ele criou. Ele tem o controle da
vida e sobre todas as pessoas. Deus é o Único soberano, mas Ele
estabelece outras funções e responsabilidades.

• Princípio Individualidade
Palavra-chave: Diversidade
No mundo inteiro, não existe ninguém como nós. Deus nos fez único.
Deus criou diferenças na natureza. Ele sente alegria na diversidade. Deus
se relaciona com cada pessoa de uma maneira única. Ele considera a
individualidade de cada pessoa e de cada situação.

Mordomia
União
Soberania
Individualidade
Caráter
Autogoverno
Semear e colher

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (3 a 9 anos)
1) Você acredita na Bíblia? Por quê?
2) Por que a Bíblia é tão importante para nós?
3) Como você acha que pode ajudar as pessoas a conhecerem esse
livro tão importante para nós?
Momento de orar (10min):
Ore com as crianças pedindo para que Deus nos ensine através do
Espírito Santo a descobrimos e conhecermos tudo o que Ele quer
nos ensinar.

3°) Atividades: Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária

A Bíblia
Faixa etária 3 a 4 anos

A Bíblia
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Jesus nos ensinou sobre qual é o melhor alimento.

Descubra qual é seguindo das linhas embaraçadas.

A Bíblia
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) A Bíblia é o livro da Palavra de Deus. Pinte o que podemos
encontrar dentro da Bíblia.

2)A Bíblia contém muitos livros sagrados. Alguns deles estão

escritos abaixo. Será que você consegue descobrir qual livro
vem antes e depois desses que estão escritos?

