Setembro – EBk
Escola Bíblica Do Kids
AULA 1– Santa Ceia, Batismo
INTRODUÇÃO
Nessa aula ensinaremos duas importantes ordenança que Jesus nos deixou: a celebração da Santa Ceia,
e o Batismo. (Mc. 1:8-11)
As crianças precisam sair da aula sabendo que elas fazem parte do corpo de Cristo, por isso também
participam da ceia. Todos que tem Jesus no coração podem participar da ceia. Mas é preciso ter
reverência e santidade, pois a ceia tem um significado muito importante.
Além disso, a criança sairá dessa aula sabendo que a ceia é uma celebração, um ato simbólico. .
O batismo representa a morte do velho homem, de sua vida de pecados, o seu sepultamento e a sua
ressurreição como novo homem, à semelhança de Cristo. É um ato espiritual no qual reafirmamos a
confissão pública da nossa fé em Cristo (At 2:38).
E também ensinaremos as crianças uma arma muito poderosa: o jejum.
O jejum não deve ser associado a punição, tristeza ou mera privação de alimentos. Ele é um ato espiritual
muito sério e deve sempre estar associado a oração.
Importante que a criança saia dessa aula sabendo que o óleo é um elemento santo, portanto quem utilizarse dele deve estar em santidade.
A abordagem desta aula será mostrar a criança que Deus a formou e tudo que Ele criou na terra, Ele nos
deu domínio para governar.






A celebração da Santa Ceia, Batismo e apresentação de crianças.
Jejum e Unção com óleo.
A criação, O primeiro pecado.
O diluvio; O homem.
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Deus abençoe!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nessa aula trataremos de uma importante ordenança que Jesus nos deixou: a celebração da Santa Ceia.
Será abordada a importância da Santa Ceia, o seu significado e com devemos nos assentar à mesa com o
Senhor.
Além disso, a criança sairá dessa aula sabendo que a ceia é uma celebração, um ato simbólico. Nessa
celebração cada uma recebe um pão e um cálice. A ceia não é o momento do lanche. Então precisamos
ensinar como elas devem se comportar.
Nessa aula ensinaremos as crianças a segunda ordenança deixada por Jesus: o Batismo. (Mc 1:8-11).
É muito importante que a criança saia dessa aula sabendo que todos aqueles que creem em Jesus Cristo
como seu Senhor e Salvador podem ser batizados. Porém é necessário que haja total entendimento do
que esse ato significa. Por esse motivo, as crianças são batizadas somente quando alcançam uma idade
que proporcione esse entendimento. Não existe uma regra para a idade ideal. Os pais e pastores precisam
acompanhar a criança e avaliar quando ela já adquiriu o entendimento do ato que vai praticar.
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Vamos formar crianças, futura geração da Igreja Apostólica, amigas de Deus e conhecedoras da Sua
palavra.
Que o Senhor te honre em tudo!
RENASCER KIDS!
Com amor, Equipe Pedagógica!
LEIA E MEDITE:
I Co 11:23 ao 34 / I Co 10:16
Mc 1:8 ao 11/ At 2:38/ Mc 16:1
OBJETIVOS:
Que a criança saia dessa aula sabendo que a ceia é uma celebração, um ato simbólico.
Que a criança saia dessa aula sabendo que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e
Salvador podem ser batizados.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Envolvidas com atividades que não as edificam, que muitas vezes trazem malignidade para suas vidas.
Por isso vamos mostra-las as armas espirituais para vencer os desafios do dia – dia.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Leve um pão fácil de partir (pode ser sovado, caseiro) e uma jarra de suco de uva. Nessa aula você
representará Jesus e as crianças serão os discípulos que celebraram a primeira ceia. No desenrolar da
aula, você convidará as crianças a comerem o pão e beberem o cálice.
Para essa aula você precisará de três bonecos pequenos (dois adultos – um dele precisa estar sujinho
com algo que saia na água - e uma criança ou bebê), um pote plástico transparente, água.
Para a sala de 3-6, leve figuras ou bonecos para ajudar na explicação da história.
.
