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

O Extraordinário Amor de Deus
João 3. 16-21
“Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. 17Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar
o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. 18“Não há condenação alguma para quem crê
nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. 19E a
condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a
escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. 20Quem pratica o mal odeia a luz e não
se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. 21Mas quem pratica a verdade
se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus”.
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Você gosta do Natal?
No Natal nós comemoramos o incrível amor de Deus.
João diz que Deus tanto amou o mundo, que deu
Jesus, seu Filho, único e sem igual para morrer na
cruz por nossos pecados. Esse é o Extraordinário
Amor de Deus! Um amor que não tem igual nesse
mundo.

Vamos ver como é incrível esse amor de Deus?

Você ama a mamãe e o papai?
Sabe então o que é o amor!
Deus nos ama não apenas com palavras,
mas ele nos mostra como nos ama.
Ele enviou Jesus para o mundo como um
bebê, para ser o Salvador, daqueles que
acreditassem nessa verdade.

Sabe outra verdade sobre o amor de Deus que é incrível? Ele nos amou quando nós não nos
importávamos com ele.
João explica que o mundo que Jesus veio salvar estava (Jo. 3-17-18) condenado. Sabe o que é
condenado? É quando um bandido comete um crime e tem que ir para a cadeia, ficar preso para pagar
pelo mal que fez.
Assim somos todos nós diante de Deus, como criminosos, pois temos pecados e precisamos pagar por
eles. Jesus veio para pagar por nossos pecados. E pecado é tudo que fazemos, sentimos ou pensamos
que desobedeça a lei de Deus.
Deus nos amou. Amou e se importou comigo e com você, apesar de não nos importarmos com ele.

Mas tem um problema o amor de Deus não é para todos.
Existem pessoas nesse mundo que apesar do incrível amor
de Deus, ainda preferem amar outras coisas, acredita?
Preferem um carrinho, uma boneca, uma roupa, um amigo, e
fazem dessas coisas e de pessoas um deus no lugar do Deus
verdadeiro.
João diz que essas pessoas preferem amar as trevas do que
a luz, pois as coisas que fazem são más. Jo. 3. 19-20

Por último o amor de Deus nos tira das trevas e nos leva para luz, e sabe por quê? Para que tenhamos
um objetivo claro na vida!
Sermos abençoados por Deus com seu amor para viver uma vida verdadeira, assim poderemos levar a
verdade aos outros, anunciando a todos que Jesus nasceu para ser o salvador daqueles que creem!
Esse é o verdadeiro Natal.

Querido Deus,
Muito obrigado por enviar seu único filho para morrer na cruz em meu lugar, sei que esta condenação é
minha, pois sou pecador!
Pela graça e pelo poder que tem no nome de Jesus, peço que me ajude a amar somente o Senhor e viver
satisfeito na luz da verdade.
Em nome Jesus eu oro.
Amém!

O Extraordinário Amor de Deus

João disse que Deus tanto amou o mundo que deu seu
Filho único para morrer por aqueles que cressem nessa
verdade! Jesus pode colocar um sorriso alegre no rosto
de quem é salvo por ele?

