


Ao ProfessorAo Professor
2017 CHEGOU!!!! 2017 CHEGOU!!!! 

E com ele a Grande Missão, VENCER E VENCER,   estamos em tempo ainda de comemoração E com ele a Grande Missão, VENCER E VENCER,   estamos em tempo ainda de comemoração 
pela COLHEITA de 2016, mas não podemos parar de SEMEAR.  pela COLHEITA de 2016, mas não podemos parar de SEMEAR.  

Já neste primeiro trimestre do ano, confiamos a Deus nosso viver  com oração e dedicação,Já neste primeiro trimestre do ano, confiamos a Deus nosso viver  com oração e dedicação,
preparados   para todas as promessas que Ele garante em sua Palavra  reservadas para todopreparados   para todas as promessas que Ele garante em sua Palavra  reservadas para todo

aquele que o serve.aquele que o serve.
Nosso motivo e razão:  dar ao Rei  JESUS  a devida Honra,  num  convívio Ministerial, sendo a famíliaNosso motivo e razão:  dar ao Rei  JESUS  a devida Honra,  num  convívio Ministerial, sendo a família

da Graça que se une e  cresce, MULTIPLICANDO em 2017 todas as SEMENTESda Graça que se une e  cresce, MULTIPLICANDO em 2017 todas as SEMENTES
que o Senhor nos der.que o Senhor nos der.

Para isso, cada semeador chamado por Deus, deverá se UNIR ao seu Ministério  Local emPara isso, cada semeador chamado por Deus, deverá se UNIR ao seu Ministério  Local em
concordância com um coração disposto a trabalhar em equipe, não medindo esforços e orações.concordância com um coração disposto a trabalhar em equipe, não medindo esforços e orações.
Tudo o que vivemos em 2016 serve como estímulo para uma semeadura promissora e duradoura,Tudo o que vivemos em 2016 serve como estímulo para uma semeadura promissora e duradoura,

transformar vidas através do Ensino genuíno da Palavra de Deus, na Escolinha, assumindo nosso papeltransformar vidas através do Ensino genuíno da Palavra de Deus, na Escolinha, assumindo nosso papel
evangelizador de crianças que, como todos carecem de SALVAÇÃO.evangelizador de crianças que, como todos carecem de SALVAÇÃO.

Se consagre, receba de Deus Sabedoria para ousar crer que Grandes coisas Deus reservou paraSe consagre, receba de Deus Sabedoria para ousar crer que Grandes coisas Deus reservou para
você neste tempo que se chama hoje.você neste tempo que se chama hoje.

Seja bem vindo 2017!!!!Seja bem vindo 2017!!!!

Amo vocês Amo vocês 

Tia JuTia Ju



LIVRO DO TRIMESTRELIVRO DO TRIMESTRE
Pastoreando o Coração da CriançaPastoreando o Coração da Criança

Tedd TrippTedd Tripp

A oração de Tedd Trip é que nestes dias nós sejamos colocados face a face com a tarefa de dirigir
nossas crianças, e que Deus possa corrigir nossas falhas e também nos levar a obediência.

Para Tripp, as crianças não tem um conhecimento maduro, não conhecem a si mesmas, não possuem
experiência da vida, elas pedem direção. E a palavra aqui é que nós devemos por ordem, é colocar as
coisas no lugar certo. Nós precisamos dirigir nossas crianças, o que descreve um relacionamento de
autoridade. Nós somos pessoas chamadas para dirigir nossas famílias. Deus tem nos dado autoridade
para assim agir.

RAZÕES PARA ORIENTÁ-LAS.

Quais são algumas razões pelas quais as crianças precisam se submeter a nossa autoridade? Por que as crianças precisam de alguém
que lhes diga o que é bom para elas? Quais são as necessidades, de uma criança, que pedem direção? Como que as crianças se
beneficiam recebendo direção? Essas são as perguntas que queremos responder através da Palavra de Deus. 

