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- Mostrar  que  compartilhar  traz  alegria  a  quem  reparte  e  a 
  quem recebe. Deus abençoa quando nós compartilhamos com 
  os outros as coisas boas que temos.

- Mostrar que Jesus é o Pão que nos alimenta diariamente.

- "Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre

eles; e também igualmente os peixes, quanto queriam." João 6:11

Faça 5 cartazes em formato de pães e 2 cartazes em formato de
peixes. Escreva os dizeres do versículo.

 Coloque-os no quadro de pregas.

- Aprendendo a ser altruísta

- Jesus  multiplicou  os  cinco   pães  e  dois   peixes   do 
  menino, alimentando uma multidão.
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GRUPOS OUVINDO A EXPOSIÇÃO DO ESTUDO

GRUPOS REUNIDOS PARA A DISCUSSÃO

GRUPOS REUNIDOS PARA A CONCLUSÃO
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-  Mt 14:13-21;  Mc 6:30-44;  Lc 9:10-17;  Jo 6:1-12

- Divida sala em 2 grupos.

- Dê  para  cada  grupo  papel  craft,  revistas, 
  tesoura  e  pincel   atómico.  Deixe   que   os 
  alunos  escrevam,  recortem  e colem figuras 
  num  cartaz   de   coisas   que   eles   podem 
  repartir   com   os  outros.  Ex.:   brinquedos, 
  livros, alimento, sorriso, amizade, etc.

- Equipe de observadores

- Dividir  a  sala em três ou quatro grupos. Cada grupo deve ser orientado  
  a ouvir com atenção a exposição do estudo. Depois cada grupo se reúne, 
  discute e apresenta o resultado das observações.

- Perguntas prévias para o grupo debater depois e para orientar o estudo.

PRELETO

   1    2    3

PRELETOR
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Jesus estava cansado e foi procurar um pouco de tranquilidade nas colinas
do outro lado do lago de Genesaré.

As multidões viram o rumo que o barco de Jesus tomara, e o seguiram pela
praia para recebê-lO. Quando Jesus chegou, as pessoas já estavam à Sua espera.
Jesus  não  mostrou  nenhuma  irritação.  Ao  contrário,  recebeu-as  com  amor,
ensinando-as e curando muita gente. Eram como ovelhas sem Pastor. Faltavam-
lhes:

1 - O alimento;
2 - A Agua da vida;
3 - A direção para o aprisco;
4 - A proteção.

Mas foi ficando tarde, e havia mais de 5000 homens, além das mulheres e
crianças escutando-O. Um dos discípulos chegou perto de Jesus e pediu para que
Ele mandasse o povo embora para comprar alimento. Jesus sugeriu aos discípulos
que alimentassem a multidão.

Muitas vezes Jesus nos põe à prova para ver o que faremos diante de um
problema sem solução. Mas Jesus já sabe o que fazer porque Ele é onipotente,
onipresente, onisciente.

Os  discípulos  procuraram  entre  a  mutidão  alguém  que  tivesse  algum
alimento. Eles encontraram um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas era muito
pouquinho! Os discípulos acharam impossível suprir a multidão.

Jesus nos manda ir e ver o pouco que temos, para avaliar como Ele pode
transformar  o  mínimo  em  abundância  para  nós  e  para  os  outros.  Logo  que
começamos a avaliar os nossos pequenos recursos, às vezes, ficamos desanimados.
A única coisa que podemos fazer é colocá-los à disposição do Senhor, sabendo que
é um privilégio cooperar com o Senhor.

O "Pão da Vida" que é Jesus é suficiente para todos.
O pão é o alimento para ricos e para pobres. Satisfaz a todos e Jesus também.

Jesus ordenou aos discípulos que fizesse o povo assentar-se em grupos de 50
e 100 pessoas, na grama, para haver melhor distribuição.  Podemos ver que há
uma alusão à Ceia do Senhor.

1 - Jesus tomou o pão;
2 - Jesus deu graças e abençoou;
3 - Jesus partiu o pão;
4 - Jesus repartiu.
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Os discípulos receberam o pão das mãos de Jesus e o passaram às multidões
famintas.  Da  mesma  forma nós,  como  discípulos  de  Jesus  somos  chamados  a
repartir Sua mensagem.

1 - Jesus é o "Pão Vivo" que desceu do céu. Quem vai a Jesus nunca mais terá
fome.

2 - Jesus é o "Pão Partido ". Jesus ofereceu a Sua vida em sacrifício.

3 - Jesus é o "Pão Eterno ". Jesus nos dá a vida eterna quando cremos n'Ele.

E Jesus alimenta o mundo por meio da Sua igreja. E só através da parceria
de  Cristo  com  a  igreja  que  o  mundo  será  alimentado.  Todos  comeram  e  se
fartaram e sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. O que sobrou
foi muito mais do que havia no princípio. Houve abundante provisão.

Nós não precisamos nos afastar de Jesus para procurarmos meios de suprir
as nossas necessidades. Jesus é suficiente, para nos alimentar, a sua mesa é farta,
satisfaz a todos.

Vocês já viram alguém viver sem se alimentar? Todos precisam alimentar-
se para poder sobreviver.

Como dependemos fisicamente do alimento para subsistir,  assim também
precisamos de Jesus, "o Pão vivo", para termos vida espiritual abundante.

                                                                                     - Jogo do "SE"
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"SE" a frase for verdadeira, siga a instrução dada. "SE" for falsa,
não siga a instrução.

1 – Se  Jesus  foi para o outro lado do lago de Genasaré, levante o pé 
     direito, (levante).

2 – Se Jesus é o alimento eterno, bata palmas, (bata).

3 – Se a multidão tinha o que comer, pule num pé só, (não pule).

4 – Se  havia  um menino com sete pães e três peixes dê cambalhota, 
     (não dê cambalhota).

5 – Se  Jesus  ordenou  aos  discípulos a separem em grupos, levante 
     os dois pés, (levante).

6 – Se  a  multiplicação  de  pães  e  peixes  é  uma  alusão  à Ceia do 
     Senhor, levante as mãos, (levante).

7 – Se  Jesus  é  o  "Pão  vivo"  que  desceu  do  céu  para  alimentar a 
     humanidade, abrace a pessoa do seu lado, (abrace).

8 – Se  sobraram  13  cestos  cheios  de  pães  e  peixes, fique em pé, 
     (não fique em pé).
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igualmente
os

peixes,
quanto

queriam.”
João
6 : 11
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 
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Jesus estava na cidade ensinando a multidão.

Jesus sentiu compaixão do povo.

Quase ninguém comeu.

Os discípulos procuraram entre a multidão e não acharam
nenhum alimento.

Um menino levou o seu lanche: 5 pães e 2 peixes.

Jesus abençoou e multiplicou o lanche do menino.

Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.
Decore-o.  Mateus 14:20

“ Todos ______________ e   se _____________ e   dos _____________ que
                      MAREMOC              MARATRAF                SOÇADEP

sobejaram, _______________ ainda   doze ___________  ___________.”
                        MAREHLOCER                       SOTSEC       SOIEHC

Pinte as cestas que tem as frases corretas.
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- Levar  o  adolescente  a  ser  um  pescador  de  homens  e  um 
  discípulo de Jesus.
- Motivar  o  aluno a ser obediente aos ensinamentos de Jesus e 
  a dar um bom testemunho.

- "Ide  por  todo  o  mundo  e  pregai o evangelho a toda criatura." 
                                        Marcos 16:15

- Sendo pescadores de homens

- Depois  de uma  pesca espetacular, Jesus convidou os 
  seus discípulos para serem pescadores de homens.

Cartaz de um pé com os dizeres do versículo

“Ide  por  todo  o mundo e  pregai  o

evangelho  a  toda criatura”. Mt 16:15
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-  Lucas 5:1-11;  Mateus 4:18-22;  Marcos 1:16-20

Mar da Galiléia - 20 Km por 12 Km;

Situado a 220 metros abaixo do nível do mar;

E chamado Lago de Genesaré.

Dois grupos de estudos

- Argumentar – discutir.

- Exímio - ótimo, excelente.

- Expectativa - aquilo que se espera.

LÍDER

CONCLUSÃO
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1 - Expectativa  (da multidão e dos discípulos)

Onde Jesus estava, a multidão O apertava, ansiosa para ouvir a Palavra de Deus.
A fome espiritual era grande.
Quem sabe, alguns seguiam Jesus só por curiosidade?
Mesmo assim, eles foram até onde Jesus estava para ouvir os Seus ensinamentos.
Havia 2 barcos. Jesus entrou num dos barcos, no que pertencia a Pedro, e pediu-
lhe  que o  afastasse  um pouco  da margem, enquanto  Ele  ensinava  a  multidão.
Depois  que Jesus  instruiu  o  povo,  Ele  mandou que Pedro  afastasse  o barco  e
lançasse a rede para pescar.

2 - Coragem para obedecer

Pedro  gostava  de  argumentar.  Ele  era  um exímio  pescador  e  ele  sabia  que  a
melhor hora para pescar era à noite.
Há uma certa repreensão na palavra de Pedro, mas ele disse:
- "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a Tua
palavra, lançarei as redes."
Deus  conhece  cada  peixe no mar. Ele sabe a direção dos peixes, e onde eles
estão.

3 - O milagre aconteceu

A  obediência  de  Pedro  trouxe  resultados  satisfatórios.  Pedro  e  seus  amigos
lançaram as redes e apanharam grande quantidade de peixes, de tal forma que as
redes começaram a romper-se.
Eles pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e quase que os 2 barcos se
afundaram.
Através  da  ajuda  do  outro  barco,  todos  os  2  receberam  a  bênção;  ambos
receberam grande quantidade de peixes.
Quando você ajuda o outro, você é abençoado. Com Jesus há fartura. Há sempre
abundância quando obedecemos à Sua palavra.

Desafios

1 - Você  tem  expectativas para  aprender  mais  de Jesus? O que você pode fazer
       para aprender mais de Jesus?

2 - Você tem coragem para obedecer aos ensinamentos de Jesus?

3 - Você tem fé para tocar o invisível?
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- O que fazer para ser um pescador de homens?

1 - Ser humilde:

     Quando Pedro viu o milagre, ele se prostrou aos pés de Jesus.

2 - Reconhecer que é um pecador:

     Pedro  pediu  a  Jesus  para  retirar-se  dele  depois  que viu tão grande milagre
     realizado por Jesus porque ele era um pecador.

3 - Ser obediente:

     Pedro obededeu a Jesus.

4 - Não ter medo de abandonar tudo:

     Pedro e os seus companheiros deixaram tudo (lar, amigos, negócios) e
seguiram 
     a Jesus.

5 - Não ter medo, ser corajoso para falar de Jesus.

- Onde estão os peixes? (os homens)

Às vezes estão lá no fundo do mar, totalmente longe da rede, longe de Deus,
frios, sem perspectiva de vida, indiferentes. Jesus sabe onde os peixes estão. Ele
conhece cada peixe no mar. Ele sabe a direção de cada um.

Os  peixes  (pessoas)  precisam  da  sua  oração,  da  sua  palavra,  do  seu
testemunho. Você já pediu a Jesus para pescar pessoas?

   Jesus está mandando você lançar a rede para pescar:

- Obedeça. Lance a sua rede e pesque muitas pessoas!

- Ore por um amigo que você quer ganhar para Jesus

- Fale com ele a respeito de Jesus.

- Dê um bom testemunho da sua vida.

- Convide-o para vir à igreja.

- Estude a Bíblia com ele.

- Leve-o a fazer a sua decisão.

Nós  somos  autorizados  por  Deus  para  pregar  o  Evangelho  (Marcos  16  .  15).
Seja um pescador de homens.
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- Qualidades de um pescador de homens.

- Ser humilde, ser servo (Mateus 20:26,27; Marcos 9:33-37; Lucas 22:24-30).

- Ser prudente (Mateus 10:16).

- Ter amor (João 15:17).

- Ser perseverante (João 8:31).

- Ser vigilante (Lucas 12:37).

- Renunciar a tudo por amor a Jesus (Mateus 10:37-39).

- Imitar a Jesus (Efésios 5:1).

- Dar fruto (João 15:8).

- Recompensa para seguir a Jesus.

- É perseguido (João 15:20).

- Recebe a luz espiritual (João 8:12).

- Tem companhia na tribulação (Isaías 43:1-3).

- Tem recompensa no presente e no futuro (Lucas 18:29 e 30).
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- Este jogo é feito depois do estudo para a verificação da lição.
- Faça um quebra-cabeça em formato de peixe em várias cores.
- Risque-os como se fosse um quebra-cabeça.
- Divida as partes e distribua-as entre os alunos.
- Deixe que os alunos montem o quebra-cabeça e depois respondam  
  as perguntas.
- O grupo que acertar as respostas pode ganhar um adesivo.
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MODELO DO QUEBRA-CABEÇA
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criatura.”
Marcos
16:15

Expectativa
Obediência
Milagre
Desafios
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Sendo um
pescador

Onde
estão os
peixes?

Qualidades
Recompensa
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

                                                                       

 

    

   2 – EXERCÍCIO – Riscar as respostas certas, escritas nos retângulos. 

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 
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A – Qual o nome do lago onde Jesus estava ensinando a multidão dentro do barco?

B – Pedro falou a Jesus que tinha pescado?

C – Pedro obedeceu a Jesus e lançou ao mar?

D – Pedro apanhou?

E – Depois do milagre, Jesus disse aos discípulos que eles seriam pescadores?

Complete o versículo com as vogais. Depois decore-o.

“ ____               ____r r____s t____n d____                ____l____ s              ____s 

b____r c____s              s____b r____              ____              p r____  ____  ____ , 

d____  ____x____n d____               t____d____ ,              ____

s____g____  ____r____m .”    Lucas 5:11

A E I O U

VERMELHO GENESARÉ

A  NOITE  TODA O  DIA  TODO

O  ANZOL A  REDE

MUITOS  PEIXES POUCOS  PEIXES

DE  PEIXES DE  HOMENS
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- Mostrar  ao  aluno  o  poder e  a  soberania  de  Deus sobre os 
  elementos da natureza.

- Mostrar  ao  aluno  que  podemos  enfrentar  os  perigos  e  as 
  dificuldades, pois Jesus está no meio da tempestade.

- Mostrar ao aluno que Jesus nos protege das ciladas do diabo.

 - "Reparando, porém na força do vento, teve medo e gritou:
Salva-me, Senhor! Subindo ambos para o barco, cessou o vento."

Mateus 14:30-32

- Enfrentando os medos e os perigos

- Jesus  dominou  a natureza, aquietando a tempestade.

Faça um barco de cartolina e escreva o versículo.

"Reparando, porém na força do vento, teve
medo e gritou: Salva-me, Senhor!

 Subindo ambos para o barco,
 cessou o vento."

 Mateus 14 : 30 - 32
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                                         - Conversa com os alunos                                       
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- Mateus 14:22-33;  Marcos 6:45-52;  João 6:15-21

- Você já teve medo do escuro, de uma tempestade, de um animal ou 
  de um ladrão?
- Qual foi a sua reação diante desse fato?
- Qual a solução para resolver esses problemas?

Hoje, o estudo é sobre alguns discípulos de Jesus que passaram por um
problema de medo e de tempestade.

Faça 10 barcos de dobradura com meia folha de papel fantasia
de cores variadas. Cole os tópicos do estudo em cada barco.

- Diversidade – divergência.

- Clamar - gritar, rogar.

- Atônitos – espantados, assombrados.

OUVE - FALA CUIDADO ORAÇÃO A  SÓS

VIU DESCEU ANDANDO DIANTEIRA

ENTRA PEIXES
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"HOJE O TEMPO OPORTUNO PARA AS DIFICULDADES."

JESUS ANDA SOBRE O MAR - Marcos 6:45-52

1 - CUIDADO DE JESUS

v.  45  -  Jesus  insistiu  com Seus  discípulos  para  irem embora,  enquanto Ele se
despedia da multidão. Nós vemos aqui o cuidado de Jesus com os discípulos e com
a multidão. Jesus viu que os discípulos estavam cansados e também se preocupou
com a multidão. Ele não foi embora enquanto a última pessoa não foi atendida.

2 - ORAÇÃO

v.  46  -  Depois  de  um trabalho  cansativo:  curas,  assistências...  Jesus  subiu  ao
monte para orar. Por que no monte? Ele queria estar a sós com Deus. O que você
faz quando está cansado? Procura descansar? Jesus procurou descansar aos pés
de Deus. (oração)

3 - TEMPO A SÓS

v. 47 - Enquanto o barco estava no meio do mar, Jesus estava orando. Ele não
percebeu o tempo passar. Ele estava a sós com o Pai. O mar simboliza: povos,
nações, tribos. (Ap. 17:15)
Nós estamos no meio do mar, do mundo, com muitas coisas ao nosso redor que
nos perturbam.

4 - VIU

v. 48 - Mas Jesus viu que os discípulos estavam em dificuldade. Quando Jesus não
está no barco, vem a agitação, o vento contrário, as ondas altas. "A tempestade
não avisa." O vento contrário não espera, não marca hora, nem lugar. Ele chega
sem avisar. Quantas vezes estamos no barco sozinhos e o vento é contrário nas
nossas  vidas!  É  como  se  estivéssemos  remando  contra  as  diversidades.  Os
discípulos remaram mais ou menos seis quilómetros, num espaço de cinco ou seis
horas e já estavam cansados. Mas Jesus viu e desceu do monte.

5 - DESCEU

v.  48  -  Jesus  primeiro  nos  vê  e  depois  vê  as  dificuldades.  Nós  só  vemos  a
tempestade. Jesus deixa o seu momento de estar a sós com o Pai e desce do monte
para socorrer os discípulos. Jesus desce até onde estamos. E quando a noite está
mais escura, quanto o vento é contrário, as ondas querem nos afogar, quando não
há mais solução é que o Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Qual o volume das
ondas que querem lhe afogar?
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6 - ANDANDO

v.  48  -  Como  Jesus  veio?  Andando  por  cima  das  ondas.  Não  correndo,  mas
andando por cima das dificuldades. Jesus domina a natureza. Foi Ele quem nos
criou e todo o universo. Ele quebra a lei da gravidade e o espaço. O mar, as ondas
estão debaixo dos Seus pés.

7 - DIANTEIRA

v. 49 -"Jesus não só veio, mas queria tomar-lhes a dianteira." Jesus vem ao nosso
socorro e quer estar à frente dos nossos problemas. Ele quer tomar o comando da
nossa  vida.  Quando  os  discípulos  viram Jesus  andando  sobre  o  mar,  tiveram
medo e gritaram. Quantas vezes temos medo e gritamos!

8 - QUVE-FALA

v. 50 - Quando clamamos o Senhor nos ouve e Ele tem uma palavra de ânimo.
"Não tenham medo! Sou Eu! Tenham ânimo!"

9 - ENTRA

v. 51 - Para que Jesus subiu no barco? Para estar com os discípulos. Jesus quer
entrar na nossa vida para estar conosco. O que acontece quando Jesus entra na
nossa vida? Quando Jesus entra no barco da nossa vida e toma o comando, o
vento cessa, as ondas se acalmam, as dificuldades desaparecem e o barco chega ao
seu destino, como nos diz em João 6:21.

RESUMINDO 

 Jesus vê nossas necessidades.

Desce e vem ao nosso encontro.

Quer tomar a dianteira de nossa vida e de nossas dificuldades.

Fala dando uma palavra de ânimo.

Entra na nossa vida.

E O QUE ACONTECE?

Às vezes ficamos atónitos, espantados pois o vento cessa, as ondas se acalmam, as
dificuldades desaparecem e o barco chega ao seu destino.
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Fazer  barcos  de  papel  de  seda  de  várias  cores,  para  serem
distribuídos entre os participantes. A divisão dos grupos, será
conforme dos barcos. Fazer um barco maior, representando a cor
de cada grupo. Dentro de cada barco, colocar as tarefas a serem
executadas. Podem ser dadas no dia anterior. 

BARCO AZUL – Fazer uma maquete, representando a professora.

BARCO AMARELO – Elaborar  um  jornalzinho brincando com os 
                               presentes.

BARCO BRANCO – Adaptar  numa  música conhecida, brincando 
                             com os participantes.

BARCO VERMELHO – Fazer  uma recreação, envolvendo todos os 
                                 participantes.

BARCO VERDE – Fazer  uma entrevista com um dos alunos.
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DINÂMICA DO BARCO

Dividir os grupos de acordo com as cores dos barcos. Fazer os
círculos.  Em  cada  grupo  dar  um  barco  escrito:  "Minha  vida".
Passar  o  barco  entre  os  participantes  do  grupo.  Fazer  a
pergunta: "O que faz o barco da sua vida andar?" Cada pessoa vai
falando o seu parecer.  Depois  o  barco  volta  e  fazemos outra
pergunta: "O que impede o barco da sua vida andar?" Em cada
grupo há um relator que irá escrever o parecer do seu grupo. No
final,  cada relator dá a conclusão do seu grupo e todos oram
entregando ao Senhor as dificuldades e o barco de sua vida.
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“Reparando,
porém

na
força

do
vento,
teve
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medo e
gritou:

Salva-me
Senhor!
Subindo
ambos
para o
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barco,
cessou o
vento.”
Mateus

14:30-32
Cuidado
Oração
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À sos
Viu

Desceu
Andando
Dianteira

Ouve - fala
Entra
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO  

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 
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A – Jesus andou sobre o _______________.

B – O discípulo que andou por sobre as águas foi _______________.

C – Esse discípulo viu o vento e clamou: “ Senhor, _______________ - me! ”

D – Jesus disse que Pedro tinha pouca _______________.

Complete o versículo usando as palavras que estão no
barco.  Mateus 14:31

“______________ estendendo a ______________

tomou-o e _____________ disse: _____________

de pequena ___________ por que ___________”.

Procure, nas figuras geométricas, as palavras que completam as frases abaixo.
Ao colorir as formas que contêm as palavras, você verá onde os discípulos de
Jesus estavam.

