Antes De Começar
Queridos Voluntários,
Somos gratos a Deus por suas vidas e
pela oportunidade que temos de servi-lo
investindo na vida dessas preciosas
crianças.
É importante que você esteja preparado
para oferecer o melhor para cada uma
delas, por isso consagre sua vida ao
Senhor e peça que ele use você com
graça na condução desse precioso tempo
que terá com elas.
Ore por você e por elas, pelas
características agradáveis e desafiadoras,
para que não desanime no serviço de
Deus.
Minha oração é para que aproveite com
alegria da companhia dos pequenos, pois
eles também precisam do amor de Jesus.

Receba as crianças com
alegria e entusiasmo!
Chame-a pelo nome se
souber e fique na sua
altura.
Assim você fala
diretamente com ela e
ganha a sua atenção e
confiança, mesmo que
aos poucos.

Separe um espaço na
sala e dedique aos
brinquedos, incentive-os
a não usar toda a sala
como espaço para os
brinquedos.

Em Cristo, Pr. Roberto Bocutti

Programe-se para ter
tempo para várias
atividades. Recepção,
brinquedos, cânticos,
oração, exposição da
lição, atividades manuais,
brincadeiras dirigidas, e
despedidas.

Sugestão para esse
domingo:
1. Faça uma breve oração
após todas as crianças
terem chegado e se
acalmado;
2. Cante alguns cânticos (se
não souber pegue da
internet): Assim vou
louvar; Pare; Toc, Toc,
Toc .

3. Atenção para a hora da
história! Não esqueça de
mostrar as ilustrações;
4. Faça a oração
proposta na lição;
5. Todos fazendo as
atividades manuais;
6. Tempo do lanche;
7. Hora das brincadeiras
(Aproveite os brinquedos
na quadra!, volte antes do
fim do culto)
8. Despeça do seu aluno.
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O Evangelho De João
A VIDA SOB PRESSÃO
“16Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. 17Jesus,
porém, disse: “Meu Pai sempre trabalha, e eu também”. 18Assim, os líderes judeus se empenharam ainda
mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era
seu Pai e, portanto, se igualava a Deus.” Jo. 5. 16-18

Pressão de todos os lados!
Algo que ouviremos sempre em nossas vidas é sobre estar pressionado.
Isso quer dizer que nossos amigos ou colegas, até mesmo familiares
desejam que façamos algo que não nos sentimos bem em fazer.

Pode ser que eles queiram que contemos uma mentira, ou
falemos mal de alguém, ou que façamos algo que é
desobediência a Deus ou aos nossos pais.

A VIDA SOB PRESSÃO
Contudo, não devemos pensar que a pressão seja algo ruim, pois ela serve para mostrar o que
há de errado dentro do nosso coração, assim podemos rejeitar o pecado e fazer o que é correto
e que agrada a Deus.
Jesus foi pressionado e também perseguido:
16Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus
por não respeitar as regras do sábado. 17Jesus, porém,
disse: “Meu Pai sempre trabalha, e eu também”.
18Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais
em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas
violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e,
portanto, se igualava a Deus.” Jo. 5. 16-18

Veja que por fazer o que era correto, Jesus passou a ser
perseguido e também queriam matá-lo!
Isso sim é estar sob pressão!
O que podemos aprender com Jesus sobre a vida sob
pressão?

A VIDA SOB PRESSÃO
A primeira verdade que podemos aprender é que uma vida que agrada a Deus é vivida sob pressão. Jesus
passou a ser pressionado pelos líderes judeus, por ter curado um paralítico no sábado. (v. 16).
O pior foi que quem o entregou aos líderes judeus foi o próprio homem que ele havia curado (vv. 8-15).
Por que tanta maldade, meu Deus? — O paralítico curado não quereria problemas com os fariseus; tinha
medo de perder a vida; ele amou mais a sua vida e a glória dos homens do que a possiblidade de uma
nova vida em Cristo vivida para a glória de Deus.
Infelizmente, muitas vezes a
pressão ou a perseguição
virá da parte daqueles para
quem nós mais fizemos o
bem; a pressão ou a
perseguição virá em reação
ao nosso amor por Jesus
Cristo.

A VIDA SOB PRESSÃO
Ainda aprendemos que vida sob pressão revela quem verdadeiramente somos.
No caso de Jesus, revelou que ele é o único caminho para a nossa salvação da justa condenação de Deus.

E quanto você? No seu caso, o que revelam as
pressões da vida? Em quem ou no que você
confia? O que sai do seu coração quando a
pressão te aperta? Raiva? Ódio? Medo?
Desespero? Mentira? Ansiedade? Crime? O que
a vida sob pressão revela sobre você? Temor de
homens? Justiça própria?

A VIDA SOB PRESSÃO
28Não fiquem tão surpresos! Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, em seus
túmulos, a voz do Filho de Deus 29e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão
para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem
julgados. 30Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que
Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a
vontade do Pai, que me enviou

Por fim neste texto, Jesus está dizendo que a coisa mais importante na vida é viver de olho no dia da
ressurreição, quando todos prestaremos contas da vida que do Criador nós recebemos. Pressões,
portanto, são excelentes oportunidades para refletirmos sobre como nós temos vivido, diante do que
realmente importa: encarar Deus face a face.

Querido Deus,
Mesmo criança, reconheço que sou pressionado. Nem sempre o meu coração mostra que estou vivendo para
a sua glória e minha devoção a Cristo é cheia de falhas e fraca.
Me ajude, pela fé em Jesus, a dar valor as pressões e que a cada dia eu cresça na fé e na obediência ao
Senhor.
Em nome de Jesus,
Amém!

A VIDA SOB PRESSÃO
Jesus foi perseguido até que finalmente deu a sua vida. Ele a deu na cruz, por nossos pecados.