PRIMEIRA RAZÃO é que ouvir os pais, é o meio pelo qual o filho ou a filha adquire o entendimento e o temor do Senhor . 
SEGUNDA RAZÃO pela qual as crianças devem receber a direção dos pais é que este é o meio pelo qual a filha e o filho crescerão
em sabedoria e ganharão entendimento.
TERCEIRA RAZÃO é que, recebendo a direção dos pais, a criança terá condição de conhecer a atitude de ser discreto e evitará
problemas.
QUARTA RAZÃO é que receber a direção dos pais é o meio pelo qual os filhos podem desfrutar das bênçãos prometidas.
QUINTA RAZÃO pela qual as crianças devem receber instrução dos pais é que recebê-la é o meio pelo qual o filho ou filha gozará a
bênção de uma vida longa . Eles haverão de prolongar as suas vidas e trazer a prosperidade (Pv.3:1-2 e 4:10).

ALGUMAS FALHAS QUE COMETEMOS:
A PRIMEIRA, é permitirmos que as nossas crianças desenvolvam hábitos de uma vida vazia, sem ocupação
A SEGUNDA é nós permitirmos, às nossas crianças, hábitos de extravagâncias .
A TERCEIRA evidência, é nós permitirmos que as nossas crianças tenham o hábito de manifestarem as suas explosões emocionais e de
ira . Nós precisamos estar dando direção bíblica para elas nessas áreas.



CONDUZINDO  CRIANÇAS  À SALVAÇÃO

O QUE É O APELO? 

É a oportunidade para a criança expressar o seu desejo de receber a Cristo como Salvador.

PRIMEIRO PASSO

1- Usar a Bíblia Sagrada
2- Exemplo: João 3.16
3- Citar o versículo na íntegra – mesmo que precise explicar o

significado de alguma palavra mais difícil.

 

QUARTO PASSO

 O apelo  deve  ser  breve, pois  a  atenção da criança  é
pequena.  Se  Deus  estiver  falando com a criança  ela  irá
atender sem um apelo prolongado.

SEGUNDO PASSO

• Fazer o apelo só depois de apresentar a mensagem da
salvação.

• A criança  precisa  entender  que  é  pecadora  e  crer  na
morte, ressurreição e único caminho.

QUINTO PASSO

• Esteja  certo  de  que  o  apelo  é  pessoal.  Use  o  pronome
“você” ao invés de “alguém” ou “quem”.

TERCEIRO PASSO

• O  apelo  deve  ser  claro,  portanto  devemos  explicar  o
versículo do apelo com voz baixa e reverente, para ajudar
a transmitir a importância da salvação.

SEXTO PASSO

• A  decisão  da  criança  ao  atender  o  apelo  deve  ser
espontânea. 

• Permita que o Espírito Santo a convença do pecado, pois
quando  Ele  fala  ao  coração  da  criança  não  precisa
pressão ou emoção.



Deus é o Criador! 29/01/17 á 04/02/2017

OBJETIVO:OBJETIVO: Que a criança reconheça as obras do Criador

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Faça uma roda com as crianças e ore agradecendo pela criação. A seguir, cada criança deverá 
agradecer a Deus por algo que Ele tenha criado.

VERS CULO PARA MEMORIZAR:ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR:Í “No princípio Deus criou os céus e a terra”.Gênesis 1.1
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í Gênesis 1

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Fazer Cada dia em números com papel, E.V.A etc, e ir mostrando conforme se conta a história. Cada criação ao seu dia. E

quando ouvirem em que dia Deus criou alguma coisa especial, elas podem dizer: "Deus viu que era bom!

Fonte de imagem:
tialueoministerioinfantil.blogspot.com.br

* Fazer palitoches frente e verso, para
ir contando a história:

Fonte de imagem:
bibleclasscreations.blogspot.com.br

* Fazer um varal de história:
Fonte de imagem: Quézia Bitencourt 



HISTÓRIA:

1º DIA: Feche os olhos e veja como era o mundo. ( aguarde as crianças fecharem os olhos e fale enquanto estiverem com eles 
fechados.)
Tudo era escuro, sem forma e vazio. Mas Deus disse: Haja luz! Deus chamou a luz de dia e o escuro, de noite. Isso aconteceu no 
primeiro dia. 

2º DIA: Já no segundo dia, Deus separou a água e fez o céu. Como céu é alto e grande . 

