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KIDS

DE 23 A 29 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.

Jonas
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.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.O barco balançou – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=K_oRn3dL0hM

5.Obedecer a Deus – Diante do Trono Crianças
https://www.youtube.com/watch?v=77rv4YsRFQc

Texto Bíblico: Jonas 1-4
Princípio Bíblico:
Autogoverno – Jonas conhecia Deus e Sua Palavra. Ao ouvir a sua
ordem na primeira vez, ele desobedeceu ao Senhor. Somente na
segunda vez ele obedeceu. Jonas agiu sem pensar nas pessoas
que moravam em Nínive, e precisavam ouvir a Palavra de Deus.

Versículo-chave:
“E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma
cidade muito grande; demorava-se três dias para percorrê-la.”
Jonas 3.3

1°) Mensagem (25 min):
Hoje conheceremos a história de um herói que não queria ser
herói. Nós podemos saber que ele não queria ser herói, porque
Deus deu uma ordem para ele: vá para Nínive e diga às pessoas
que fizeram tantas maldades, que a cidade será destruída. O que
será que nosso herói fez?
Jonas fez exatamente o contrário, deu as costas à ordem de Deus
e fugiu para o lado oposto de Nínive. Isso aconteceu cerca de 800
anos antes de Jesus nascer. Nínive não tinha uma boa fama, eles
eram inimigos dos israelitas, e Jonas deveria alertar os moradores
que a cidade seria destruída, porque estava cheia de pessoas
ruins que só queriam praticar o mal.
Aquela cidade era grande e assustadora, por isso Jonas decidiu
desobedecer a ordem de Deus. Então, Jonas comprou uma
passagem de navio e foi para a cidade de Társis. Deus enxergou a
fuga de Jonas e mandou uma grande tempestade, deixando o mar
muito agitado. Os marinheiros do navio ficaram com muito medo

e começaram a clamar para os deuses deles, pois o navio estava
prestes a afundar.
Jonas estava dormindo no andar mais baixo da embarcação,
então os marinheiros resolveram acordá-lo para que ele clamasse
ao Senhor por salvação. Os marinheiros perguntaram de quem
era a culpa daquele problema. Jonas disse que era hebreu e que
temia ao Senhor, e respondeu que a culpa era dele, pois havia
fugido da presença de Deus. Ao saber disso, os homens lançaram
Jonas ao mar e então os ventos e as nuvens se acalmaram e a
tempestade cessou. Após verem isso, os marinheiros viram o
tamanho do poder de Deus e O adoraram.
Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas, e ele ficaria ali
por três dias e três noites. Quando Jonas estava lá dentro, orou a
Deus pedindo perdão por ter fugido e Deus o perdoou. Então, o
peixe o vomitou em terra seca. Jonas foi para Nínive, assim como
Deus havia ordenado, e pregou para o povo da cidade
convencendo de seus pecados. Os ninivitas creram na palavra de
Deus e se arrependeram de seus pecados. Sendo assim, Deus teve
misericórdia daquele povo, e resolveu não destruir a cidade como
Ele havia dito. Mas Jonas ficou furioso com a misericórdia de
Deus, orou dizendo para o Senhor o quão zangado estava, e Deus
então perguntou qual era o motivo para ele se sentir assim. Jonas
saiu da cidade e sentou-se ao chão para ver o que aconteceria.
Deus fez nascer e crescer uma planta para fazer sombra sobre a
cabeça de Jonas, e ele sentiu-se satisfeito. Na manhã seguinte,
Deus mandou uma larva para atacar a planta e fez com que a
planta morresse. Jonas ficou furioso novamente e disse que não
queria mais viver. Deus explicou para Jonas que ele se importava
tanto com uma planta que ele nem havia criado, mas não se
importava com as pessoas. E Deus disse que o povo da cidade de
Nínive era mais importante para Ele do que uma planta. Deus se
importava com as pessoas.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Jonas, o herói atrasado]

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) Do que você tem medo?
2) Quando a mamãe ou papai pedem para você parar de brincar e
ir tomar banho, você obedece na primeira vez ou você continua
brincando, desobedecendo-os?
3) Jonas fugiu ao sentir medo de falar a mensagem de Deus para o
povo. Quando você sente medo, você tem costume de orar para
pedir ajuda de Deus ou você tenta esconder o que está
acontecendo do papai e da mamãe?

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

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

Jonas
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte de verde o caminho da cidade que Deus mandou
Jonas ir. E pinte de vermelho o caminho da cidade que
Jonas foi ao fugir de Deus.

Jonas
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
Deus mandou JONAS ir para NÍNIVE, ele, porém fugiu para TÁRSIS em
um NAVIO. Enquanto dormia houve uma grande TEMPESTADE e todos
ficaram com MEDO. Acordaram Jonas e pediram para ele orar a DEUS.
Jonas sabendo que ele era a causa do problema, então pediu para
jogarem ele ao MAR. Então, a tempestade cessou e Jonas foi engolido
por um grande PEIXE.
1)Procure abaixo as palavras em negrito no texto.