Tabela de pontos:
1 folhinha : 1 ponto
1 fruta : 2 pontos
Desafios:
Levar Bíblia : 1 folha
Levar caderninho para anotação : 1 folha
Decorar o versículo da semana: 1 folha
Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha
Levar atividade para casa completa : 1 folha
Criança mais comportada do culto: 1 folha
Desafios que serão feitos durante a campanha:
Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1 vez)
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Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1 vez)
Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas.
MINISTRANDO:
Hoje temos uma aula muito especial. Falaremos sobre uma ordenança que Jesus nos deixou. Alguém
sabe o que é ordenança? É algo que deve ser seguido.
Essa ordenança é a celebração da Santa Ceia.
Vocês sabiam que Jesus foi o primeiro a dar o exemplo e cumprir o que nos ordenou?
Jesus mostrou o pão. Ele disse que aquele pão era o corpo dele que seria partido na cruz.
Então Jesus partiu o pão e entregou um pedacinho para cada um.
Jesus pegou também o cálice e explicou que ele simbolizava o seu sangue derramado na cruz. E deu uma
porção de vinho para cada um.
Então a ceia é o símbolo da nova aliança que Deus fez com o homem.
Sempre que você participar da ceia lembre-se que Jesus um dia vai voltar.
Então na Santa ceia precisamos lembrar de 4 coisas:
1.
A morte de Jesus na cruz que nos trouxe vida. (1Co11:23-25)
2.
Jesus ressuscitou e voltará. Nós celebraremos a ceia até que ele volte. E quando ele voltar ele vai
se assentar a mesa junto com a gente (1Co 11:26)
3.
A ceia é um momento de união, e não de acusação. Todos que fazem parte do corpo de Cristo
devem participar da ceia. Não importa se são crianças, adultos, batizados ou não. (At 2:42)
4.
Nós temos uma aliança com o Senhor e Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. (1Co 11:25)
Depois de confessar os seus pecados, Deus te perdoará e te fará limpo para se assentar a mesa com
Jesus.
Porém aprendemos que Jesus deixou 2 ordenanças: uma delas é a Ceia. Você consegue imaginar qual
seria a outra? O Batismo!
Muito bem! Primeiro precisamos de alguém que queira se batizar. (Mostre o boneco sujinho)
Para ser batizada a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor
e Salvador de sua vida.
Então temos 3 coisas necessárias:
1. Fé
2. Arrependimento de pecados
3. Consciência do ato que será praticado
A palavra batismo significa mergulho, então a pessoa precisa ser imersa na água.
O batismo acontece assim: (faça a demonstração com os bonecos e pote com água enquanto explica)
Tudo o que essa pessoa fez de errado no seu passado, os maus costumes e pratica do pecado são
deixados para trás, ficam esquecidos. E quando essa pessoa sai das águas, nasce um novo cristão, à
semelhança de Cristo. A partir desse momento, a pessoa terá uma nova história com Deus.
Isso nos mostra que o batismo é um ato muito importante. E sempre é feito em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. (MT 28:19)
Algumas religiões batizam as crianças pequenas, mas em vez da criança ser mergulha na água, um
pouquinho de água é lançada sobre a criança (batismo por aspersão). Esse batismo não é bíblico. Então
como seguimos exatamente o que a Palavra de Deus nos ensina, vamos obedecer às ordenanças de
Jesus e agindo como Ele agiu aqui na terra.
ORAÇÃO:
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Senhor quero te louvar e agradecer pelo seu infinito amor, porque Tu es o único Senhor e
salvador da minha vida.
VERSÍCULO:
“Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no
meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11:25
Mc 16:16 “Quem crer e for batizado será salvo”.
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- O que é ordenança?
- Quais as ordenanças que Jesus deixou?
- O que acontece quando a pessoa se batiza?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Então, assim como a ceia é o símbolo da nova aliança que Deus fez com o homem, vamos entregar
nossas ofertas como símbolo profético por uma vida prospera e abençoada. Amém.
ATIVIDADE:
As crianças iram organizar a ceia ministrar e fazer parte da ceia de cristo representando os doze
apóstolos e Jesus.
LEMBRANCINHA