3º DIA: No terceiro dia, Deus fez a parte seca e a chamou de terra. A parte com água Deus chamou de mares. Na terra, Deus mandou 
que brotassem árvores, flores e frutas. E Deus viu que tudo ficou bom.

4º DIA: No quarto dia, Deus fez o grande sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. 

5º DIA: No quinto dia, Ele criou os animais que moram nas águas e as aves. Como os peixes nadam? E como os pássaros fazem no 
céu? 

6º DIA: Foi no sexto dia que Deus criou os animais para viverem na terra. Vamos dizer o nome de alguns animais? E Também foi no 
sexto dia que Deus fez o homem e a mulher. Adão e Eva.
Deus viu o que havia feito e ficou feliz. Ele disse: tudo ficou muito bom!

7º DIA: Deus criou tudo em seis dias. Então, no sétimo, Ele descansou...

* COLOCANDO A CRIAÇÃO EM ORDEM...
Pode ser feito em velcro, papel, E.V.A
Tanto deixando cada criança ter sua vez,
como fazendo dois e vendo quem termina primeiro de colocar cada dia na sua ordem.

Fonte de imagem aqui:Fonte de imagem aqui:      http://handsonbibleteacher.blogspot.comhttp://handsonbibleteacher.blogspot.com

http://handsonbibleteacher.blogspot.com.br/2012/04/paint-paddles-turned-bible-facts-review.html


HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO





 APLICAAPLICAÇÃÇÃOO

A CRIAÇÃO

A Bíblia nos conta que em sete dias Deus criou o mundo inteiro e tudo o que existe nele.
Deus fez cada parte de sua criação com muito amor. Ele criou as árvores, flores, o céu, o mar, as frutas, os animais, o homem, a 
mulher, tudo Ele criou.
Na historinha de hoje: "O que eu perdi" Fred estava perdendo toda a beleza da criação, enquanto tentava ver videos sobre a 
natureza no celular. Somente quando Flora o "despertou" foi que voltou a ver tudo a sua volta e o que realmente estava 
perdendo... Olhando a natureza a nossa volta, vemos o quanto Deus colocou amor em tudo, em cada detalhe, desde nas grandes
coisas até nas pequeninas. Somente Deus pode criar tudo a partir do nada, com seu poder e amor. Por isso devemos agradecer a
Ele, e cuidar de tudo o que nos deu. Não destruir a natureza, cuidar bem do lugar onde vivemos, não jogar lixo na rua, não 
machucar os animais, cuidar bem dos nossos bichinhos de estimação. Valorizar o próximo e a nós mesmos, pois todos nós somos 
também, obras das mãos de Deus. Sejamos gratos a Deus pela criação. E porque com amor também nos criou e tem cuidado de 
nós. Não deixemos nunca de ver e de agradecer a beleza da criação.



O que fazer com o pecado? 05/02/17 á 11/02/2017

OBJETIVO:OBJETIVO: Que a criança reconheça que é pecadora e que necessita de arrependimento 

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Materiais: uma garrafa pet transparente cortada ao meio, cloro, conta-gotas  e tintura de iodo(comprado em farmácia)

Como usar? Coloque água limpa pela metade da garrafa já cortada, diga que assim que deve ser nosso coração(bem 
limpinho),mas o pecado vai entrando(com o conta gota vá pingando a tintura de iodo) e dando exemplos de pecado. Assim a 
água fica escura e você diz que assim que fica nosso coração quando se enche de pecado.
Agora pegue o cloro e diga que quando a criança aceita Jesus como seu Salvador e se arrepende de seus pecados, Jesus  
purifica de todo pecado ( coloque o cloro dentro da água suja e veja o que acontece!).
Após o término desta experiência descarte com segurança todos os materiais para que as crianças Não mexam neles.