NOITE

BARCO MAR

AR

FÉ

JOÃO

DIA

ÁGUA

ONDA

PEDROSALVA

 

M ÃO  -  H OME M
D UVIDAS TE

LHE - JE SUS - FÉ

3a
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4a
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                                  .     
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- Mostrar ao aluno que, quando  descobrimos o caminho de Deus, 

  encontramos  pastagens  fartas,  através  da Sua Palavra que nos 

  alimenta e nos dá segurança.

- Mostrar  ao  aluno  que  quando  nós  nos  afastamos  de   Deus, 

  ficamos  perdidos,  sem  direção  e   sem  proteção.  Nós  somos  

  ovelhas  de  Jesus  e  Ele  é  o  nosso  pastor.  Ele  conhece  cada 

  pessoa.

  - Salmo 23

Cartaz em formato de ovelha.

- Proteção e segurança

- Jesus  é   o  nosso   pastor.  Nós   somos  suas  ovelhas.

  Através de Cristo, temos tudo o que precisamos para o 

  nosso crescimento espiritual.

“O Senhor é o meu Pastor e 
nada me faltará...”

Salmo 23
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-  Salmo  23;   Mateus  18:10-14;  Lucas  15:3-7;  
João 10:1-18;  Ezequiel 24:1-24

Escreva no quadro de giz as palavras grifadas do estudo. Cole 
com durex  as  tiras  de  papel,  cobrindo as  palavras  escritas.  À 
medida que você for explanando o texto, tire as tiras de papel.

- Quadro de giz com tiras de papel
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A PARÁBOLA DA OVELHA PERDIDA
Um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Você só perde o que tem, 

o que você não tem, não tem jeito de perder. O pastor deixou as 99 ovelhas no 
aprisco e foi em busca da ovelha perdida. Ele não mediu esforços para encontrar a 
ovelha.  Procurou  até  encontrá-la.  Quando  o  pastor  encontrou  a  ovelha,  ele  a 
colocou sobre os seus ombros e voltou feliz para a sua casa. Ele ficou tão alegre que 
reuniu os amigos e deu uma grande festa.

Aqui nós vemos o amor de Deus em busca do pecador, como também seu 
cuidado e zelo pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor, Conhecem o 
pastor. E seguem o pastor. Vamos estudar o Salmo 23 que nos fala do Bom Pastor.
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APRISCO

Espaço para guardar as ovelhas à noite. Era fechado com muros e tinha uma 
porta de entrada. Por cima dos muros eram colocados galhos de espinhos para 
proteger as ovelhas dos malfeitores. As ovelhas ficavam na área aberta ao ar 
livre no verão, e no inverno, ao lado, num lugar fechado. Havia mais de um 
rebanho no aprisco, sob o cuidado de um único pastor. De manhã, os pastores 
dos rebanhos chegavam e chamavam as suas ovelhas, retirando-as do aprisco. 
As ovelhas conheciam a voz do pastor e o seguiam. Nos lugares mais distantes, 
os  pastores  improvisavam  apriscos  com  cercas  de  espinhos,  dentro  das 
cavernas.

OVELHA

É um animal doméstico afetuoso, dócil, meigo, submisso, indefeso e dependente. 
Tanto a carne como leite eram usados para alimentos, a lã  para fazer tecido, a 
pele para fazer roupas e os chifres serviam de frascos e trombetas. O tempo da 
tosquia da ovelha era celebrado com festas. Elas também eram utilizados nos 
sacrifícios e holocaustos. 

PASTOR

Era o encarregado de guardar o rebanho de ovelhas. Ele levava o rebanho às 
pastagens verdejantes e passava o dia inteiro, às vezes até a noite, vigiando-o. 
Os  pastores  levavam: cobertas  para cobri-los  do frio,  bolsa  com alimento e 
armas de defesa: uma vara comprida de ponta curva para guiar o rebanho e 
castigar  as  ovelhas  desobedientes.  (I  Samuel  17:40)  Os  cães  ajudavam  os 
pastores a guardar o rebanho.



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

JESUS É O PASTOR,
HOMENS SÃO SUAS OVELHAS
PRESENÇA

O Senhor é o meu Pastor. Jesus é o Pastor das nossas vidas e absolutamente 
nada nos falta, nem fisicamente, materialmente ou espiritualmente. O pastor 
cuida das ovelhas todo o tempo. Todas as ovelhas pertencem a um só dono. 
Todos os membros do reino dos céus são filhos do mesmo Pai.

PROVIDÊNCIA

O pastor providencia todas as necessidades do rebanho. Jesus também vê as 
nossas necessidades do dia a dia.

a) Ele nos dá descanso - “Ele  me  faz  repousar  em  pastos   verdejantes.” 
    Devemos  descansar  no  Senhor.  Ele  nos  faz  repousar  não  em qualquer 
    lugar,   mas   nos  melhores  lugares.  As  ovelhas  só  deitam  quando  estão 
    tranqüilas,  sem  medo,  livres  de insetos, sem inimigos e bem alimentadas. 
    Deus  também  nos  leva  a lugares onde podemos estar tranquilos, pois Ele 
    está conosco.

b) Ele  nos  dá  alimento - A    alimentação    deve    ser    adequada    para 
    crescermos  fortes  e  sadios.  O pastor quer que sua ovelha tenha uma vida 
    produtiva. Deus também quer que seus filhos sejam produtivos. 

c) Ele nos dá água - “Leva-me   para   junto   das  águas  de  descanso.”  As 
    ovelhas  precisam  de água para viver. O pastor localiza uma fonte de água 
    cristalina,  não  poluída,  para que as ovelhas não adoeçam. Jesus é a Fonte 
    de Água Viva. 

PAZ

O Senhor dá a paz - “Refrigera-me alma; guia-me pelas veredas da justiça 
por amor de Seu nome.” Só Jesus pode nos dar um refrigério, a paz no meio 
das lutas e tribulações. O pastor conduz as suas ovelhas. Ele vai na frente e as 
ovelhas  vão atrás,  seguindo os  seus passos.  Temos que seguir  a  Jesus  em 
obediência à  Sua vontade,  aceitando tudo vindo do Senhor,  porque é  Ele 
quem  está  nos  conduzindo  em  triunfo  e  com  Ele  nós  somos  mais  que 
vencedores.
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PROTEÇÃO

Ele nos dá a proteção - “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, 
não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo.” Muitas vezes, queremos 
subir para os montes, mas temos que passar pelas encostas dos vales. Nos 
vales  há  suprimento  de  água.  É  nos  vales  da  vida,  que  encontramos  o 
refrigério  de  Deus.  Nós  aprendemos  que  através  das  tribulações,  das 
experiências difíceis, conseguimos vitórias. Não precisamos ter medo de nada, 
não nos importam as circunstâncias, os perigos, as dificuldades. O Senhor 
está conosco. Ele não nos deixa e nem nos desampara.

CONSOLO

Ele nos dá consolo - “A Tua vara e o Teu cajado me consolam.”

Vara - Símbolo de força e autoridade. É a arma de defesa e de proteção do 
pastor.  Ela  serve  para  contar  e  examinar  o  rebanho  e  também  para 
disciplinar e corrigir as ovelhas desobedientes.

Cajado - Serve de apoio para o pastor e para pegar a ovelhas caídas. 

EXALTAÇÃO

“Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos.” Não importa se os 
inimigos estão ao nosso derredor como leões querendo nos tragar. Jesus está 
ao nosso redor. Ele é o Leão da Tribo de Judá. Ele nos prepara uma mesa 
farta e abundante.

UNÇÃO

“Unges  a  minha cabeça com óleo."  A unção na  cabeça  das  ovelhas  para 
protegê-las contra os insetos que são bem pequenos, mas causam irritação. 
Nós  precisamos  sempre  da  unção  do  Espírito  Santo  em nossa  vida,  para 
evitarmos  as  pequenas  irritações  diárias  que  nos  deixam  magoados  e 
irritados.

INFINITO

“Bondade e  misericórdia certamente me seguirão todos  os dias  da minha 
vida;  e  habitarei  na  Casa  do  Senhor  para  todo  o  sempre.”  A bondade  e 
misericórdia do Senhor são novas a cada manhã. Quando o Senhor é o dono 
da nossa  vida,  nós  refletimos  a  beleza  de  Jesus.  A Sua bondade e  a  Sua 
misericórdia nos acompanham e nós habitaremos na Casa do Senhor para 
sempre.
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“O Senhor
é o 
meu

Pastor:
nada
me

faltará.
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Ele me faz
repousar

em pastos
verdejantes.

Leva-me
para junto
das águas
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de
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Guia-me

pelas
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vale da
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não
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porque Tu
estás

comigo:
A Tua

vara e o
Teu cajado
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consolam.
Preparas-me
uma mesa

na
presença
dos meus

adversários,
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unges-me a
cabeça com
óleo, o meu

cálice
transborda.
Bondade e

misericórdia
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certamente
me

seguirão
todos os
dias da

minha vida;
e habitarei
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na casa do
Senhor

para
sempre.

Salmo 23
PALAVRAS CHAVES

Presença
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Providência
Paz

Proteção
Consolo
Exaltação
Unção
Infinito
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CRACHÁS

                                                                 _                                                                                                 
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Numerar os crachás e distribuir entre os alunos. Sortear alguns 
números. Fazer perguntas da lição para o aluno que foi sorteado. 
O  aluno  que  acertar  a  resposta  ganha  um  folheto  para  ser 
distribuído.
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  NOME :                                                                                                    SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

 

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO – Complete a cruzadinha. 

                                                                                                           

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma ovelhinha. 
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3

2

1 – Um pastor tinha 100:

2 – Ele levou-as para o:

3 – Jesus é o nosso:

Faça  a  equação.  Troque  o  resultado  pelas  palavras, 
escrevendo-as nos espaços em branco para descobrir o 
versículo.

“ _____   ____   _____   ______   ________ - ____
   2              3        4         6             5             4

______   ________   _____   ____   ______
          6                           5             7       11         8 

________   ________.”  João 10:11
                10            9
 

J

E

S

U

S

1

1+1 = ____ Eu
1+2 = ____ Sou

1+3 = ____ o
1+4 = ____ pastor

1+5 = ____ bom
1+6 = ____ dá

1+7 = ____ vida
1+8 = ____ ovelhas

1+9 = ____ pelas
1+10 = ____ a

4a
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5a
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Painel Parlamento
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- Incentivar  o  aluno  a afastar-se do pecado e pedir perdão a Deus 

  ou à pessoa que ele ofendeu.

- Mostrar  ao  aluno  que  Deus  está  sempre  pronto a lhe perdoar 

  quando há arrependimento sincero.

- "Porque  este  meu  filho  estava morto e reviveu, estava perdido e 

           foi achado. E começaram a regozijar-se."  Lucas 15:24

- Arrependimento e perdão

- Mostrar  o  amor  do  pai, o arrependimento do filho e a 

  alegria do perdão.

Escolher 3 adolescentes para estudarem em casa as características dos 3 
filhos.

a) O Filho mais velho
b) O Filho mais novo (pródigo)
c) O Filho que contou a história.

Os outros 
adolescentes vão 
fazer perguntas e 

também responder 
às perguntas da 

mesa.

- Lucas 15:11-32
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A Parábola do Filho 
Pródigo

ESTUDO - Os Três Filhos
Lucas 15:11 a 32

1 - O 1º FILHO - (Pecado contra a carne)
 

Não precisa apresentá-lo. O filho dissoluto. O seu coração não estava 
feliz. Não era realizado vivendo sob o domínio do pai. Por que o pai 
acatou o pedido do filho? Tudo o que temos é dádiva de Deus. Esse filho 
desperdiçou tudo o que o pai  lhe deu.  E quando quis  voltar,  voltou 
porque  estava  com  fome.  A  sociedade  o  condenou.  Mas  ele  se 
arrependeu.  Quando nos  arrependemos,  o  Pai  está  sempre pronto  a 
perdoar.  O  filho  perdido  personifica  os  pecados  da  carne:  (Gálatas 
6:19, 20, 21) prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, 
inimizade, ciúme, ira, discórdia, facções, inveja, bebedice e glutonaria.

2 - O 2º FILHO - (Pecado contra o Espírito)

Irmão mais velho, moço bom. Ficou em casa. Guardou os mandamentos 
do Pai. Bom cidadão, podia ser presbítero da igreja. Foi descoberto o 
seu  pecado na  maneira  de  não  receber  seu  irmão.  Ele  se  recusou a 
entrar  na  sua  casa  quando  soube  da  festa.  Houve  em  seu  coração 
orgulho, falta de amor, tristeza, justiça própria, auto-confiança. Acusou 
a seu pai. E o pai respondeu: “Tudo que tenho é seu”. Ele representa 
apenas a religião exterior. Ser cristão não é ter lista do que devemos e 
podemos  fazer.  O principal  é  ter  intimidade  com Deus.  Os  pecados 
desse segundo filho o deixaram de fora da festa. Ele não percebeu que 
era  pecador.  Os  pecados  do  Espírito  são:  falta  de  amor,  tristeza, 
angústia,  impaciência,  falta  de  bondade,  infidelidade,  ausência  de 
domínio próprio,  orgulho. Os 2 filhos estavam totalmente perdidos e 
necessitavam do grande e misericordioso amor do pai.

3 - O 3º FILHO

É Jesus que está contando a história, fazendo um paralelo entre o amor 
do pai e o amor de Deus pelos 2 filhos.

                                                                 _                                                                                                 
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I - O FILHO PRÓDIGO - (O filho mais novo)

O Pai queria restaurar a comunhão do filho com a comunidade e vai 
correndo encontrar-se com o filho rebelde, abençoando-o e beijando-o, 
perdoando-lhe totalmente.

a - Mandou trazer-lhe a melhor roupa

b - Deu-lhe um anel – (Símbolo de autoridade)

c - Mandou  que  lhe  calçassem  sandálias  -  Indicando  que  ele  era  um

     homem livre, pois os escravos andavam descalços.

d - Mandou  mata r um  bezerro – Deu  uma  grande festa comemorando 

a 

     volta do filho.

Vemos  o  arrependimento  do  filho  e  o  amor  gracioso  do  pai.  Assim 
também é o pecador arrependido e sendo alcançado pela graça e pelo 
amor de Deus.

II - O FILHO MAIS VELHO

Embora continuasse em casa, trabalhando com o pai, estava perdido 
dentro da própria casa. Mas, o seu pai foi ao seu encontro e convidou-o 
para a festa. O filho mais velho se recusou a entrar em casa, insultando 
e  acusando  o  pai  com  duras  palavras,  mostrando  o  seu  verdadeiro 
caráter.  Mais uma vez,  o  pai  demonstrou profundo amor pelo filho, 
explicando-lhe que a volta do filho mais moço não prejudicaria os seus 
direitos.  O  pai  tentou  levar  o  filho  mais  velho  ao  arrependimento. 
Podemos ver a intenção de Jesus em mostrar o amor de Deus através da 
atitude dos dois filhos. Embora pecadores, precisavam arrepender-se e 
receber o perdão do Pai. 

“Porque
este 
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meu
filho

estava
morto e
reviveu,
estava
perdido
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e foi
achado. E 
começaram

a
regozijar-se”.

Lucas
15:24
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Pecado
contra a

carne
-

Pecado
contra o
Espírito
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QUEBRA-CABEÇA
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Faca 5 cartazes de cartolina de cores diferentes em formato de 
corações.  Escreva  atrás  de  cada coração a  pergunta  da  lição. 
Corte os cartazes em varias partes. Distribua entre os 5 grupos 
de alunos. Cada grupo deve formar o quebra cabeça e responder 
a pergunta da lição.
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO – Numere no início de cada frase quem fez as declarações:  

( 1 ) PAI          ( 2 ) FILHO MAIS VELHO          ( 3 ) FILHO MAIS NOVO

                                                                                                           

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 
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___ - Apressem-se! Tragam as melhores roupas...

___ - Até mesmo os empregados de meu pai têm alimentos...

___ - Trabalhei todos esses anos por você...

___ - Já não mereço ser chamado seu filho...

___ - Comamos e regozijemo-nos...

___ - Ele esbanjou todo o seu dinheiro...

Complete o versículo com as vogais:

“ L __ V __ N T __ R – M __ – __ __     __     __ R __ __     T __ R
                                                                                                         

C __ M     M __ __     P __ __     __     L H __     D __ R __ __ : 
                    

P __ __,     P __ Q U __ __     C __ N T R __     __     C __ __     __
             

D __ __ N T __     D __     T __.”  Lucas 15:18
                                

a e i o u

    

5a
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6a
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- Incentivar  o  aluno  a  demonstrar  o seu amor ao próximo através 

  das suas ações, o que muitas vezes requer sacrifícios de sua parte.

-  “Amarás  o  Senhor  teu  Deus de todo o teu coração, de toda a tua 

     alma, de  todas  as  tuas  forças, e  de  todo  o teu entendimento, e 

     amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Lucas 10:27

Dobradura de papel colorsete rosa em formato de coração.

- Expressando o amor

- Um samaritano demonstrou um amor verdadeiro ao seu 

  próximo

“Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a

tua alma, de todas as
tuas forças, e de

todo o teu entendimento, e
amarás o teu próximo como

a ti mesmo.”
Lucas 10:27

- Lucas 10:25-37
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Quatro grupos de estudo.
Cada grupo vai falar sobre um personagem.

INTÉRPRETE SACERDOTE

LEVITA SAMARITANO
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1 - INTÉRPRETE DA LEI

Teólogo judeu, autoridade na lei de Deus.

a)  Levantou-se     -  Ele  não  estava  em  uma  posição  comodista,  como 
muitos, ele levantou-se por estar interessado na lei de Deus.

b)  Tinha  o  intuito  de  pôr  Jesus  em   provas   (Ele  não  queria  saber 
informações, mas queria experimentar o Senhor Jesus).

c)  Fez-lhe  uma  pergunta:  -  "Mestre  que  farei  para  herdar  a  vida 
eterna?" (Ele estava preocupado em fazer alguma coisa, pensando que 
a Salvação era conseguida pelas suas boas obras e não pela graça de 
Deus. “Vida eterna” é uma vida que não tem fim um dom, uma dádiva 
de Deus.

2 - JESUS - (Mestre)

Não  respondeu  à  pergunta  do  Intérprete  da  lei,  mas  fez-lhe  outra: 
- "O que está escrito na lei? Como  você a interpreta?"

d)  O Intérprete da lei - Respondeu-lhe citando a Palavra: “Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração (Espiritualmente) de toda a sua 
alma (Emocionalmente), de todas as tuas forças (Fisicamente) e de todo 
o teu entendimento (Mentalmente) e amarás o teu próximo como a ti 
mesmo (Socialmente)." O homem deve amar a Deus em sua totalidade: 
espiritualmente,  emocionalmente,  fisicamente,  mentalmente, 
socialmente. E também ao próximo (não só às pessoas que estão perto 
mas  que  ele  conhece  e  mantêm  contato  e  que  passam  por  ele).  O 
intérprete da lei tinha conhecimento da Palavra de Deus. Jesus elogiou 
a sua resposta e disse-lhe: - "Isto está certo. Faça isso e você vai viver."

e)  O  intérprete  da  lei queria  algumas  regras  para  que  ele  pudesse 
cumpri-las e tivesse a vida eterna. Para se justificar, fez outra pergunta 
para Jesus: "- Quem é o meu próximo?" Jesus respondeu-lhe contando 
uma história:
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3 - JUDEU

Certo homem (judeu) descia de Jerusalém para Jericó à distância entre 
estas cidades era de mais ou menos 28 Km. A estrada estava deserta e 
esse viajante caiu na mão dos salteadores.

4 - SALTEADORES

a) Roubaram-lhe tudo.

b) Causaram-lhe muitos ferimentos

c) Foram embora

d) Deixaram o homem semimorto.

Este viajante foi assaltado violentamente pelos ladrões

5 - SACERDOTE

Suprema autoridade religiosa que dirigia o povo na adoração a Deus. 
Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho.

a) Ele  viu o homem semimorto. Provavelmente ele não sabia se homem 

estava morto e a lei  dizia que se alguém tocasse em um morto estaria  

contaminado.

 
b) Por isso, ele  passou de largo, (de longe), indo para o outro lado da 

estrada, omitindo a ajuda ao seu próximo.

6 - LEVITA

Trabalhava no serviço de Deus, zelando pelo cumprimento da lei. Logo 
depois passou um levita.

a) Desceu pelo mesmo caminho.

b) Viu o homem ferido.

c) Ele passou de largo. Não querendo se envolver, não tendo misericórdia 

do ferido, ele não ajudou o ferido.

7 - SAMARITANO

Os judeus não gostavam dos samaritanos. Era a última pessoa de quem 
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o ferido poderia esperar socorro.)

a)  Seguia  o  seu  caminho (Jesus  é  o  caminho).  O  samaritano  não  só  

passou ou desceu por aquele caminho; ele seguia o seu caminho.

b) Passou perto.

c) Viu o homem ferido.

d) Compadeceu-se do sofredor.

e) Socorreu-lhe, dando-lhe o melhor atendimento.

f) Tratou dele, aplicando o óleo e vinho nos seus ferimentos.

g)  Como  ele  estava  muito  fraco,  ajudou-o  a  montar  no  seu  próprio  

animal.

h) Levou-o para uma hospedaria.

i) Cuidou dele.

j) Tirou 2 denários e os entregou ao dono da hospedaria pedindo-lhe para  

cuidar do ferido, pagando todas as suas despesas. (cerca de 2 meses de  

hospedagem)

k) Se o hospedeiro gastasse além do que tinha recebido, o samaritano o  

indenizaria na volta da sua viagem.

O samaritano fez tudo o que podia, pois:

a) Teve compaixão do ferido;

b) Demonstrou amor fraternal;

c) Foi beneficiente;

d) Foi liberal;

e) Foi altruísta.

Jesus fez outra pergunta ao intérprete da lei:

- Qual  desses  três  foi  o  próximo  do  homem  que  caiu  nas  mãos dos 

   salteadores?

O intérprete da lei respondeu-lhe: 
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- O que usou da misericórdia para com ele. 

Jesus respondeu-lhe: 

- Agora vá e faça o mesmo.

Não faça o bem esperando gratidão. Faça como se fosse para Jesus, pois Ele 
tem  lhe  dado  tudo:  Vida,  saúde,  família  e  principalmente  a  salvação. 
Vamos orar?

“Amarás
o Senhor

teu Deus de
todo o teu
coração,
de toda a
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tua alma,
de todas
as tuas
forças,
e de

todo o teu
entendimento,
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e amarás o
teu próximo
como a ti
mesmo.”

Lucas
10:27

PALAVRA CHAVE

Intérprete
                                                                 _                                                                                                 
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da lei
Judeu
Jesus

Salteadores
Sacerdote

Levita
Samaritano
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A TROCA DE CORAÇÕES

                                                                 _                                                                                                 
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Faça o par de corações em papel de presente conforme o numero 
de alunos. Deixe os alunos procurarem o seu par. Cada aluno vai 
escrever o seu nome no coração e fazer uma pergunta da lição 
para o seu par. Trocar o coração e orar um pelo outro durante a 
semana.
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO – Numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

                                                                                                           

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe um homem. 
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Complete  o   versículo   usando   as   sílabas   que   estão
dentro do coração, escrevendo-as nos pequenos corações:

  
 “Amai-              cordialmente     

           outros com             fraternal.”

ROMANOS 12:10

uns   vos   amor

aos

(  ) Estalagem

(  ) Sacerdote

(  ) Samaritano

(  ) Assaltantes

(  ) Jericó

Certo homem descia de Jerusalém a (1)

Este homem foi atacado por (2)

Um levita e um _________________não 
socorreram o homem (3)

O homem que socorreu o ferido foi (4)

Ele deixou o homem numa (5)

6a
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7a
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                                  .     

                                      

                                       

 
   

                                             palavra
                                         e a compreende;
                   “Mas                    este frutifica e
          o que foi                   produz a cem,                  por um”.
     semeado em                     sessenta e                      Mateus
      boa terra é o                       trinta                           13:23
       que ouve a
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- Mostrar  ao  aluno  que  as  sementes  que dão boa colheita, são 

  aquelas  semeadas em terreno preparado para a sua fertilização.

-  “Mas  o  que  foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a 

    compreende;  este  frutifica e  produz a cem, sessenta e trinta por 

    um.” Mateus 13:23

- Frutificando

- Um  semeador  semeou  a Palavra em solos diferentes e 

  somente um frutificou.

Cartazes em formato de frutas com os dizeres do versículo.

- Mateus 13:1-23; Marcos 4:1-20; Lucas 8:4-15
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A  Parábola  do  semeador  ilustra  os  vários  terrenos  pelos  quais  o 
Evangelho é recebido no coração das pessoas.

O sucesso  ou fracasso  da  pregação da Palavra  de  Deus  depende da 
qualidade do solo onde cai a semente.

Jesus assentou-se num barco no mar da Galiléia e começou a ensinar as 
pessoas  que  estavam  ansiosas  para  conhecer  a  verdade.  Jesus  usava  as 
parábolas. 

- O  que  é parábola? É uma comparação. Jesus usava esse método para
ensinar as verdades espirituais.

A parábola: - prende o interesse.

  - torna concreta as idéias abstratas.

  - provoca uma decisão.

Jesus disse: “Eis que o semeador saiu a semear.”

1 - Algumas  sementes  caíram  na  beira do caminho  onde  a  terra  é  batida, 
     dura,  porque  é  pisada  pelos  homens  que  estragam  as  sementes,  e por 
     ficarem expostas as aves, são muitas vezes, comidas.

2 - Outras  sementes  caíram  no  solo rochoso. Há  uma  camada  pequena  de 
     terra  cobrindo  a  rocha,  que  se  torna invisível aos olhos do semeador. A 
     semente  começa  a  brotar,  mas  as suas raízes não têm profundidade por 
     causa  da  fina  camada  de  terra. A planta fica exposta ao sol murchando, 
     secando e assim morrendo por falta de umidade. 

3 - Outras caíram entre os espinhos. Eles cresceram mais rápido que a planta 
     e a sufocaram não produzindo nenhum fruto.

4 - As  sementes  que  caíram  numa  terra boa, fofa  e  arejada logo crescem e 
     produzem frutos de trinta, sessenta e até cem vezes mais do que havia sido 
     plantado.   Logo   depois   que   Jesus  ficou  só,  explicou  a  Parábola   aos 
     discípulos.

- O Semeador é o homem. Ele não  deve  desanimar diante das dificuldades 
   que aparecem, o seu trabalho é semear aguardando o momento da colheita.

- A Semente é a Palavra  de Deus. É o instrumento para alcançar o coração
   das homens.

- A Terra é o mundo, o coração das pessoas.

- O Fruto é o alvo, a razão de semear a semente.
                                                                 _                                                                                                 
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1 - CORAÇÃO DURO

- São as sementes que caíram à beira do caminho. São as pessoas que ouvem a 
Palavra, mas não entendem ou não prestaram atenção. Logo satanás arranca 
a palavra, antes das pessoas crerem e serem salvas, procurando fazer com 
que elas esqueçam tudo que aprenderam.

2 - CORAÇÃO IMPULSIVO (emocional)

- São as sementes que caíram no  solo rochoso. São pessoas que recebem  a 
Palavra com alegria e emoção e tem prazer em ouvir a mensagem de Deus, 
mas não têm raízes,  não tem terra suficiente,  não tem profundidade.  São 
instáveis,  não  tendo  alicerces  firmes  (Efésios  4:14).  As  tentações,  as 
dificuldades  são  tantas  que  embora  a  princípio  andem  bem,  vindo  a 
perseguição elas perdem o interesse e murcham e se desviam dos caminhos 
do Senhor. Os corações se tornam duros e insensíveis à Palavra de Deus. As 
vidas são testadas. Há um processo de refinamento através do Sol da justiça 
que é Jesus. E como não têm convicções secam e morrem.

3 - CORAÇÃO ATIVISTA

- São  as  sementes  que  caíram  entre  os  espinhos.  As  pessoas  ouvem  a 
mensagem, mas as preocupações, responsabilidades e as atrações do mundo 
são tantas que sufocam a Palavra. Elas têm tantas coisas para fazerem, que 
não  têm tempo para  estudarem a  Palavra  e  terem comunhão com Deus, 
assim a alegria diminui tendo menos intimidade com Deus. Assim, elas não 
são  capazes  de  ajudarem as  outras  pessoas  a  crerem nas  Boas  Novas  da 
Salvação e os seus corações  tornam-se  insensíveis, não dando ouvidos a voz 
do Espírito Santo. 

4 - CORAÇÃO RECEPTIVO

- São as sementes que caíram numa boa terra. O alvo do semeador é que a 
semente  caia  num solo  fértil.  São as  pessoas  que  ouvem,  compreendem a 
Palavra são fiéis e perseverantes. Elas falam de Jesus para as outras pessoas 
logo muitas crêem e há uma produção excelente de 30, 60 e até 100 vezes mais 
do que se plantou. Tem variedade e até na velhice produzem (Gl 5:22, 23; 
Sl  92:13  e  14).  Jesus  veio  ao  mundo  como um Semeador  para  semear  a 
Palavra  da  vida.  Reconhecemos  que  não  podemos  fazer  nada  por  nós 
mesmos, pois em tudo dependemos do Senhor.
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TIPOS DE OUVINTES

1 -   Ouvinte Negligente  

- É a pessoa que ouve a Palavra, mas não põe em prática. É como a semente 
que caiu na beira do caminho.

2 -   Ouvinte Emocional  

- É a pessoa que vive só pelas emoções, é bem superficial. É como a semente 
que caiu no solo rochoso.

3 -   Ouvinte Imaturo  

- É a pessoa que ouve a Palavra, cresce, mas o seu fruto não amadurece. É 
como a semente que caiu entre os espinhos.

4 -   Ouvinte Produtivo  

- É a pessoa que ouve a Palavra, compreende e persevera, produzindo muitos 
frutos. É como a semente que caiu na terra fértil.

PERIGO DOS OUVINTES

Há muitas  pessoas  que  ouvem anos  e  anos  a  Palavra  de  Deus,  mas  não 
crescem espiritualmente, são bebês, precisam ainda do leite espiritual e por 
isso  não  frutificam.  Não  basta  só  ouvirmos  a  Palavra  de  Deus,  mas 
precisamos  aceitá-la  e  produzirmos  muito  fruto.  Deus  quer  que  sejamos 
produtivos.

Debate
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1 - Qual o tipo de solo você tem jogado a semente da Palavra de Deus?

2 - O que o semeador tem que fazer?

a) Preparar a terra o coração das pessoas. (Conversa com elas)
b) Lançar a semente. (Selecionar os versículos)
c) Usar as ferramentas. (Bíblia, folhetos, oração, cânticos)

3 - Onde você pode semear?
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“Mas
o que

foi
semeado
em boa
terra
é o
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que
ouve a
Palavra

e a
compreende

este
frutifica
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e produz
a cem,

sessenta
e trinta
por um”.
Mateus
13:23
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Beira do 
caminho

solo rochoso
Espinhos
Terra boa
Coração 

Duro
                                                                 _                                                                                                 
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Sementes
Coração 

Impulsivo
Coração 
Altivista
Coração 

Receptivo
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Semeador
Ouvinte 

Negligente
Ouvinte 

Emocional
Ouvinte 
Imaturo
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A CESTA DE FRUTAS

                                                                 _                                                                                                 
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Dividir  a sala em dois grupos para fazer a revisão do estudo. 
Colocar no centro uma cesta de laranja e duas cestas vazias, uma 
para  cada grupo.  Faça  algumas perguntas  da  lição,  quando o 
aluno acertar a resposta, ele pode tirar uma laranja e colocar na 
cesta vazia do seu grupo, no fim da revisão, contar as laranjas 
para ver o grupo que possui mais, o qual e o vencedor. No final 
os alunos poderão comer as laranjas.
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO –  

                                                                                                           

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma sementinha. 
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Certo homem saiu para plantar algumas _____________. Algumas caíram ao
                                                                Setnemes 

longo do ______________ e os ______________ as comeram. Outras caíram em
                ohnimac                sorassáp

solo _______________, onde havia pouca, terra e o sol as queimou. Algumas
              osohcor

sementes caíram entre os ____________, e estes a sufocaram. Mas algumas
                                         sohnipse

sementes caíram em terra boa e produziram muitos ____________.
                                                                                                                 soãrg

Procure as palavras na árvore e escreva nos espaços 
em branco:

“ Os que foram __________________

em boa ___________ são ___________

que ____________ a ____________ e a

______________, frutificando a ____

a ____ e a ____ por um.”

Marcos 4:20

palavra – ouvem

semeados – terra

aqueles – 100

recebem – 30 

60

Descubra as palavras trocadas e complete a história.
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- Mostrar  ao  aluno  que  podemos  expressar  o  nosso  louvor  e 
  adoração  a   Deus  através   dos  cânticos,   oração  e  de   nossa 
  disposição em servir aos outros com amor.

