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): A Deus dai
louvor; 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 CRISTO COMO VOCÊ NUNCA VIU
João 2.13-22
13Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu
a Jerusalém. 14No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois,
ovelhas e pombas para os sacrifícios; também viu negociantes, em mesas,
trocando dinheiro estrangeiro. 15Jesus fez um chicote de cordas e os
expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou
as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. 16Depois, foi até
aqueles que vendiam pombas e lhes disse: “Tirem essas coisas daqui!
Parem de fazer da casa de meu Pai um mercado!”. 17Então os discípulos
se lembraram desta profecia das Escrituras: “O zelo pela casa de Deus me
consumirá”. 18“O que você está fazendo?”, questionaram os líderes
judeus. “Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade
para isso?” 19“Pois bem”, respondeu Jesus. “Destruam este templo, e em
três dias eu o levantarei.” 20Eles disseram: “Foram necessários 46 anos
para construir este templo, e você o reconstruirá em três dias?”. 21Mas
quando Jesus disse “este templo”, estava se referindo a seu próprio corpo.
22Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do
que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras.

O Cordeiro-Leão

Vou ler uma pequena história de um livro chamado “As Crônicas de Nárnia”, seu autor é C. S. Lewis, ouça com atenção:
[Lúcia e Edmundo] caminhavam na areia e depois na relva – por uma extensa planície de relva rasteira e bela, que se estendia em todas as
direções, quase no mesmo nível do Mar de Prata.
[…] Entre eles e a base do céu havia algo tão branco que, até mesmo com seus olhos de águia, dificilmente poderiam fitar. Continuaram e viram
que era um cordeiro.
– Venham almoçar – disse o Cordeiro na sua voz doce e meiga.
Notaram que ardia sobre a relva uma fogueira, na qual se fritava peixe. Sentaram-se e comeram, sentindo fome pela primeira vez desde muitos dias.
E aquela comida era a melhor de todas as que haviam provado.
– Por favor, Cordeiro – disse Lúcia –, é este o caminho para o país de Aslam?
– Para vocês, não – respondeu o Cordeiro. – Para vocês, o caminho de Aslam está no seu próprio mundo.
– No nosso mundo também há uma entrada para o país de Aslam? – perguntou Edmundo.
– Em todos os mundos há um caminho para o meu país – falou o Cordeiro. E, enquanto ele falava, sua brancura de neve transformou-se em
ouro quente, modificando-se também sua forma. E ali estava o próprio Aslam, erguendo-se acima deles e irradiando luz de sua juba.
– Aslam! – exclamou Lúcia. – Ensine para nós como poderemos entrar no seu país partindo do nosso mundo.

Cordeiro e Leão? Como alguém pode ser parecido
com esses dois, se eles são diferentes? Jesus é forte
como o leão, mas ao mesmo tempo manso e puro como
o cordeiro.

Jesus Cristo como você nunca viu

João quer nos mostrar Jesus Cristo como
você nunca viu, e ele quer que acreditemos
nEle. Ele sabe que crer em Jesus é a única
maneira de termos uma vida completa,
eterna e cheia dEle.
Vamos ler o texto e ver um Jesus que
nunca vimos. Veja o cuidado que Ele tem
com a casa de Deus, a autoridade e o
trabalho de Jesus Cristo.

O zelo de Jesus Cristo (vv. 13-17)
13Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. 14No pátio do templo, viu comerciantes que
vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios; também viu negociantes, em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. 15Jesus fez
um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e
virou as mesas. 16Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: “Tirem essas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu
Pai um mercado!”. 17Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: “O zelo pela casa de Deus me consumirá”.

As pessoas não acreditavam mais na fé que o
povo de Israel tinha, pois quando entravam no
pátio do templo (único lugar que lhes era
permitido entrar), só viam compra e venda de
animais e de moedas.
Israel havia desobedecido os mandamentos e
leis de Deus, para seguirem suas próprias
regras, leis e interpretações (Mt 5.21-48);
A nação de Israel também tinha abandonado o Senhor, em troca de outro deus: Mamom (Mt 6.24);
fizeram tudo o que Deus disse para não fazerem, correndo o risco da glória de Deus deixar aquele lugar, o
templo (1Rs 9.1-8).
As pessoas estavam mais preocupadas em preparar a festa da Páscoa do que na pessoa de Deus.

A autoridade de Jesus Cristo (vv. 14-16)
14No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios; também viu negociantes, em mesas,
trocando dinheiro estrangeiro. 15Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois,
espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. 16Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: “Tirem
essas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu Pai um mercado!”.

Jesus Cristo é o Senhor, e Ele tem autoridade
sobre tudo e sobre todos, naquele templo, em
nossas vidas e na Igreja.
Nós não podemos viver do jeito que queremos
ou pensamos que é certo. Nosso dever é fazer
tudo para Ele (1Co 10.31).

Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos, sobre o Universo inteiro, pois foi Ele quem o criou.
Tudo pertence a Ele!

A obra de Jesus Cristo (vv. 18-22)
Os líderes judeus sabiam que não podiam fazer Jesus parar; os
vendedores sabiam que estavam errados e, por isso não
disseram uma palavra; a multidão percebeu que aquele homem,
Jesus, não era alguém igual aos outros.
Então, o que fazer quando se fica sem palavras diante de tanta
glória, zelo e autoridade?

Bem, ou aceitamos que Jesus é Senhor, Salvador e Soberano, ou
inventamos desculpas, mentiras, para que a verdade dele não apareça.
Você sabe que a nossa igreja é a Casa de Deus também? Jesus quer
que cuidemos da nossa igreja. Devemos respeitar as coisas de Deus;
ficar em silêncio durante o culto, ou na classe, quando o professor á a
aula; não jogar papel no chão, gritar, riscar os bancos, colar chiclete
embaixo dos bancos, maltratar as plantinhas.

Senhor Deus,
Quero com minha pequena boca e voz elogiar ao Senhor por ter nos dado Jesus Cristo como um Cordeiro,
manso e humilde. Sei que ele se entregou na cruz, para me substituir, pois eu sou pecador, eu merecia
aquele lugar!
Reconheço que Jesus Cristo é o Leão da tribo de Judá! Por isso ele tem poder e autoridade para ser o meu
Senhor e reinar com soberania no meu coração!
Me ajude a viver um relacionamento pessoal com o Senhor, por meio do Espírito Santo e do Nome de Jesus
Cristo!
Amém.

Jesus Cristo como você nunca viu!
Circule quem está fazendo o que é certo, depois faça um lindo colorido nesta cena.