VERS CULO PARA MEMORIZAR: ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR: Í “ Porque todos pecaram e ficaram longe da gloriosa presença de Deus” Rm.3:23
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í Jonas 1

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Você vai precisar de: 

Um copo descartável, um pedaço de barbante e um molde para ser Jonas. 
Faça um furo no fundo do copo e prenda o barbante  na outra ponta cole a figura que representará Jonas. Utilize o

Recurso Visual para contar a história. O copo representa o grande peixe – onde Jonas foi parar. Outra sugestão é criar um
cartaz com os Juniores mais ou menos como o exemplo:



HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO











APLICAAPLICAÇÃÇÃOO

Com a desobediência de Adão e Eva o pecado entrou no mundo. Assim,  Adão , Eva e toda a humanidade ficaram separados de 
Deus.
Só existe uma forma de voltar para Deus : através de Jesus Cristo que é o Caminho, a Verdade e a Vida ninguém vai ao Pai a  não 
ser por Ele!
Os obedientes não precisam fugir. 
Jonas fugiu pois não queria obedecer a Deus, tentou se esconder.
Mas não há como brincar de esconde-esconde com Deus Ele está em todo lugar e sabe de tudo o que você faz.
Que bom que Jonas se arrependeu e cumpriu a vontade Deus! 
Que bom que eu e você também podemos nos arrepender quando pecamos e assim voltarmos para bem perto de Deus que é o 
nosso verdadeiro lugar!
Todos que creem em Jesus e confessam seus pecados, tem seus pecados perdoados!!!



Jesus é o caminho 12/02/17 á 18/02/2017

OBJETIVO:OBJETIVO: Que a criança compreenda que Jesus é o Caminho que nos leva a Deus.

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Tempo: Menos de 5 minutos.

Material: Um molho de muitas chaves e um cadeado.

Desenvolvimento: O líder pede para cada um do grupo tente abrir o cadeado, deve-se observar quem escolhe
a chave mais adequada para abrir  o cadeado e quem pega qualquer uma e se frustra com cada escolha.
Moral: Jesus é o único caminho, não adianta escolhermos outros caminhos para chegar ao Pai, devemos esco -
lher Jesus, e Ele quem abre as portas do céu.

VERS CULO PARA MEMORIZAR: ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR: Í “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida”  João 14:6 
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í João 14

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Vamos criar um lembrete para colocarmos no nosso quarto em um cantinho da nossa casa para lembrarmos que só Jesus é o caminho

que nos leva a Salvação? Você vai precisar de: Papel pode ser sulfite, mas de preferência a papeis mais grosso um pouquinho por
causa da durabilidade, tinta guache, e lápis. Passe tinta em um dos pés das crianças e carimbe no papel, depois de seco, com o
lápis peça que escrevam o versículo de memorizar. Pronto, agora é só colocar em um cantinho de sua preferência e todos os dias

recitá-lo. 

Vamos criar um lembrete para colocarmos no nosso quarto em um cantinho da nossa casa para lembrarmos que só Jesus é o
caminho que nos leva a Salvação? Você vai precisar de: Papel pode ser sulfite, mas de preferência a papeis mais grosso um

pouquinho por causa da durabilidade, tinta guache, e lápis. Passe tinta em um dos pés das crianças e carimbe no papel, depois de
seco, com o lápis peça que escrevam o versículo de memorizar. Pronto, agora é só colocar em um cantinho de sua preferência e

todos os dias recitá-lo. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14/6


HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO











APLICAAPLICAÇÃÇÃOO

Na história de hoje vimos que o Lucas tentou de várias
formas provar que os seus super heróis eram muito poderosos
e que o Binho não gostava deles. O que ele não sabia é que
o Binho tinha super heróis verdadeiros e não super heróis de
mentirinha. Binho deu ao Lucas uma chance de conhecer a
verdade, e Lucas teve que reconhecer que os super heróis do
Binho, sim eram de verdade e mais poderosos que os dele.
Não  deixe  que  ninguém  te  engane  com  mentiras,  o  único
caminho  que  nos  leva  ao  Céu  é  Jesus,  Ele  disse  em  sua
Palavra (A bíblia), “Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai senão por mim”. JO14: 6. Que essa lição
seja guardada em seu coração, e faça como o Binho, fale do
seu SUPER HERÓI JESUS aos seus amiguinhos. 

E que tal depois dessa aula super Poderosa nós sairmos
por ai, cheios do Poder do Espírito Santo? Vamos fazer um
emblema para colocar em nossa camiseta do SUPER JESUS!

Pode ser feito em papel cartão, cartolina, ou EVA. Use
sua criatividade e faça o seu. Recorte o molde nas suas cores
preferidas e sai  por ai  falando dos poderes do seu Super
Herói. 