- “A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou
em Deus meu Salvador.” Lucas 1:46 e 47

Cartaz de uma dobradura de uma casa com versículo.

- Adorando a Deus

- A importância de louvar a Deus

“A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegrou em

Deus meu Salvador.” Lucas 1 : 46 e 47.
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MOTIVAÇÃO

LEITURA BÍBLICA

INFORMAÇÕES

                                                                   _                                                                                                   
                                                                              PROJETO BOAS NOVAS 11 a 14 ANOS

(diálogo com os alunos)

Leve algum CD de cantor evangélico. Pergunte aos alunos: 

- Por que vocês gostam dessas musicas? 

- Para quem vocês cantam? 

- Qual é o alvo dos cantores? 

- O que essas músicas transmitem?

- O que uma música pode fazer na vida de uma pessoa?

 O nascimento  de Jesus  foi  predito  pelos  profetas  Isaías,
Jeremias e Miquéias. 

 Desde  a  queda  do  homem  no  livro  de  Gênesis  Deus
preparou o nascimento do Salvador.

 A canção de Maria é chamada de “Magnificat” palavra em
latim.

Mateus 1:18-24; Lucas 1:1-80; Isaías 2:1-4, 7:14, 9:6, 7;
Jeremias 23:5, 6 e Miquéias 5:2
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Cartaz de uma dobradura de uma casa com as fichas das
palavras mais importantes.

  
  
M

a
ria

Je
su

s
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Maria era  uma  jovem
israelita  de descendência real,  que
amava a Deus e também esperava o
Messias.  Ela  não  sabia  quando  e
nem como o Rei viria ao mundo.

Deus tinha  de  encontrar  um
corpo humano, através do qual Ele
pudesse  nascer.  Nós  não  sabemos
exatamente como aconteceu.

A  experiência  de  Maria foi
única.

Vocês  já  imaginaram  Maria
tranqüila  no  seu  quarto,  e  de
repente um anjo apareceu? – O que
você faria?

O  Anjo  Gabriel apareceu  e
saudou-a  de  uma  forma
inesperada:  “Alegre-se  favorecida,
porque o Senhor esta com você.”.

Maria  se  assustou  e  ficou
confusa,  não  entendendo  o  que
estava  acontecendo  e  o  que
significava aquela saudação. 

O Anjo Gabriel disse-lhe: - “Eis
que  conceberás  e  darás  a  luz  um
filho, a quem chamarás pelo nome
de Jesus”.

Maria disse ao anjo: “Como será
isso? Eu ainda não me casei.”.

O  anjo respondeu-lhe:  -
“Descerá  sobre  você  o  Espírito
Santo  e  o  poder  do  Altíssimo  lhe
envolverá  com a Sua sombra;  e  o
ente  santo  que  há  de  nascer  será
chamado  Filho  de  Deus  o  Seu
Reinado jamais terminará.”.

 -  O  que  você  faria  nesta
situação? (deixe os alunos falarem)

Sabe  qual  foi  à  resposta  de
Maria?  –  “Aqui  está  a  serva  do
Senhor,  que  se  cumpra  em  mim
conforme a Sua Palavra.”.

Maria aceitou o privilégio de
ser  o  canal  através  do  qual  o
Redentor veio ao mundo.

O  anjo lhe disse também que
sua prima Isabel estava esperando
um  nenê.  Logo  depois,  o  anjo
desapareceu.

Após  tudo  isso,  qual  seria  a
reação  de  Maria?  Como  ela
contaria a sua família e para o seu
noivo  José?  O  que  ele  pensaria?
Como reagiria?

Naquela  época  uma  jovem
que ficasse grávida sem se casar era
castigada.  A  Bíblia  nos  relata  em
Mateus  1:18-24.  Quando  José
soube que Maria estava grávida, ele
sendo  um  homem  justo  e  não
querendo difamar a sua noiva,  ele
resolveu deixá-la secretamente.

Mas,  o  que  aconteceu  com
ela? Será que ela seria castigada?

Enquanto  José pensava  em
tudo isso, ele teve um sonho no qual
o  Anjo do  Senhor  lhe  apareceu  e
disse,  para  ele  não  ter  medo  de
receber Maria como esposa, porque
o que nela foi  gerado era obra do
Espírito Santo. Ela daria a luz a um
Filho e Ele seria chamado de Jesus,

                                                                   _                                                                                                   
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porque  salvaria  o  seu  povo  dos
pecados.  A Bíblia  não conta se foi
por causa de tudo isso que  Maria
foi viajar para a casa de sua prima
Isabel e  do  sacerdote  Zacarias,  e
ficou por três meses.

Quando  Maria chegou à casa
de sua prima e a cumprimentou, ela
ficou possuída do Espírito Santo e
disse-lhe: “Bendita é você entre as
mulheres  e  bendita  a  criança  que

vai nascer, pois logo que ouvi a sua
saudação  a  criança  que  estou
esperando  estremeceu  de  alegria
dentro de mim”.

Maria ficou  tão  alegre  que
compôs  uma  canção  exaltando  o
nome do Senhor. Ela não ofereceu
um louvor somente para satisfazer
o seu “eu”. Ela sentiu necessidade
de glorificar e engrandecer a  Deus
por tudo o que tinha visto e ouvido.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                              PROJETO BOAS NOVAS 11 a 14 ANOS

Leia junto com os alunos o “Cântico de Maria” em Lucas
1:46-56.

Deus merece todo o nosso louvor e adoração.

- O que você tem cantado glorifica o nome de Jesus?

- Qual o tipo de música que ocupa os seus pensamentos e 
  o seu coração?

- Você já compôs alguma música?

- Vamos juntos compor uma música? Qual vai ser o titulo?

Deixe os alunos falarem e vá escrevendo.    Depois
monte as frases e faça uma melodia e crie uma

música.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“A minha
alma

engrandece
ao Senhor,

e o
meu

espírito
                                                                   _                                                                                                   
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se alegrou
em

Deus,
meu

Salvador”.
Lucas

1:46, 47
                                                                   _                                                                                                   
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Maria
Deus
Anjo

Gabriel
Jesus
José
Isabel
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

     

              e o meu                 A minha                  meu                 engrandece           se alegrou
               espírito                    alma                 Salvador                    ao                     em Deus
                                                                                                         Senhor

   “                                                                                                .

                                                                               .” Lucas 1:46, 47

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   

        Espírito Santo           Filho            menino           mensagem             Isabel

   3 – CONCURSO - 

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 1º adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
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Preencha  os  espaços  em  branco,  usando  as  palavras
escritas nas nuvens.

A – Um anjo veio a Maria para dar-lhe uma ____________________ especial.

B – Você terá um __________________, um Rei cujo reino jamais terminará.

C – Maria foi visitar a sua prima ____________ e ela sentiu seu nenê mover- 
       se dentro dela.

D – Isabel ficou cheia do ____________________________________________.

C – Um anjo falou a José no sonho, explicando quem era O ______________.

Numerar  os  corações  na  ordem  certa  e  escreva  o
versículo no espaço em branco.

8a
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- Mostrar  ao  aluno a grandeza do amor de Deus, enviando o Seu 
  Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade.

- Dar  a  oportunidade  aos  alunos  de  deixarem  Jesus nascer em 
  suas vidas.

- Ensinar ao aluno o que é o novo nascimento.

   - “Eis  a   virgem  conceberá  e   dará  a  luz  um  filho  e  Ele  será 
     chamado   pelo   nome   de   Emanuel”.  (que  quer  dizer:  Deus
     conosco) Mateus 1:23

Escreva o versículo em fichas de cartolina para colocá-las
 no quadro de pregas.

- Nascendo de novo

- Jesus  veio ao mundo com uma missão específica, para 
  cumprir a vontade de Deus.

“Eis que a virgem conceberá e dará a luz

a um Filho e Ele será chamado

pelo nome de Emanuel". Mateus 1:23
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Gênesis 3:15 e 12:3; Mateus 1:18-25; Lucas 2:1–21; Números
24:17; Miquéias 5:2; Isaías 7:14–16 e 9:6-7

Grupos de estudo para debate.

Dividir a sala em grupos para debater sobre

“  Novo Nascimento”  

REUNIR OS GRUPOS E APRESENTAR AS CONCLUSÕES
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informações

curiosidades

vocabulário

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS 11 a 14 ANOS

* Somente  os  livros  de  Mateus e Lucas tratam do nascimento 
  do Messias.

* Mateus descreve Jesus como Rei.

* Lucas descreve Jesus como o Filho do homem.

* Jesus não era filho de José - Is 7:14; Mt 1:18,25; Lc 1:34,35

* Jesus é Filho de Deus - João 1:14; 3:16; I João 4:9

* Conceber = Gerar.

* Perplexa = Indecisa, pasmada.

* Reputação = Consideração.

* Linhagem = Genealogia; geração; estirpe; família.

* Recenseamento = Enumeração ou arrolamento de pessoas ou 
   animais;   numeração   ou   censo;   cadastro;   levantamento; 
   contagem.

* Estrebaria = Cavalariça;  curral; rancho para recolher animais 
   do campo.

* Manjedoura = Tabuleiro  em que se  põe  comida dos animais 
   nas estrebarias. 

* Milícia = Milhares.

* Belém - significa “casa de pão”.

* Nazaré - significa “verdejante, rebento”.
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Maria  e  José  eram  da
linhagem real. Ela foi escolhida
para ser a mãe do Messias. Era
um privilégio extraordinário!

Maria era uma judia simples
e jovem de uma pequena cidade
da Galiléia, chamada Nazaré.

Um dia,  o anjo Gabriel  (que
quer dizer homem, de Deus na
língua hebraica) lhe apareceu e
disse-lhe: - “Salve agraciada”. O
Senhor  é  contigo.  Não  temas,
porque achaste graça diante de
Deus.  Eis  que  conceberás  e
darás  à  luz  um  filho,  a  quem
chamarás  pelo  nome  de  Jesus
(em  hebraico  Joshua  =  O
Senhor  é  Salvação).  Este  será
grande e será chamado Filho do
Altíssimo.

O nascimento  de  Jesus  seria
por  obra  e  graça  do  Espírito
Santo.  Ele  seria  concebido  de
uma forma sobrenatural, não da
semente  humana,  mas  divina.
Maria  ficou  perplexa,
admirando-se de ter encontrado
favor diante de Deus e rendeu-
se ao Senhor dizendo-lhe:
- “Cumpra-se em mim segundo
a  Tua  palavra.”  Era  uma
situação  difícil  para  Maria.

Primeiro,  ela  iria  sacrificar  a
sua  reputação,  pois  ela  era
noiva  e  ainda  não  havia  se
casado com José. A lei hebraica
era  bem  severa.  A  mulher
adúltera  era  apedrejada.  Ela
também tinha  receio  que  José,
um homem bom e justo, pudesse
desfazer  o  compromisso.  Tudo
isso deve ter abalado o coração
de Maria, mas ela apoiava a sua
fé  em  Deus  sabendo  que  Deus
iria defender a sua reputação. 

José  amava  Maria  e  pensou
em  deixá-la  secretamente,  mas
um  anjo  do  Senhor  apareceu-
lhe  num  sonho  e  revelou-lhe  o
que  estava  acontecendo,
dizendo-lhe para não temer em
receber  Maria  como  esposa,
pois, o que estava sendo gerado
nela era obra do Espírito Santo.

Quando  o  bebê  estava  para
nascer,    o    imperador
romano, 
César  Augusto,  ordenou  um
recenseamento  para  toda  a
nação.  Todas  as  pessoas
deveriam  alistar-se  na  cidade
em que tinham nascido. 

                                                                   _                                                                                                   
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O  imperador  estava  sendo
usado  como  instrumento  nas
mãos  de  Deus,  pois  Ele  queria
que  Jesus  nascesse  em  Belém
para  que  se  cumprisse  o  que
diziam os profetas.

Maria  e  José  prepararam-se
para a longa viagem até Belém.

Chegando  em  Belém,  eles
procuraram  um  lugar  onde
pudessem  se  hospedar,  mas
todas  as  hospedarias  estavam
superlotadas  e  eles  só
encontraram  lugar  numa
estrebaria.

Naquela  noite,  nesse  lugar
humilde,  nasceu  o  Salvador  do
mundo.

Jesus  não  nasceu  em
Jerusalém, na capital da nação,
mas  na  pequena  cidade  de
Belém da Judéia, a uns 10 Km
ao sul  de Jerusalém e 200 Km
de  Nazaré.  Herodes,  estava  no
trono  de  Judá.  Ele  não  era
judeu e nem filho de Davi.

O imperador  romano,  César
Augusto,  estava  no  trono  do
Império Romano.

O  Filho  de  Deus  não
nasceu  num  palácio,  nem num
hospital  de  luxo.  Ele  não  teve

nem uma cama para dormir na
sua primeira noite na terra. Ele
nasceu numa estrebaria.  Maria
enfaixou-o com faixas e o deitou
numa manjedoura.

O  nascimento  de  um  filho
judeu era um dia  especial  com
muita  alegria  e  festa.  Os  pais
convidavam  os  vizinhos,
parentes  e  amigos  para  juntos
agradecerem  a  Deus  a  riqueza
de terem tido um filho do sexo
masculino. 

A  escolha  do  nome  também
era  muito  importante  e
pertencia  ao  pai  o  direito  da
escolha,  pois  eles  acreditavam
que  o  nome  influenciava  no
caráter e destino da criança.

O  nascimento  de  Jesus  não
foi assim. José e Maria estavam
numa  outra  cidade  e  não
puderam  compartilhar  com  os
amigos e vizinhos o nascimento
de Jesus.

O  que  aconteceu  de  forma
histórica,  deve  acontecer  de
forma experimental. 

Jesus já nasceu na sua vida?
Você  sabe  o  que  é  o  Novo

Nascimento?
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O Novo Nascimento

O QUE É O NOVO NASCIMENTO?

O  Novo  Nascimento  é  um  milagre  que  acontece  na  vida  da
pessoa que aceita a Jesus.  Há uma verdadeira  transformação,
uma mudança de vida. Não é apenas uma reforma mas uma vida
totalmente nova.

RESULTADOS DO NOVO NASCIMENTO:

1 - Somos livres da lei do pecado e da morte. Não vivemos na
prática do pecado.

2 - Somos  feitos  filhos  de  Deus,  pertencemos  à  família  de
Deus.

3 - Somos herdeiros de vida eterna e vamos viver para sempre
com Jesus.

O NOVO NASCIMENTO

- É efetuado por Deus - João 1:13; I Pedro 1:3
         

- Por Cristo - I João 2:29
         

- Pelo Espírito Santo - João 3:6; Tito 3:5

Pela instrumentalidade da:

- Palavra de Deus - Tiago 1:18; I Pedro 1:23

- Fé - I João 5:1
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É   DESCRITO   COMO SENDO  :

- Nova Criação - II Coríntios 5:17; Gálatas 6:15; Efésios 2:10

- Novidade de vida - Romanos 6:4

- Um novo coração - Ezequiel 36:26

- Um novo espírito - Ezequiel 11:19; Romanos 7:6

- Essencial para a vida espiritual - João 3:3

ELE   PRODUZ  :

- Semelhança com Deus - Efésios 4:24; Colossenses 3:10

- Semelhança com Cristo - Romanos 8:29; II Coríntios 3:18;
  I João 32

- Conhecimento de Deus - Jeremias 24:7; Colossenses 3:10

- Ódio ao pecado - I João 3:9; 5:18

- Vitória sobre o mundo - I João 5:4

- Prazer na lei de Deus - Romanos 7:22

DEBATE

1 - O que quer dizer “nascer de novo”?

2 - Por que precisamos “nascer de novo"?

3 - Qual a importância do novo nascimento?

4 - Quais as  bênçãos  prometidas para a pessoa que nasceu de 
     novo?

5 - O que o novo nascimento produz?

6 - Quais os resultados do “novo nascimento”?
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“Eis
que a

virgem
conceberá

e dará
a luz
a um
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Filho
e Ele
será

chamado
pelo

nome de
Emanuel”.
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Mateus
1:23
Novo

Nascimento
Resultados
Descrito
Produz
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

C D F G L M N P R S

     

              

   

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   F G J E S U S
N A Z A R É M
W B B L Q D A
Q R C É S A R
I I Z X E R I
B E L É M H A
N L T H A P J

   3 – CONCURSO - 

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 2º adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS 11 a 14 ANOS

Encontre as palavras, circule-as e complete as frases.

Complete o versículo com as consoantes.

“__o__que      u__       __e__i__o       __o__       __a__ __eu,       u__       __i__ho

__e      __os      __eu;     o     __ovê__ __o      e__tá      __ob__e     o__      __eu__

o__b__o__       e       o       __eu        __o__e        __e__á:        __a__avi__ho__o,

__o__ __e__hei__o,      __eu__      __o__te,      __ai       __a       ete__ __i__a__e,

__ __í__c__ __e     __a       __az.”  Isaías 9:6

A - Nome do Filho de Deus __________________________________________

B - Anjo que anunciou o nascimento de Jesus      __________________________

C - Imperador que decretou o censo  __________________________________

D - Nome da mãe do Salvador   _______________________________________

E - Cidade onde Jesus nasceu        _______________________________________

9a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                               PROJETO BOAS NOVAS 11 a 14 ANOS

10a A LUZ MARAVILHOSA DE JESUS
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- Mostrar que a verdadeira “Luz” é Jesus na nossa vida.

   - “Jesus é a Luz do mundo”. João 8:12

Colar as palavras do

versículo nas velas.

- A luz do Natal

- Jesus é a Luz do mundo.

“Jesus é a Luz do
mundo.”

João
8:12
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motivação

aplicação
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(levar uma lanterna)

 Para que serve uma lanterna?
 Como você se sente quando falta luz na sua casa?
 Você tem medo do escuro?

Nós não precisamos ter medo do escuro, pois na Bíblia fala:   “O
Senhor  é  a  minha  luz  e  a  minha  Salvação,  de  quem temerei
medo?” Salmo 27:1

RECURSO - uma lanterna ou uma vela.

- um visual de menino com a barriga vasada, para
colocar  um  papel  celofane  preto  e  um  papel
transparente.

CELOFANE (PRETO) – Lanterna acesa atrás do visual.

São  as  pessoas  que  tem  pensamentos  impuros,  que  falam  e
praticam atos que desagradam ao Senhor.

“Caso  a  luz  que  há  em  ti  sejam  trevas,  que  grandes  trevas
serão”. Mateus 6:33

CELOFANE (TRANSPARENTE) – Lanterna acesa atrás do visual.

É a pessoa que brilha na escuridão. Ela coloca Jesus no centro
da sua vida. Tudo que ela faz, ou pensa, ou fala, a sua luz está
sempre brilhando. Os outros vêem a Luz de Cristo brilhar na sua
vida. Deixe Jesus brilhar na sua vida neste Natal. Quando Jesus
chega, a escuridão desaparece.

Os frutos da luz são: bondade, Justiça e Verdade – Efésios 5:9
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Recurso  –  Visuais de velas com as referências bíblicas.

É  tão  ruim  andar  por  uma  rua  escura,  sem  iluminação.  Como  Deus  é
maravilhoso  de  ter  permitido  ao  homem  descobrir  a  eletricidade.  Quantos
benefícios a luz nos traz! Deus criou a luz. É tão lindo ver o céu estrelado, deitar a
noite, sabendo que no outro dia, temos a luz, o sol.

Há 4 tipos de luz:

1 – A Luz natural  –  Gênesis 1:4

“E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas.”

2 – A Luz artificial  –  Atos 16:29 (Paulo e o carcereiro).

Vela, lanterna e luz elétrica.

3 – A Luz extraordinária  –  Salmo 78:14

A luz do povo no deserto.

4 – A Luz Divina  –  Tiago 1:7; I João 1:5; João 8:12

Deus é a Luz.

Hoje eu quero falar de uma outra Luz. Não a luz elétrica, a luz do dia, a luz
das estrelas e nem a luz da lua. Eu vou falar de uma Luz Divina: Jesus é a Luz do
mundo.  Jesus  nasceu,  morreu  e  ressuscitou  para  sermos  luz.  Enquanto  Jesus
estava no mundo, Ele era a Luz (João 9:5). Mas, agora quem segue a Jesus terá a
luz  da  vida  (João  8:12).  Nós  somos  chamados  para  brilhar  nesta  terra,  para
iluminar as pessoas que estão a nossa volta. A luz é calor e energia.

1 – A luz da vela

A luz é feita de cera (mostrar). O pavio da vela continua acesso enquanto a
chama vai derretendo a cera.  Nos somos comparados como uma vela acessa que
vai queimando as impurezas da nossa vida. Deixe o fogo de Deus queimar a sua
vida. Porque usamos velas no Natal?
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HISTÓRIA A LUZ 
DE JESUS
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Martinho  Lutero  diz  que  ao  caminhar  numa noite  fria  de  Natal  ele  viu
milhares de estrelas brilhando, através de galhos de um pinheiro coberto de neve.
Maravilhado, ele cortou um galho do pinheiro e levou para casa e o enfeitou com
velas acessas, a fim de mostrar aos filhos como tinha sido bonita a cena da floresta.
Com o surgimento da luz elétrica, as velas foram sendo substituídas por pequenas
lâmpadas coloridas.

2 – A luz da candeia, do candelabro e da lamparina

“Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o
candelabro, para que haja lâmpada acessa continuamente.” Levíticos 24:2.

- Qual foi a ordem de Deus? Traga azeite.

- Como era o azeite? Puro.

- De onde era feito o azeite? Das oliveiras. Jesus é comparado à oliveira.

- Como  o  azeite  deveria  ser? Batido  e  moído. Jesus  foi  moído  pelas  nossas 
  transgressões. O azeite simboliza o Espírito Santo.

- Para que serve o azeite? Para que haja lâmpada acessa continuamente.

