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KIDS

DE 10 A 16 DE MARÇO 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.

Princípios de Autogoverno, Semeadura e Colheita
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. Melô da Criação – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=RwGWZc2ICgU

2. Autor da Criação – Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=HLeY0BhFA9I

3. Quem fez – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=mMJP-ci-EtE

4. A sementinha – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=F1kPpwEZwiQ

5. Tudo foi criado por Deus – Aline Barros & Cia
https://www.youtube.com/watch?v=uV3gIjo1e2A

Texto Bíblico:
“O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar
dele e cultivá-lo.” Gênesis 2.15

Princípio Bíblico:
Princípio de Autogoverno: Ensinar que existem regras que são
para a nossa segurança. Precisamos aprender a ter autocontrole
sobre nossos corpos, nossa mente, nossas vontades, e em todas
as situações.
Princípio de Semear e Colher: É preciso ter boas atitudes e agir
em obediência para que recebamos boas recompensas. Se tiver
atitudes de respeito com outras pessoas, será também
respeitado.

1°) Mensagem (25 min):
O livro de Gênesis continua nos contando como Deus ensinou
outros princípios ao homem, para que ele aprendesse como viver
e governar a terra.
O homem e a mulher, Adão e Eva, foram colocados para viver no
jardim. Eles tinham liberdade para fazer todas as coisas, porém
Deus lhes deu uma regra, que eles deviam obedecer para
continuar vivendo no lindo jardim.
“E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de
qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do
conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela
comer, certamente você morrerá”. (Gênesis 2.16,17).
Adão e Eva viviam com liberdade e segurança no jardim, e tinham
somente essa única regra de Deus, porém eles não obedeceram.
Não souberam se governar e esse foi o pecado que os afastou de
viver em liberdade e perto de Deus.

Então, eles foram mandados embora do jardim. A partir daquele
dia, o bem e o mal passaram a fazer parte da história de todas as
pessoas.
O homem aprendeu dois princípios: o primeiro foi o autogoverno,
que ele precisava obedecer e saber fazer escolhas certas,
precisava governar a si mesmo. E também aprendeu que suas
atitudes tinham consequências.
Adão e Eva semearam desobediência e colheram morte. Morte
significa estar afastado de Deus. E esse não era o que Deus havia
planejado para os seres humanos.
Adaptado: Sementes do Amor – Princípios de Autogoverno e Semeadura e Colheita

2°) Aplicação:
Princípios: Autogoverno, Semear e Colher.
Palavras-chave: Cultivar/Trabalho, Guardar/Administração.
Liberdade: “Ser livre, consiste no poder de agir de forma como se
pensa, sem qualquer restrição ou controle, exceto das leis da
natureza. É um estado de isenção do controle dos outros, e das
leis positivas e as instituições da vida social. Essa liberdade é
resumida pelo estabelecimento do governo; privilégio;
permissão.” (WEBSTER, 1828)
Obediência: “Submissão a uma ordem, a uma proibição, a uma lei
conhecida e a regra de um dever prescrito; realização do que é
requerido ou ordenado pela autoridade ou abstenção daquilo que
é proibido em sujeição à ordem e proibição.” (WEBSTER, 1828).

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões 1 e 2 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 8 anos)
1) Você é obediente?
2) Quando o papai ou a mamãe pede para guardar os brinquedos,
você obedece na primeira vez ou espera eles pedirem
novamente?
3) Você já recebeu algo em troca após fazer uma coisa boa? (Por
exemplo: Ganhar um beijo e um abraço após ajudar a mamãe ou
o papai)
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas pedindo para que Deus nos ajude a fortalecer
nosso caráter e sermos mais parecidos com Ele. Peça para Deus
nos ajudar a sermos bons administradores e saber administrar
nossos bens com sabedoria.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Princípios de Autogoverno, Semeadura e Colheita
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo

Princípios de Autogoverno, Semeadura e Colheita
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte as figuras que contém um pontinho
preto, e descubra qual animal estava na árvore
proibida.

Princípios de Autogoverno, Semeadura e Colheita
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Descubra as cinco diferenças entre os desenhos abaixo:

