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TEMA :  A VERDADE EM PRIMEIRO LUGAR.

CRIANÇAS VENCEDORAS, sendo verdadeiras e fiéis Hoje com a história de Safira
e vamos ensinar o valor da VERDADE .

Para você professor
JESUS diz que Ele é o caminho a verdade e a vida, então por que será que muitas
vezes nos pegamos em pequenas mentiras?  Sabemos como está escrito em
João 8;44, que o diabo é pai da mentira, e mesmo assim escorregamos nesse
erro.
Pequenas "desculpas" como atrasei por causa do trânsito,  ou "grandes
inverdades" como coelhinhos da Páscoa, permeiam a nossa sociedade e
acabam nos contaminando e quando vimos, já foi!
Mas Deus em toda sua palavra, nos ensina como é importante a verdade é que
quando falamos a verdade temos perdão e vencemos qualquer situação.

LEIA E  MEDITE

● Atos 5:1-1+; João 8:44, João 14:6

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança,  que buscar a verdade nos leva para mais perto de Deus
e nos livra do mal.

Qual é a situação da criança:

Crianças são bombardeadas diariamente com grandes mentiras de vidas
perfeitas, soluções mágicas para os problemas e um mundo que para eu ter o
que desejo não importa a forma. Mas a mentira tem um final que é a morte.
Morte de sentimentos, de relacionamentos e mais importante morte da nossa
vida com Deus.
Jesus veio para resgatar as nossas vidas e vivermos na verdade. Podemos ter
pecados, sermos imperfeitos e não termos tudo que a mídia mostra que temos
que ter porque ELE veio para nos resgatar e na verdade somos livres, perdoados,
felizes e prósperos em tudo. E assim as crianças precisam ser ministradas: elas não
precisam fingir para estarem entre os melhores; que elas tem uma verdade que
as leva para os lugares mais altos, que é a presença  de Jesus !

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
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Brincadeira
"VERDADE OU DESAFIO".

Faça cartões com perguntas como
AMA A MAMÃE?
GOSTA DE ESTUDAR?
QUAL SUA FRUTA FAVORITA?
TEM IRMÃOS?
AMA A JESUS?
GOSTA DE VIR A IGREJA?
QUEM É SEU MELHOR AMIGO(A)?

Perguntas sem polêmica apenas para a criança responder de si  mesma!

E faça  cartões com desafios complexos,  mas que as crianças consigam realizar
(pense no que pode ser realizado em sua sala)
Algumas sugestões são:

pular com um pé só,
girar  bambolê,
imitar animais esquisitos.

A cada rodada uma criança escolhe Verdade ou desafio, e tem que responder a
pergunta ou cumprir o desafio.
A ideia é fazer com que as crianças percebam que responder verdades é mais
fácil que cumprir os desafios,  e todas escolherem a verdade.

Controle o tempo e caso elas não percebam que a verdade,  apesar de parecer
assustadora,  é mais fácil, leve a discussão.

LOUVOR:

Dona mentirinha https://youtu.be/jkY_bDMfnC8

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao
Pai senão por mim.
João 14:6

https://youtu.be/jkY_bDMfnC8
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MINISTRANDO:
Crianças,  nós somos vencedores, e os vencedores sempre dizem a verdade.
Jesus venceu a morte, pois ele ressuscitou e Ele diz a verdade, então precisamos
sempre dizer a verdade se queremos estar em primeiro lugar com Jesus.
Quem deseja estar em primeiro lugar com Jesus, levanta a mão!!!!!
Vou contar para vocês uma história que está aqui na Bíblia.
Havia um homem, Ananias, e esposa, Safira, que resolveram doar um terreno

que tinham para a Igreja. Eles venderam o terreno, mas resolveram ficar com
uma parte do dinheiro que eles tinham prometido para Deus, achando que
ninguém ia descobrir, mas o Espírito Santo já tinha falado para Pedro que era o
pastor da Igreja e por causa da mentira deles os dois morreram.
Quando alguém fala uma mentira para outra pessoa tentando enganá-la na
verdade está tentando enganar a Deus, mas Ele vê tudo que fazemos e nunca
podemos enganá-lo e quando tentamos mentir nós nos damos muito mal.
1° Jesus não pode nos ajudar quando mentimos, pois ele é a verdade!
2° A mentira deixa nosso coração com medo. E se alguém descobre que você
está mentindo?  Que vergonha. Então o medo toma conta do nosso coração
3º lugar Mentir só faz a gente se dar muito mal, como aconteceu com Ananias e
Safira, eles podiam ter sido vencedores mas não conseguiram.

Hoje nós vamos escolher a verdade por mais difícil que seja; falar a verdade, por
mais que a gente queira falar que tem ou que ganhou alguma que não
ganhou, ou falar que somos o que não somos, só para parecer mais legal, a
gente vai dizer a verdade e estar em primeiro lugar com Jesus!
A Bíblia diz que quem conhecer a verdade, a verdade vai libertar de toda mentira
Quem é a verdade?
A verdade é JESUS - Ele disse : Eu sou o caminho, A VERDADE e a vida,
Vamos orar…

ORAÇÃO:

JESUS O SENHOR É A VERDADE E EU ESCOLHO TE SERVIR E FALAR SEMPRE A
VERDADE PARA VIVER A SUA VONTADE EM NOME DE JESUS, AMÉM!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Vocês viram na história de Ananias e Safira que mentiram pois eles amavam mais
o dinheiro do que a obra de Deus, e eles se deram muito mal. Eles não foram
fiéis.
Mas eu e você seremos diferentes, todas as vezes que prometemos algo para
Deus a gente vai cumprir, e se a gente errar vai se arrepender e dizer a verdade,
e entregar o nosso melhor para abençoar a Igreja.
Vamos entregar nossa oferta.

ATIVIDADE:

Para colorir em anexo .

LEMBRANCINHA:
Um quadrinho com a Tag.

Sugestão: Escolha uma moldura em Eva e faça pequenos quadrinhos ou imã de
geladeira


