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; A Deus dai
louvor; Cuidado
boquinha o que fala.

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
até a chegada dos
responsáveis;
8. Despeça do seu aluno.

O Evangelho de João

Força Para Viver [Segunda Parte]
29No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: “Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

mundo! 30Era a ele que eu me referia quando disse: ‘Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia

muito antes de mim’. 31Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel”. 32Então João
deu o seguinte testemunho: “Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. 33Eu não
sabia quem ele era, mas, quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: ‘Aquele sobre o qual você vir o Espírito

descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo’. 34Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que
ele é o Filho de Deus”. Jo.1 29-34

Um exemplo para a vida!

Você já brincou de imitar alguém? Copiar tudo o que a outra pessoa faz?

Existem pessoas que valem a pena imitar, não apenas de brincadeira, mas de
verdade! O Apóstolo Paulo disse: Que podíamos imitar sua vida, pois ele
imitava o Senhor Jesus! (1Co. 11.1)

Nosso amigo João Batista também é alguém que nos serve de modelo,

alguém que é um exemplo que devemos seguir, Ele nos aponta para Jesus, “o

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” É desse tipo de exemplo que
nós precisamos para viver.

Ele nos mostra que devemos viver como o Senhor Jesus!

A Força que vem de Deus

Para sermos um cristão autêntico (fiel e verdadeiro), não devemos confiar em nós mesmos, ou no
nosso coração enganoso, como já vimos, também não depende do tanto de conhecimentos morais
que temos aprendido. Depende somente do Espírito Santo.
Quando nos arrependemos com sinceridade dos nossos pecados, e confiamos em Jesus como
Senhor e Salvador da nossa vida, depois das profundas experiências espirituais que temos com
Deus por meio do Espírito Santo.
Assim como Davi, que venceu Golias, pois estava cheio do Espírito Santo e teve a força de Deus
para vencê-lo.

O significado do batismo de Jesus com o Espírito Santo
O que significa o batismo de Jesus com o Espírito Santo?
Além de revelar que o Messias havia chegado, João
Evangelista nos diz o que João Batista disse (Jo 1.33):
“Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e
permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo”.
O que significa o batismo com o Espírito Santo? Observe
comigo três coisas sobre o batismo com o Espírito Santo:
O Espírito vem através de Jesus Cristo
Jo 15.26 |“Mas eu enviarei a vocês o Encorajador [Consolador, Conselheiro], o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e
testemunhará a meu respeito.”

Ninguém recebe o Espírito Santo sem receber a Jesus Cristo. O Espírito é uma Pessoa. Ele é Deus. Deus
Espírito Santo que vem às pessoas por meio de Jesus Cristo.
Jesus dá o Espírito Santo a seus filhos (Jo 20.22). Jesus é quem batiza com o Espírito Santo (Jo
1.33). Então, se você deseja, por exemplo, o “espírito natalino” — o Espírito de Paz, e de Amor e de
Alegria, etc.? Receba Jesus Cristo, pois é ele quem batiza com o Espírito Santo.

Jesus Cristo nos mergulha no Espirito Santo

Jo 1.33 | “Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer,
esse é o que batizará com o Espírito Santo”.

Mergulhar significa batizar. Você já viu um batismo na igreja?

O Espírito é derramado sobre nós até nos cobrir por completo,
embrulhando-nos.
Dessa forma o Espírito Santo está ligado às nossas vidas, de
tal modo que não podemos tomar nenhuma decisão sem a sua
ajuda.

Então, quando João diz que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, ele está dizendo que havia
chegado o dia quando as vidas do povo de Deus seriam mergulhadas na vida do Espírito Santo. (cf. O
Fruto do Espírito em Gálatas 5).

O batismo significa ação (trabalho) completa do Espírito na vida do crente
Se alguém não nasceu de novo, essa pessoa precisa ser batizada
com o Espírito. Ou seja, ela precisa ser mergulhada no Espírito de
Deus para nascer de novo e chegar à fé em Jesus Cristo.

Se a pessoa é nascida de novo, tem Jesus em seu coração, mas vive uma
vida longe de Deus, está fraca espiritualmente, cheia culpa por causa de seus
pecados, com medo de ser castigada por causa deles, uma maneira de
descrever o que essa pessoa precisa é falar do enchimento do Espírito Santo.
Toda necessidade espiritual, que temos antes e depois da conversão, é
suprida por Jesus, mergulhando-nos no Espírito Santo.

Querido Deus,
Quero ser forte, mas sei que não existe força verdadeira dentro de mim, preciso do Espírito Santo, Preciso
do seu Filho, o Senhor Jesus!
Me ajude, a ter fé verdadeira, fé que salva, que leva ao verdadeiro arrependimento.
Quero ser cheio do Espírito Santo!
Em nome de Jesus,
Amém!

Instruções:

Força para viver (parte 2)

Vamos fazer uma linda pombinha, como no exemplo abaixo: 2 pombas de EVA branco; Colar o elástico/nylon com cola quente; e

colar a outra parte por cima para o elástico ficar dentro; dobre asinhas como o EVA e passe cola quente embaixo para elas ficarem
abaixadas mas não grudadas.

