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INTRODUÇÃO
2023 CHEGOU!

No momento desta introdução, ainda não sabemos a PALAVRA PROFÉTICA
para 2023, mas sabemos que será demais

e o melhor de Deus para nós!!
Precisamos só preparar o nosso coração para receber

E pensando assim, vamos nos domingos de Janeiro ministrar as
PARÁBOLAS DE JESUS.

Parábolas são “pequenas histórias que explicam um conceito”,
no nosso caso explicam uma verdade espiritual.

As coisas espirituais; as coisas do céu são muito complexas ao raciocínio humano, então
“ilustrando” com histórias, o espiritual passa ser de mais fácil entendimento e assimilação.
JESUS usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas.

1. Usar parábolas era um método de ensino muito comum no tempo de Jesus, e hoje
continuamos a usar principalmente com as crianças. É muito eficaz!

2. Jesus ensinava por parábolas para se cumprir a profecia - Salmo 78:2 - “Em
parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado;”

3. Jesus contava as parábolas à multidão mas apenas dava a explicação aos seus
discípulos : Mateus 14:34-35 “Com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes
anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber.Não lhes dizia nada sem usar
alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos,
explicava-lhes tudo, porque na verdade a multidão só estava interessada nos
milagres e curas, e os fariseus que o seguiam sempre, queriam provocá-lo e
questioná-lo.

Vamos então neste mês preparar esses corações para serem uma terra boa para a
PALAVRA que receberemos .
Em todas as ministrações sempre vamos dar a opção de escolha para as crianças.
Exemplo: “Que tipo de terra você quer ser em 2023 ?”
A parábola do Semeador vamos ministrar em 2 domingos, porque o primeiro domingo, é
muito provável que muitas crianças não estarão, então faremos um “remake” no 2o.
domingo (uma nova abordagem- uma dramatização)
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NOSSAS AULAS

DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA BÍBLICA REFERÊNCIA

01/01 Quatro corações Parábola do Semeador Lucas 8.5-8

08/01 Que coração é o
meu?

Parábola do Semeador Lucas 8.5-8

15/01 vou ou não vou Parábola dos dois filhos Mateus
21:28-32

22/01 Fruta boa, fruta ruim Parábola da árvore boa e má Lucas 6:43-45

29/01 Na areia ou na
rocha ?

Parábola dos dois fundamentos Mateus 7:
17-24

Versículo chave da CAMPANHA

“Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto: a cem, a sessenta e a trinta por um.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.”

Mateus 13:8,9

Deus honre a todos!
Um mês de PODER, UNÇÃO E MUITOS TESTEMUNHOS!

Em nome de Jesus!
Equipe pedagógica


