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
(se não souber pegue
da internet): Meu Deus
é um Deus grandão; O
Céu é Bom é Muito
Bom; Quem é Jesus?

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

Razões Para Crer Em Jesus Cristo
15João

deu testemunho dele quando disse em alta voz: “Este é aquele a quem eu me

referia quando disse: ‘Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois

existia muito antes de mim’”. 16De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça.
17Pois

a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de

Jesus Cristo. 18Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão
íntima com o Pai, o revelou. João 1. 15-18

A Fé Vencedora!
Ter fé em Jesus nunca foi fácil.
Para os primeiros discípulos foi muito difícil, pois os
inimigos de Deus inventaram que Jesus não havia
ressuscitado, mas que eles tinham roubado o corpo de
Jesus. Isso é Mentira.
Durante muitos anos, muitas pessoas sofreram e
muitas outras morreram, por acreditar em Jesus.

A Fé Vencedora!

Da mesma forma, em nossos dias não é fácil ser cristão. Embora no ocidente o cristianismo seja
pouco aceito, os cristãos que são fiéis e vivem na luz, são chamados de intolerantes,
preconceituosos, racistas (pessoas que não aceitam outras por causa de sua cor ou origem)…
No oriente porém, em muitos países, como Coreia do Norte, Iraque, China, e alguns países da
África, muitos irmãos, são perseguidos até a morte. Mesmo assim a luz não é apagada!

Por que nós precisamos crer em Jesus?

Algum colega seu, já riu de você ou de outro colega, por usar óculos, ou ter cabelos crespos, ser
magrinho(a) ou gordinho(a)? Muitas pessoas debocham de Jesus e do que a Bíblia diz sobre Ele
ser o único que pode pagar o preço exigido por Deus pelos nossos pecados. Debocham até mesmo
da existência de Deus e de seus próprios pecados.
João nos mostra que precisamos crer em Jesus por três razoes que veremos a seguir:

Jesus é Superior
15João

deu testemunho dele quando disse em alta voz: “Este é aquele a quem eu me referia quando disse:
‘Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim’”

Quem é o seu herói favorito? Já fizemos essa pergunta!
Você compreende que não existe ninguém que se compare a Jesus? O Hulk, ou a Mulher maravilha,
não são mais fortes que Jesus!
O Super Homem não tem mais poderes que Ele. Nós não devemos amar a Barbie mais que Jesus,
pois ninguém é superior a Ele! Ninguém veio antes dele! Ninguém pode nos dar salvação que não seja
Ele!
Você acredita nessas verdades? Jesus é melhor que tudo em sua vida?

Jesus é único
16De

sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. 17Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a
graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.

João diz que Jesus é único. Entenda o seguinte:
Deus se mostrar (revelar) a um povo (os judeus) por
meio da lei (Moisés) já é um ato de graça (um
presente que recebemos sem merecermos). Mas
Jesus é mais do que graça, é graça sobre graça!

Essa graça é especial e nos limpa do nosso pecado, nos apresenta na presença de Deus justos e sem
pecado! Somente Jesus pode nos oferecer essa graça única e especial!
“Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” Jo. 1. 29

Jesus é Sublime
18Ninguém

jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou.

Sublime significa admirável, sem igual, excelente, divino. Jesus é
Divino, Jesus é Deus! O apostolo Paulo escreveu: “O Filho é a
imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. (Cl.
1.5) Que maravilha! Pois, apesar de Deus ser Espírito e,
portanto, invisível (Jo 4.24), ele se revelou a nós de uma
maneira totalmente única — em seu Filho Jesus (Jo 1.14). Em
Jesus, portanto, nós podemos ver Deus. Olhe para Jesus e veja
o próprio Deus.

Creia em Jesus!
Creia nessas verdades, receba o Senhor Jesus pela fé, arrependa-se de seus pecados e aceite-o como
seu único Salvador.

Querido Deus,
Me dê fé verdadeira para acreditar na mensagem do Evangelho! Que
meu pequeno coração aprenda a temer o Senhor e amá-lo de verdade.
Que a salvação que existe somente em Jesus Cristo, seu Filho amado,
me alcance com graça sobre graça e me dê vida eterna!
Em nome de Jesus,
Amém.

Razões para Crer em Jesus Cristo
Instruções:
Vamos fazer uma cruz de papel. Pegue um papel vermelho e siga as instruções da figura abaixo:

