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): Deus grandão;
A alegria está no
coração; Se o seu
coração parar de bater
agora.

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

JESUS CONHECE VOCÊ
João 2. 23-25
23Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa,
muitos creram nele. 24Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos.
25Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza
humana.

Jesus, o Deus Filho, tem a habilidade de
nos conhecer profundamente. Ele conhece
cada coração de modo perfeito. Apesar de
todo cuidado e dedicação, alguns tipos de
fé não são verdadeira.

Jesus Conhece Você

Para saber se sua fé é verdadeira, você
precisa ver o tipo de fé que João escreveu
neste evangelho. Não adianta fingir. Jesus
conhece você (e a mim). Ele conhece a
todos nós, de dentro para fora. Nada lhe
passa desapercebido.

João mostra a glória de Jesus, ao revelar que ele sabe todas as coisas (Jo 2.23-25)

23Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram
nele. 24Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. 25Ninguém precisava lhe dizer como
o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana.

Existe nome para essa qualidade de Jesus
saber todas as coisas: onisciência.
Onisciência, significa que Jesus conhece tanto
por completo, quanto profundamente todas as
coisas: seja sobre o passado, presente ou
futuro, pode ser dentro ou fora de nós.

Portanto, por mais que tentemos, não podemos mentir para Jesus, nem tentar enganá-lo com uma fé
fingida, que é apenas da boca para fora! Ele conhece a todos, inclusive você e a mim.

O tipo de fé que Jesus aprova (Jo 2.23-25)

23Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram
nele. 24Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. 25Ninguém precisava lhe dizer como
o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana.

O que havia de errado com a fé dessas
pessoas? Temos duas pistas.:
A primeira pista é o que João fala sobre
os “sinais” no versículo 23 e em outras
passagens do evangelho.
A segunda pista está na história de
Nicodemos que vem a seguir (João 3).

Tudo o que Nicodemos tinha era admiração pelos milagres ou sinais; ele ainda não tinha nascido de novo.
Nicodemos viu apenas os “sinais”e ficou impressionado.
Se sentiu atraído por tanto poder. Apenas chegou à conclusão de que havia alguma coisa de Deus
envolvida naquele negócio, mas ele precisa nascer de novo, crendo em Jesus para a salvação.

Jesus conhece você

Jesus conhece você. Ele sabe se você vive de
mentiras, ou se você esconde algo. Ele sabe se
quer impressionar os outros com o que recebeu.
Jesus conhece você, sabe se sua fé é
verdadeira.
Portanto, não se esconda atrás de mentiras.
Confesse agora mesmo o seu pecado. Creia em
Jesus. Receba-o como o seu salvador. Faça dele
o amor da sua alma.

Senhor Deus,
Como é bom saber que eu não preciso mentir sobre quem eu sou e o que vai dentro do meu coração para Ti,
pois o Senhor sabe de todas as coisas!
Obrigado por me amar e me dar Jesus como Salvador. Me ajude a crer com a fé que ele aprova, só assim
terei a vida eterna.
Em nome de Jesus Cristo! Amém.

sobre a fé verdadeira?

Você pode fazer um colorido especial desta cena em que Jesus ensina as crianças

Jesus conhece você

