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 Deus é
bom pra mim; Meu
coração era sujo; 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.

O Evangelho De João
Graça e verdade na prática
No caminho, [ Jesus ] teve de passar por Samaria. 5Chegou ao povoado samaritano de Sicar,
perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. 6O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado
da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. 7Pouco depois, uma
mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: “Por favor, dê-me um pouco de água para
beber”. 8Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. 9A mulher
ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. “Você é
judeu, e eu sou uma mulher samaritana”, disse ela a Jesus. “Como é que me pede água para
beber?” 10Jesus respondeu: “Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com
quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva”.
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Jesus é muito especial!
Embora seja completamente humano, assim como você e eu, Ele
também é completamente Deus!
Por ser homem ele pôde morrer na cruz, trocando de lugar
conosco que somos pecadores.
Por ser Deus, Deus o Pai aceitou o sacrifício de Jesus, Pois
Jesus é perfeito, santo e justo, como o Deus Pai.

Graça e verdade na prática
Até mesmo para um adulto essas verdades sobre
Jesus são difíceis de entender. Precisamos acreditar
que é verdade, pois assim Bíblia nos diz e a Bíblia
não mente! Ela é a Palavra de Deus!
Qual a importância de sabermos e crermos que
Jesus é especial?
Essa verdade é muito importante, pelo fato de nos
ensinar que Jesus, mesmo sendo Deus, nos ama a
ponto de se tornar um homem— sem pecado— e
viver no meio de pessoas pecadoras.
Ele viveu nesse mundo para mostrar sua graça —
um presente que recebemos, mesmo sem
merecermos— e como podemos ser seguidores
dele, vivendo como ele viveu.

Graça e verdade na prática

Podemos ver isso na prática na conversa que Jesus
teve com a Mulher Samaritana.
João nos diz que para Jesus era necessário passar
pela Samaria.
Entenda que as pessoas da cidade onde Jesus
nasceu, não gostavam dos samaritanos, elas
andavam uma distancia muito grande em suas
viagens para não ter de passar por lá.

Graça e verdade na prática

Jesus porém, queria que sua mensagem de amor e
salvação fosse conhecida também pelos
samaritanos, e essa mulher foi escolhida por Jesus
como a primeira entre eles para ouvir essa verdade.
Jesus queria dar esse presente a ela, mesmo
sabendo que ela não merecia!
Não é bom receber um presente sem ter que fazer
nada para ganha-lo? Jesus também quer dar o
mesmo presente para você!

Graça e verdade na prática
Já vimos que Jesus quis dar graça a mulher
samaritana. Mesmo assim Jesus não deixou de ser
verdadeiro com ela.
Deus quer que você e eu sejamos seus amigos,
filhos amados e isso só é possível quando
reconhecemos que somos pecadores e cremos que
Jesus é o único que pode nos limpar da sujeira do
pecado.

Graça e verdade na prática

Jesus quer que você e eu nos encontramos
verdadeiramente com o Deus Pai.
Através da graça que somente Jesus pode nos dar,
podemos ser salvos e ficar livres do pecado.
O que você vai fazer com o presente que jesus está
lhe oferecendo?
Espero que o receba e seja salvo!

Querido Deus,
Seu amor é muito grande!
Seu amor me deu Jesus, que é diferente de qualquer outra pessoa que já viveu na terra. Ele é especial.
Obrigado pelo presente que é a salvação. Este presente somente ele pode me dar!
Amém!

Graça e verdade na prática

FAÇA UMA LINDA PINTURA DA CENA ENTRE JESUS E A SAMARITANA

