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): Meu coração
era sujo; Sempre sou
feliz; Jesus no lar.

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 Superioridade De Jesus Cristo
“31Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas
terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. 32Ele dá testemunho daquilo que viu e
ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz! 33Todo aquele que aceita seu
testemunho confirma que Deus é verdadeiro. 34Pois ele foi enviado por Deus e fala as
palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. 35O Pai ama o Filho e pôs
tudo em suas mãos. 36E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao
Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele.” João 3.31-36

Você saber o que quer dizer superioridade?
É aquilo, ou aquele que é melhor, que tem melhor
qualidade, ainda o que pode fazer as coisas
melhores.
Hoje vamos aprender que Jesus é superior a todos!

A Superioridade De Jesus Cristo
Jesus é superior pois, veio do céu. vs. 31
Em apenas 2 versos João nos mostra que Jesus é superior de 3 maneiras diferentes (Jo 3.31 e 34):
“31Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas,
mas ele veio do céu e é superior a todos (…) 34Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de
Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito.

Existe uma diferença entre os seres humanos e
Jesus:
Todos somos descendentes de Adão, Jesus porém,
veio do céu.
Enquanto nos preocupamos e falamos de coisas
terrenas, Jesus fala as palavras de Deus, pois veio
de Deus.

A Superioridade De Jesus Cristo
Jesus é superior pois, sua pregação veio do céu. vs. 32-34
“32Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz!
33Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. 34Pois ele foi enviado por
Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito.”

Podemos confiar na mensagem de Jesus, pois sua
origem vem de Deus.
João também nos ensina sobre o testemunho dado
por Jesus e não existe meios criados pelo ser
humano que possam comprovar se ele é verdadeiro.
Apenas por meio do Espírito Santo é que
compreendemos e acreditamos em Jesus.

A Superioridade De Jesus Cristo

Jesus é superior pois, Jesus pois é o Filho de Deus. vs. 35
“35O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos.”
Jesus pode fazer essa afirmação, cheio de
confiança, por causa de quem ele
verdadeiramente é: o Filho eterno de Deus
que se fez homem e habitou entre nós (Jo 1.1 e
14).
Jesus mostra sua autoridade para buscar e
salvar os pecadores, tirando-os da mão do
Satanás (Mt 12.22-32).
Cristo mostra sua autoridade pela palavra
poderosa que salva, santifica e sustenta
todas as coisas (Hb 1.3).

A Superioridade De Jesus Cristo
Jesus é superior pois, protege o pecador da ira de Deus vs. 36
E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida
eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele.”

36

A única solução para o pecador é arrependimento e fé (não uma mudança externa de atitude, mas de natureza)
—Ele precisa nascer de novo. (Jo. 3. 3-6).

O pecador precisa se arrepender do
pecado (que é amar mais as trevas
que a luz) e crer no Filho de Deus
(alegrar-se nele), passando a viver
para dar testemunho dessa fé
salvadora através de uma vida de
obediência ao Filho (Jo 3.36).

Querido Deus,
Quero dizer que o senhor é o único Deus verdadeiro e que somente o senhor pode me livrar do pecado, me
dando uma nova vida, através de Jesus Cristo. Ele é superior a tudo e a todos, pois veio do céu e tem toda
autoridade para ser o único e suficiente salvador.
Me dê fé verdadeira, não apenas para conhecer esta verdade, mas crer e receber a vida eterna.
Em nome de Jesus,
Amém!
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