MOLDEMOLDE



Festas que não agradam a Deus 19/02/17 á 25/02/2017

OBJETIVO:OBJETIVO:  Que a criança aprenda que há festas que nos levam para longe de Deus

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Selecione alguns louvores bem animados. Enquanto a musica toca as crianças devem dançar livremente, mas
quando o  professor  disser:  ESTÁTUA,  a  música  para  e  todos  os  participantes  devem  congelar  e  manter  a
mesma pose  sem  mexer. A  ultima  estátua  a permanecer  é  a  vencedora.  O professor  pode  andar  entre  as
estatuas livremente fazendo caretas e cócegas. Quem se mexer será eliminado.

VERS CULO PARA MEMORIZAR: ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR: Í “ Resistí ao diabo e ele fugirá de vós. “ Tiago 4:7
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Brincadeira: DENTRO E FORA!

Formação: Ao redor de um circulo grande ficam as crianças.
Desenvolvimento: O líder ordena Dentro ou Fora e todas as crianças cumprem as ordens pulando com os pés juntos para dentro ou
fora do circulo. De vez em quando o professor repete a mesma ordem. As crianças que erram são eliminadas provisoriamente, isto é,
até serem substituídas por outras que cometeram a mesma falta. Outra ideia é também mudar os comandos com palavras que a
criança tenha que responder dentro ou fora, como por exemplo: 
Carnaval  –  to  fora;  Oração –  tô  dentro;  Drogas  –  to  fora;  Jesus  –  tô  dentro;  Raiva –  to  fora;  Alegria  –  to  dentro;  e  assim
sucessivamente.



HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO
Vocês sabem que festa tem agora nestes dias? È o carnaval..ela normalmente é comemorada 
todos ano, as pessoas saem pelas ruas tocando tambores, cantando, sambando, tem carros 
alegóricos,trios elétricos, tem gente bêbada, drogada, tem muita gente nua..e muito dinheiro 
gasto com tudo isso. Será que Deus se agrada de festas como essa? 

Você sabe como surgiu o Carnaval?

Foi assim....para comemorar a Páscoa (a morte e a ressurreição de Jesus, na Igreja Católica), 
as pessoas deveriam ficar quarenta dias sem comer carne e sem usar bebidas fortes, como se 
fosse um período de purificação. Então, eles contavam o dia que antecedia a estes  40 dias 
(chamado Quaresma), e faziam uma grande festa de despedida do uso de carnes e bebidas.
Neste dia podia fazer toda e qualquer extravagância. Diziam que neste dia a Carne Valia. 
Era o “Carne Vale”. Daí a palavra Carnaval. O Brasil foi o país que mais interpretou este vale-

tudo. No mundo todo é conhecido como o país do carnaval, o país em que se pode fazer tudo da carne. 

Por causa do pecado no coração das pessoas, esta festa foi ficando cada vez mais, uma festa marcada pelo carnalidade, pela 
imoralidade, pela embriaguez, pelo vale-tudo. As pessoas vivem uma falsa alegria, precisam de drogas, álcool e musica para ficar 
contentes. Há um vazio nos corações.

A Bíblia fala claramente sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Gálatas 5.19 “Ora as obras da carne são conhecidas e 
são: imoralidade sexual, impureza e libertinagem;... embriaguez, orgias... quem pratica essas coisas não herdarão o Reino de Deus”.

A carne sempre luta contra o espírito. Por isso precisamos trabalhar para que o fruto do Espírito cresça em nós. Não podemos deixar 
que o fruto da carne (que é como um bichinho que come o fruto do espírito) murche ou diminua a obra do Espírito em nós. Não 
podemos esquecer que os que são amigos da carne não podem agradar a Deus.

A verdadeira alegria é Jesus! Nada e ninguém podem dar alegria e paz ao nosso coração além de Jesus! Somente Jesus pode 
preencher o vazio que existe em nosso coração.

Professor: Você pode usar a ideia abaixo como VISUAL. Você confeccionar o material com EVA ou Color Set.







