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.

O Evangelho De João
A VIVIFICANTE PALAVRA DE DEUS
“51Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre; e este pão, que eu oferecerei
para que o mundo viva, é a minha carne”. Jo. 6. 51

Você é o que você come
Existem crianças que não são fãs de comidas saudáveis como: brócolis, tomate, cenoura, abacate, quiabo,
arroz, queijos, carnes, feijões, folhas diversas etc. essas crianças preferem comer muito doce, balas,
chocolates, salgadinhos, biscoitos recheados, sanduíches... A escolha por uma alimentação rica em açúcar e
gorduras tem prejudicado a saúde de muitas crianças, que desde muito novas tem doenças consideradas
apenas de adultos, como diabetes, problemas de aumento de peso, aumento dos níveis de colesterol e até
mesmo problemas cardíacos. Pensando assim, é sempre bom lembrar que nossa alimentação diz muito a
respeito de quem somos, de como estamos e de como ficaremos no futuro: Você é o que você come.

A VIVIFICANTE PALAVRA DE DEUS
Jesus também está falando de comida, mas de uma maneira figurada, para chamar a atenção de
quem estava o ouvindo. A forma de se comer da carne e beber do sangue de Jesus não é
através da Ceia, mas da comunhão com ele por meio da Palavra iluminada pelo Espírito em
nosso coração (vv. 63-64). Quem come de Jesus pela fé na palavra de Deus revelada e
iluminada pelo Espírito no coração receberá vida; é o poder da vivificante palavra de Deus.
Nós somos o que nós comemos.

A VIVIFICANTE PALAVRA DE DEUS
Quando Jesus fala de comer sua carne e beber o seu sangue, ele está provocando as pessoas a submeterem
o coração ao seu ensino (que é verdadeira comida).
A carne é para lembrar os ouvintes da vida de
Jesus, o Filho eterno de Deus que se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade (Jo 1.14).

O sangue é para lembrar os ouvintes da obra
de Jesus na cruz, seu sangue foi derramado,
sua vida foi derramada por nós na cruz; ele é o
Cordeiro de Deus que foi sacrificado no lugar
do pecador (Jo 1.29).

A VIVIFICANTE PALAVRA DE DEUS
O problema, no entanto, não está na comida que a Palavra de Deus oferece, mas na dureza do coração
das pessoas que a ouvem. Por isso muitos rejeitaram Jesus e disseram que suas palavras eram duras
demais, indo embora.

A VIVIFICANTE PALAVRA DE DEUS
A palavra de Deus é fonte de vida. Agarre-se a ela. Coma dela. Beba dela. Busque nela palavras de
vida eterna. Sacie seu coração em Jesus.

Senhor Deus,
Obrigado por me dar a verdadeira comida e a verdadeira bebida, O seu Filho Jesus. Somente ele tem o
poder de matar a fome e a sede do meu coração pelas verdade da sua Palavra.
Obrigado pelo Espírito que me ajuda a entender todas as verdades do Senhor. Em nome de Jesus,
Amém!

A VIVIFICANTE PALAVRA DE DEUS

