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KIDS

DE 24 A 30 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 Soberania
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:
“Nós amamos porque ele nos amou primeiro.” 1 João 4.19

Princípio Bíblico:
Princípio de Soberania: Deus é o criador de todas as coisas. Criou
tudo para a Sua Glória. Ele providenciou todas as coisas
necessárias para que os seres humanos pudessem viver na terra.
Tudo Ele fez por amor a Sua criação.
Assim como Deus nos amou, também podemos amá-Lo, pois tudo
o que Ele criou foi para nos dar vida.

1°) Mensagem (25 min):
Todos nós moramos no planeta Terra. É um lugar lindo, com
muitas árvores, mares, rios, florestas, lindas flores e vários
animais. Mas você sabe como tudo isso começou?
A Bíblia nos conta uma história, no livro de Gênesis, como tudo
aconteceu e o mundo passou a existir:
No princípio Deus criou o céu e a terra; e a terra não tinha forma
e era vazia.
A primeira coisa que Ele fez foi a luz e separou a luz da escuridão,
o dia da noite. No segundo dia, criou os céus e a água e no
terceiro dia, separou as águas e a terra, e criou todo tipo de
plantas: as florestas, flores, vegetais e o mundo ficou colorido.
A Terra precisava ser iluminada e Deus criou o sol, a lua e as
estrelas, no quarto dia. Depois criou os animais para morar nas
águas, os peixes e os répteis. Criou as aves no céu.

Deus os abençoou para que tivessem muitos filhos sobre a terra. E
esse foi o quinto dia. Deus viu que aquilo era bom.
No sexto dia, foi a vez dos outros animais: selvagens e
domésticos, de todas as espécies. Mas ainda não tinha acabado e
Deus disse:
“Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do
mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a
terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao
chão”.” (Gênesis 1.26)
E foi assim que nós, seres humanos, surgimos na terra. E Deus fez
mais... Ele deu tudo o que havia feito para o homem e para a
mulher, dizendo: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e
subjuguem a terra!” (Gênesis 1.28a). Esse foi o sexto dia, e Deus
disse que tudo era muito bom.
Depois de muito trabalho, no sétimo dia, Deus descansou.
[Adaptado: Sementes do Amor – Como tudo começou.]

2°) Aplicação:
Princípios de Soberania
Palavra-chave: Amor
Amor: “Em um sentido geral para ser satisfeito com; olhar com
afeição, por causa de algumas qualidades que estimulam
sensações agradáveis ou desejo de gratificação. Em outras
palavras, o cristão ama a Deus com o amor da complacência em
seus atributos, o amor da benevolência para o interesse de seu
reino, e o amor de gratidão pelos favores recebidos.” (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 ama a Deus de todo coração?
2) Depois que Deus criou o homem e a mulher, Ele disse que o
mundo era muito bom. Você acredita que de toda a criação do
mundo, você é a mais importante?
3) Deus criou cada pessoa de uma forma única. Quais são as suas
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 Soberania
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo:

Princípios de Soberania
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 Soberania
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:

