Antes De Começar
Queridos Voluntários,
Somos gratos a Deus por suas vidas e
pela oportunidade que temos de serví-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: Minha
pequena luz; Se o seu
coração; O coração
da menina e do
menino

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

O Direito De Ser Filho De Deus
6Deus

enviou um homem chamado João 7para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu

testemunho, todos cressem. 8Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. 9Aquele que é a

verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. 10Veio ao mundo que ele criou, mas o
mundo não o reconheceu. 11Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. 12Mas, a todos que creram

nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13Estes não nasceram segundo a
ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus.
Jo. 1.6-13

A Bíblia é a Palavra de Deus!
Deus a deixou para que soubéssemos a
verdade.
Ela afirma que nem todos que foram
criados por Deus, são seus filhos.

Nem todos são filhos de Deus, porque, o seres humanos são rebeldes, e desobedeceram a Deus!
Você sabe quem é este casal? Sabe o que eles
fizeram?
Desde então as pessoas estão confusas
(atrapalhadas nos seus pensamentos) e querem
voltar a estar na presença de Deus e serem seus
filhos.

Todos os povos da terra tem suas religiões,
isso mostra o quanto as pessoas querem e
buscam a Deus. Mas isso não faz diferença,
pois, cada um quer fazer do seu jeito, e não
segue a Palavra de Deus, que ensina como
podemos encontrar a Deus verdadeiramente.

Como podemos ter o direito de ser filhos de Deus?
Pela Palavra de Cristo
Deus sempre vai usar sua palavra (a Bíblia) para nos
mostrar a verdade. Não é a pessoa quem fala, mas
sim, o que ela fala da palavra de Cristo, somente
quando sabemos quem ele é, e do seu amor por nós
é que temos a oportunidade de crer que ele é o
Salvador.
Pelo trabalho de Cristo
Vimos que cada pessoa quer encontrar a Deus
da sua própria maneira, e a Palavra de Deus
diz que isso é errado. Não podemos ser filhos
de Deus sem que Deus nos faça nascer de
novo! Esse novo nascimento é espiritual,
acontece quando cremos e recebemos Jesus.

Como podemos ter o direito de ser filhos de Deus?
Pela fé em Cristo
Para nascermos de novo Deus coloca dentro de nós
um desejo e confiança de seguir tudo o que
aprendemos na Palavra de Cristo. Isso é fé!
Fé em Cristo, não são todas a pessoas que possuem,
mas se Deus fez de você um filho dele, você
acredita que Jesus é a luz do mundo, que tirou seu
coração da escuridão.
Senhor Deus!
Obrigado por me ensinar que a sua Palavra é a
verdade. Obrigado por me amar e dar seu Filho
para seu meu Salvador e Senhor.
Coloca em meu coração fé verdadeira para
crer e receber esta mensagem.

O Direito de ser Filho de Deus
Instruções:
Cubra o Tracejado da Bíblia e faça um colorido bem bonito no desenho.