APLICAAPLICAÇÃÇÃOO

Converse com as crianças e pergunte a elas:

 Você se sente completo e alegre com Jesus? Ou precisa de alguma coisa externa para se alegrar? (Professora veja se alguma 
criança não recebeu a Jesus ou se passa por um período de tristeza devido a algum problema, ou mornidão espiritual). Ore 
com elas sobre os problemas levantados.

 Qual fruto do Espírito precisa desenvolver mais? Por quê? Tem alguma obra da carne que precise abandonar a partir de hoje?
Qual? (Depois de falar, leve as crianças a entenderem a necessidade de se arrependerem)

 Ore pelas milhares de crianças da nossa cidade e Brasil, para que neste carnaval o Senhor Jesus as guarde e que elas 
possam conhecê-lo.

 



Certeza da Salvação 26/02/17 á 04/03/2017

OBJETIVO:OBJETIVO: Que a criança reconheça que precisa da Salvação

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Faça um circulo com as crianças todos sentados na cadeira, peça para cada um se apresentar. Após todos se
apresentarem o líder  pega uma a bola joga para cima e grita o nome de quem ele quer que seja salvo. A
criança que for chamada tem que pegar a bola antes que ela caia no chão. O líder senta no lugar da criança
que  levantou.  Quando  ela  pegar  a  bola  deverá  jogar  para  cima  e  chamar  outra  criança,  e  assim
sucessivamente, quanto mais rápido pegarem a bola, e jogar chamando outra criança mais legal será.
Você pode visualizar essa dinâmica através do site:
www.youtube.com – canal Visão do Reino HD – Dinâmicas n° 7 A SALVAÇÃO

VERS CULO PARA MEMORIZAR: ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR: Í “ E em nenhum outro há salvação”.  Atos 4:12
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Agora que você já aprendeu esta história tão importante, que tal fazermos um livrinho sem palavras para evangelizarmos 

outras pessoas?



Confeccionando o Livro Sem Palavras:

Para fazer o modelo de livrinho, use papel colorset ou cartolina colorida, nas cores: dourado, preto, 
vermelho, branco e verde. 

Recorte um retângulo do tamanho que desejar de cada cor, desde que não fique como um livro de 
bolso, já que usará para ensinar as crianças e todas precisam ver. Dobre ao meio cada retângulo, 
para começar a formar o livro. Cole cada retângulo atrás do outro de outra cor, ficando assim:

Dobre o retângulo dourado e cole uma metade com a página preta. Depois a metade que ficou 
sobrando da preta, cole com a metade da página vermelha. Na vermelha, cole a branca, e por fim, 
cole uma metade da página verde na página branca que sobrou. Ficará assim:
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HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO
Para contar esta verdade tão importante, você pode usar o recurso do LIVRO SEM PALAVRAS:

COR DOURADA: Esta página dourada nos faz lembrar de um lugar especial chamado Céu. O céu é onde Deus vive. A Bíblia nos
conta que, lá no Céu, a praça da cidade é feita de ouro puro e transparente como vidro. Deus nos diz muitas outras sobre a Sua
casa. Ali ninguém fica doente e ninguém morre. Não há noite ali. Todas as pessoas no Céu serão perfeitamente felizes – sempre. A
coisa mais maravilhosa sobre o Céu é que Deus Pai e Seu Filho, o Senhor Jesus estão lá. Você sabe quem é Deus? Deus fez todas as
coisas, Ele fez o céu e também as estrelas, as flores, o mar – tudo o que existe no universo. Ele também fez você e o ama muito (João
3.16), por isso Ele quer que você faça parte da Sua família e esteja com Ele no céu. Deus também é perfeito e santo. Ele nunca
pensou, disse ou fez qualquer coisa errada. É por isso que Sua casa, o Céu, é também perfeita. Mas há uma coisa que nunca pode
entrar no Céu. É o pecado!

