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KIDS

DE 17 A 23 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 Individualidade, Soberania e União
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:
“Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas
as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como
este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a cada ser vivo,
esse seria o seu nome.” Gênesis 2.19
“Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez
uma mulher e a trouxe a ele.” Gênesis 2.22

Princípio Bíblico:
Princípio de Individualidade: Ensinar que tudo o que Deus criou é
único. Ele fez cada ser humano de modo especial e diferente, mas
diante de Deus somos todos iguais.
Princípio de Soberania: Deus é o criador de todas as coisas. Ele
ensinou ao homem o modo certo de pensar e delegou-lhe
autoridade para governar sobre toda a Sua criação, porém tudo se
mantém no controle de Deus.
Princípio de União: Deus fez todas as coisas e os seres humanos
para viverem em harmonia (união) entre si mesmos e com Ele.
Deus tem uma aliança conosco através de Seu filho Jesus Cristo.

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. E hoje vamos aprender mais três princípios
que Deus ensinou ao Homem durante a Criação.
“Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas
as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como
este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a cada ser vivo,
esse seria o seu nome.” (Gênesis 2.19)

Essa foi a outra tarefa que Deus deu ao homem, dar nome a todos
os seres vivos. Imagine a criatividade do homem para escolher o
nome de cada animal! O homem recebeu essa tarefa antes de
Deus criar a mulher.
Adão, então, aprendeu o Princípio de Individualidade, pois ele viu
que tudo o que Deus criou é diverso e único.
Ao dar nome a todas as criaturas da terra, o homem percebeu
que elas estavam em pares, todas tinham um par, e somente ele
estava só. Deus o fez pensar e concluir que a criação ainda não
estava completa, pois faltava o par de Adão.
Somente depois, de uma forma milagrosa, Deus fez a mulher a
partir da costela do homem. Deus assim mostra Seu imenso
poder, governo e controle sobe toda a criação. Pois o homem não
poderia fazer para si mesmo um par. Deus fez o homem pensar na
situação e o fez participar junto com Ele da última parte a ser feita
na Criação. Adão aprendeu o princípio de Soberania e reconheceu
a autoridade de Deus.
Deus criou os seres humanos para terem comunhão com Ele. Ele
os criou para não viverem só, mas em união e esse é outro
princípio que Deus ensinou.
Adão também escolheu um nome para a mulher que Deus lhe
deu. Ele observou que embora fosse semelhante a ele, havia
diferenças internas, no seu modo de ser, e externas, na sua
aparência e a chamou de Eva, que quer dizer a que vive ou cheia
de vida ou ainda mãe da humanidade (Gênesis 3.20).
Adaptado: Sementes do Amor – Princípios de Individualidade, Soberania e União.

2°) Aplicação:
Princípios: Individualidade, Soberania e União.
Palavras-chave: Individualidade/Variedade, Soberania/Poder,
União/Aliança.

Individualidade: “existência separada ou distinta; um estado de
singularidade.” (WEBSTER, 1828)
Poder: “Forçar, exercer, conseguir... a faculdade de fazer algo ou
realizar algo... soberania, alguém investindo com autoridade...
divindade... Cristo é o poder de Deus. ” (WEBSTER, 1828).
Aliança: “Uma proximidade, um acordo ou encontro de mentes... um
consentimento mútuo ou concordância de duas ou mais pessoas
para fazer ou renunciar a alguma ação ou coisa; um contrato. ”
(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 já passou por alguma situação em que não conseguia
resolver algo sozinho, mas quando uma ou mais pessoas te
ajudaram você conseguiu realizar a tarefa?
2) Você conhece algum milagre que Deus tenha feito em sua vida
ou em sua família?
3) Deus criou cada pessoa de uma forma única. Quais são as
qualidades que você mais gosta de ter?
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 Individualidade, Soberania e União
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo

Princípios de Individualidade, Soberania e União
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Coloque a inicial de cada animal e veja o que Deus usou
para criar Adão.

Princípios de Individualidade, Soberania e União
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Deus ordenou a Adão que desse nome aos animais. Ajudeo a encontrar quais os animais que não estão na lista:

