ROTEIRO
PGM INFANTIL

estação

KIDS

DE 16 A 22 DE JUNHO 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.

Davi e Jônatas
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com ela 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. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

2. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

3. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

4. Davizinho - Aline Barros e Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=AeA2D54gJhM

5. Davi e Golias - Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=wchoJYWLAqM

Texto Bíblico: Josué 1-24
Princípio Bíblico:
União – Jônatas demonstrou ter as marcas de um verdadeiro
amigo, com Davi. Ele foi leal, amou seu amigo, protegeu-o e
esteve ao seu lado para ajudá-lo em momentos difíceis. Um
verdadeiro amigo não abandona o outro, mas age com amor,
fidelidade e disposição para servir. Davi foi leal à amizade com
Jônatas, cuidando e ajudando seu filho Mefibosete, mesmo após a
morte de seu melhor amigo, Jônatas.
Deus se alegra quando vivemos em união. Nós não fomos criados
para viver sozinhos. Precisamos de um bom amigo para caminhar
ao nosso lado.

Versículo-chave:
“Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande
amizade entre Jônatas e Davi que Jônatas tornou-se o seu melhor
amigo.” 1 Samuel 18.1

1°) Mensagem (25 min):
Você tem um super amigo? Na história de hoje vamos conhecer
dois grandes amigos, que ajudaram um ao outro nos momentos
bons e nos momentos difíceis.
Eles são Davi e Jônatas. Eles tinham mais do que uma amizade,
tinham uma aliança.
Certa vez, Jônatas deu a Davi a sua própria capa, as vestes de
guerreiro, sua espada, o seu arco e seu cinto. E então Davi
descobriu que o rei Saul, pai de Jônatas queria matá-lo e Davi
contou para o seu amigo. Davi sabia que Saul não iria magoar seu

filho matando o melhor amigo dele. Mas mesmo assim Davi sabia
que sua morte estava chegando, pois o rei sentia inveja dele.
Em todos os momentos Jônatas esteve ao lado de Davi e o ajudou
a escapar das armadilhas que Saul fazia para Davi.
Os amigos fizeram uma aliança de amizade e prometeram um ao
outro que cuidariam de seus familiares. Alguns anos mais tarde,
quando Jônatas já havia morrido em uma batalha, Davi já era rei
de Israel e cumpriu a sua promessa.
Anos mais tarde, Davi pediu para que seus auxiliares
descobrissem onde viviam os netos de Saul e eles descobriram
que o filho de Jônatas, Mefibosete estava vivo. E Davi mandou
chamá-lo, pois cuidaria do filho do seu amigo.
Ele agiu como um verdadeiro herói. Cumpriu sua promessa e foi
um amigo leal. Saul agiu como um vilão, se afastando de Deus e
planejando o mal contra Davi. No entanto, Jônatas foi um amigo
fiel a Davi e Davi foi fiel à amizade com Jônatas.
Verdadeiros heróis sabem dar importância de amar a Deus e ter
as marcas de um amigo verdadeiro.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Jônatas, o amigo herói]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 3 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 anos)
1) O que você gosta de fazer com seu melhor amigo?
2) De que maneira você pode falar ou demonstrar amor aos seus
amigos?
3) Já aconteceu de você querer fazer algo sozinho e não
conseguiu, mas quando teve a ajuda de um amigo, conseguiu
realizar?
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 confiar 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

Davi e Jônatas
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Davi e Jônatas
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ajude Jônatas chegar até Davi e depois pinte o desenho.

Davi e Jônatas
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Davi cumpriu a promessa de cuidar do filho do amigo, após
a morte dele. Ajude Mefibosete chegar até o palácio.