COR PRETA: Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo que pensamos, dizemos ou fazemos que não agrada a Deus. O pecado
tem causado sofrimento e tristeza em nosso mundo. Você lembra algumas coisas que as pessoas fazem e que são pecado? Roubar,
mentir, desobedecer a mamãe, dizer palavras feias e grosseiras. Todas essas coisas são pecado. A Bíblia diz que todos pecaram...
(Romanos 3.23) – Todos significa cada um de nós, eu e você também. Nós pecamos porque nascemos com o desejo de fazer coisas
erradas. Deus disse que o pecado deve ser castigado. O castigo do pecado é a morte, ou seja, ficar separado de Deus pra sempre.
Deus sabia que você não podia fazer nada para livra-se do seu pecado.Ele sabia que você não podia ser bom o bastante para
agradar-Lhe. Então, Ele arranjou um meio de perdoar o seu pecado. Deus tem um plano maravilhoso para que você e eu não
sejamos castigados pelos nossos pecados.

COR VERMELHA: Deus nos ama tanto que enviou Seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, a este mundo. Jesus nasceu como um bebê
cresceu e tornou-se um homem. Jesus nunca fez nada errado – Ele é perfeito. Mas, certo dia, homens cruéis colocaram uma coroa de
espinhos em Sua cabeça e o pregaram o Senhor Jesus numa cruz. Quando o pregaram na cruz, o que saiu de suas mãos e seus pés?
(SANGUE). A Bíblia diz que enquanto Jesus estava pendurado na cruz, Deus colocou sobre Ele os pecados de todos nós. Todas as
mentiras, maldades, mau comportamento; todos os nossos pecados foram colocados sobre o Filho de Deus, que não tinha pecado. Ele
sofreu muito. O Senhor Jesus morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia a coisa mais maravilhosa aconteceu. Deus deu novamente
vida a Ele. Ressuscitou Jesus dos mortos! O Senhor Jesus voltou a viver! Ele andou pela terra e muitas pessoas O viram. Depois, o
Senhor Jesus voltou para o Céu e está lá agora, com Deus o Seu Pai. Agora, por causa do que o Senhor Jesus fez por você, seus
pecados podem ser perdoados.



COR BRANCA: A Bíblia diz em João 1.12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome; -  Receber Jesus significa crer de todo coração que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e depois
ressuscitou. Você precisa estar disposto a abandonar o seu pecado e crer que o só o Senhor Jesus pode perdoá-lo. Ele vai por a
Sua vida em você e Deus o tornará Seu filho - filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo nunca vai abandonar você Ele lhe dará poder
para fazer o que é certo e está sempre pronto para ajudá-lo.  Quando você se torna filho de Deus, Ele quer  que você O
conheça melhor.

COR VERDE: A cor verde lembra coisa que estão crescendo, como folhas, grama, flores e árvores. Esta página nos lembra a nova
vida, a vida eterna que você recebeu de Deus. Quando você recebe o Senhor Jesus como seu salvador do pecado, é como se você
fosse um neném recém-nascido na família de Deus. Deus quer que você cresça, aprendendo mais sobre Ele. Quando você aprende
mais sobre o Senhor Jesus, aprende também como agradar a Ele. Você tem o poder e a força que Ele lhe dá para fazer o que é
certo. Existem quatro coisas que você pode fazer, como filho de Deus, para aprender mais sobre o Senhor Jesus. 1. Orar – você pode
falar com Ele a qualquer hora e em qualquer lugar. 2. Ler e obedecer a Bíblia – o livro que Ele nos deu. 3. Dar testemunho – conte
a outros o que o Senhor Jesus fez por você. 4.  Ir  a Igreja e à Escolinha. Você pode aprender mais sobre Deus frequentando a
Igreja todas as semanas.



APLICAAPLICAÇÃÇÃOO
APELO (NÃO SALVOS)

Você ouviu hoje o plano de Deus para que possa nascer de novo. Você deve nascer de novo para que os seus pecados sejam
perdoados. Jesus disse: “Para que todo o que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna” João 3.16. Onde você estiver, diga a Ele:
“Senhor Jesus, desobedeci aos Seus mandamentos. Sei que mereço ser castigado. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados.
Quero crer hoje no Senhor como meu Salvador e nascer na Sua família eterna” (Leve os que oraram com você a um lugar separado
para aconselhamento caso necessário).

DESAFIO (SALVOS):Se você já creu em Jesus, então já nasceu de novo. Agradeça a Deus por fazer de você uma nova pessoa.
Agradeça a Ele por permitir que faça parte da Sua família. Agradeça por ter sido salvo do castigo do pecado.