A luz da candeia, do candelabro e da lamparina tem que estar cheia de azeite para
poder brilhar continuamente, ou seja, por todo o dia. Não podemos faltar azeite. E
uma  vigilância  total.  A  lamparina  não  pode  apagar.  Sem  o  óleo  o  pavio  vai
queimando e acaba como uma fumaça preta com um cheiro ruim. A vida sem o
óleo do Espírito Santo, exala um cheiro ruim.

3 – A luz elétrica

É a mais potente das luzes. Para acendê-la tem que ser conectado em uma
fonte de energia. Jesus é a nossa energia. Temos que estar conectados com Jesus o
tempo todo,  através  da leitura da Palavra de Deus,  da oração e da comunhão.
Assim podemos brilhar na casa, na família, na escola, no trabalho e em todos os
lugares que estivermos. “Se a chama que está em ti se apagar, muitos ao seu redor,
irão morrer de frio.”

Como a sua luz pode brilhar nesse Natal?

1 – Crer em Jesus para se tornar filho da luz. João 12:36
2 – Andar como filhos da luz. Efésios 5:8
3 – Seguir a Jesus. João 8:12
4 – Brilhar em todo lugar intensamente. Provérbios 13:9
5 – Praticar a verdade. João 3:21
6 – Alegrar-se com a luz. João 5:35
7 – Ser luz para os outros. Atos 13:47
8 – Ter comunhão uns com os outros. I João 1:7
9 – Amar a seu irmão. I João 2:10
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Dinâmica do fósforo

Dinâmica das 2 velas
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Objetivo  – Conhecer um pouco de cada um.

Recurso  – Uma caixa de fósforo.

Desenvolvimento  – Os participantes devem estar em circulo. A caixa
de fósforo é passada para cada pessoa, que deve
acender  o  fósforo  e  falar  (enquanto  a  chama
estiver  acessa),  como  ela  pode  ser  luz  neste
Natal.

Esta dinâmica pode ser feita também no final do ano:

- Quais as bênçãos recebidas neste ano?

- Quais os desafios para o novo ano?

Objetivo  – Refletir sobre os projetos realizados no decorrer no ano e
sonhos para o próximo.

Recurso  – 2 velas, sendo uma usada e outra nova.

Desenvolvimento –  Os  participantes  assentam em círculo.  O líder
acende a vela usada e diz: - Esta vela que está acabando é você, e ela
representa as suas atividades realizadas nesse ano que passou. Muitos
projetos você não terminou,  outros nem começou. Fale um minuto
quais  as  atividades  que  você  conseguiu  realizar  e  as  que  não
conseguiu.
Todos os participantes devem falar enquanto a vela passa entre eles.
Depois que todos falarem o líder acende a vela nova e diz:

- Essa vela é você no próximo ano. Quais os seus objetivos?

Passar a vela entre os participantes. Dê uns minutos para cada um
falar dos seus objetivos para o próximo ano. Termine com uma oração
entregando os seus objetivos e projetos para Jesus.

.
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“Porque
Deus

amou ao
mundo de

tal maneira
que deu o
Seu Filho
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unigênito,
para que

todo o que
Nele crê

não
pereça,

mas tenha
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a vida
eterna.”

João
3:16

LUZ
Natural

Artificial
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Espetacular
Divina
Vela

Candeia
Candelabro
Lamparina

Elétrica
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- Deus nos deu o maior presente que é Jesus.

- Agradeça a Deus porque Ele enviou o Salvador prometido.

- O que  você  pode ofertar  hoje para Jesus? Sua vida, seu tempo, 
  suas habilidades.

- “Prostrando-se, O adoraram; abrindo os Seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.”

Mateus 2:11

Faça um cartaz de um baú e escreva o versículo nele.

- Os sábios adoram o Salvador Jesus

- Os sábios ofertaram presentes para Jesus

“Prostrando-se, O adoraram;
abrindo os Seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas:
ouro, incenso e mirra.”

Mateus 2 : 11
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 “Adorai em majestade.

 Eu te louvarei Senhor de todo o meu coração.

 Exaltar-te-ei ó Deus meu e Rei.”
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Jerusalém - Cidade bonita, bem localizada, grande        
Sl 48:2, Jr 22:8.
Populosa,  chamada  princesa  das  províncias
Lm 1:1.
Onde o templo de Salomão foi edificado     
II Cr 3.
Os  judeus  oravam  por  sua  prosperidade,
sempre voltados para ela 
Sl 51: 18, Dn 6:10, I Rs 8:44.

- Mateus 2:1-18; Levítico 24:17; Miquéias 5:2
  Isaías 42; 49; 61:1

Você gosta de receber presentes? É claro que sim. As vezes, você
recebe um presente no dia do seu aniversário. Jesus disse:  “É
melhor dar do que receber” .
Você já deu alguma coisa a alguém que realmente precisava do
presente, e viu a gratidão nos seus olhos? As vezes, os melhores
presentes são: o seu tempo, as suas habilidades ou capacidade
ou mesmo a sua atenção.

• Eu sou grato por tudo que tenho;
• Muito obrigado (Diante do Trono);
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Rei Herodes - Chamado “O grande”. Descendente de Esaú.
Era  um  homem  cruel  e  sanguinário.
Realizador,  intelectual,  edificou  o  templo.
Foi rei de um extenso território. Os romanos
o chamaram de “Rei dos judeus”.

Magos - Sábios, astrólogos, casta religiosa, intelecto
da nação.
Nome grego “Magi”. Adoravam 4 elementos:
o fogo, o ar, a terra e a água.
Interpretavam  sonhos  e  se  diziam
possuidores do dom da profecia, estudavam
as estrelas e pesquisavam os céus. A Bíblia
não narra se eram 3 sábios e nem os seus
nomes.
Eles  consideravam  a  nascente  de  uma
estrela, como sinal do nascimento de um rei.

Ouro - Metal precioso. Simbolizava “Realeza”.

Incenso - Casca  de  uma  árvore.  Tipo  de  anestésico
para embalsamar os corpos.
Simbolizava “Divindade”.

Mirra - Perfume,  resina  de  uma  árvore.  Era  usada
pelos sacerdotes levitas.
Simbolizava  “O  Sacrifício” (sofrimento  e
morte de Jesus).

Belém da Judéia - Pequena cidade de Judá.
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Você sabe quem eram os homens sábios que
foram visitar Jesus?

entrevista

- 3 professores vestidos de reis magos.

- Os alunos farão as perguntas.

1 2 3

Repórter   (1 Aluno)

entrevistados   (os reis magos)

alunos
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Depois que Jesus nasceu, uns sábios
do Oriente,  foram até a cidade de
Jerusalém e perguntaram ao povo
da  cidade:  “Onde  está  o  recém-
nascido  Rei  dos  judeus?  Porque
vimos a estrela no Oriente e viemos
para adorá-lo.”

O  rei  Herodes  e  o  povo
ficaram  alarmados  com  a  notícia.
Herodes  convocou  os  sacerdotes  e
escribas  e  perguntou-lhes  onde
Cristo  iria  nascer.  Eles
responderam que estava escrito que
seria em Belém da Judéia e citaram
o  texto  do  Profeta  Miquéias:  “de
Belém,  virá  um  líder  que  será  o
pastor  do  meu povo,  Israel.  E  tu,
Belém,  terra  de  Judá,  não  és  de
modo  algum  a  menor  entre  as
principais  de  Judá,  porque  de  ti
sairá o Guia que há de apascentar o
meu povo, Israel”. Miquéias 5:2.

Quando Herodes soube desta
palavra,  encontrou-se  em  segredo
com  os  sábios,  com  o  intuito  de
descobrir onde a estrela aparecera
e  enviou-os  a  Belém,  pedindo-lhes
para  informá-lo  a  respeito  do
menino,  para  que  ele  também
pudesse  adorá-lo.  Herodes  estava
preocupado com o fato do menino
ser o Rei  e  ele  queria  ser  o  único
rei.

Depois de conversarem com o
rei,  os  sábios  partiram  e  viram
novamente a estrela e se alegraram
muito. Os magos viajaram nos seus
camelos  por  um  bom  tempo.  A

estrela foi adiante e conduziu-os até
a casa onde Jesus estava na cidade
de Belém. Entrando na casa, viram
o  menino  com  Maria,  sua  mãe.
Jesus já não estava na estrebaria e
nem deitado numa manjedoura. Os
sábios ajoelharam-se e adoraram o
Filho de Deus, depois lhe deram os
presentes: ouro, incenso e mirra.

Antes  dos  sábios  partirem
para o seu país, eles foram avisados
em  sonho,  para  não  voltarem  à
presença  de  Herodes  e  eles
retornaram para o seu país, por um
outro caminho.

Logo  depois,  um  anjo  do
Senhor também apareceu a José em
sonho  e  lhe  disse  para  fugir  com
Maria  e  o  Menino  para  o  Egito,
porque  Herodes  tentaria  matá-los.
Eles viajaram a noite e foram para
o  Egito,  onde  morariam ali,  até  a
morte do rei Herodes.

Quando  Herodes  descobriu
que os  sábios  o haviam enganado,
ficou  furioso  e  mandou  que  seus
homens  fossem  até  Belém  e
matassem  todos  os  meninos  de  2
anos para baixo (idade aproximada
que  Jesus  teria  quando  os  magos
foram visitá-lo).

Herodes  morreu  e  o  anjo
apareceu  novamente  a  José  e  lhe
disse para voltar a Israel, porque já
não havia mais perigo. José, Maria
e Jesus retornaram a terra de Israel
e  foram  morar  na  cidade  de
Nazaré.
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APÊLO

Dinâmica –   O NASCIMENTO DE JESUS  
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Nós não sabemos o que os magos pensaram quando trouxeram
seus  ricos  presentes  para  Jesus,  o  Filho  de  Deus.  Eles
escolheram presentes que tinham valor e queriam expressar a
sua  admiração.  Comparados  com  a  grandeza  de  Deus,  os
presentes deles eram sem importância.
Jesus quer hoje receber o maior de todos os presentes, que é
você mesmo. Ele deu a vida por você. A salvação em Jesus é algo
muito precioso, de grande valor.
Você já recebeu esta salvação? Receba este valioso presente!

Material  – Lápis  e  papel  para  todos  os  participantes,  sino.

Objetivo  – Desenvolver   a   criatividade,   a   complementação   
   grupal e a lógica de idéias.

Desenvolvimento  – Distribua  papel  e  lápis  para  cada
participante. Coloque seu nome no canto da
folha. Comece o desenho. Quando o dirigente
tocar o sino,  cada participante passa a sua
folha para a pessoa à sua direita,  que dará
continuidade  ao  seu  desenho  e  assim
sucessivamente  até  que  as  folhas  cheguem
aos seus donos originais.

Avaliação  – Como foi iniciar o desenho?
E continuar o desenho do outro?
Houve dificuldade?
O desenho teve algum sentido?
O  que  você  sentiu,  vendo  o  seu  desenho  bem
diferente?
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“Prostrando-
se, O

adoraram,
e abrindo

os
seus

tesouros,
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entregaram-
Lhe suas
ofertas:
ouro,

incenso
e mirra.”

Mateus 2:11
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

     

              

   

  

   2 – EXERCÍCIO -   

     3 – EXERCÍCIO   – Risque o que os magos trouxeram para Jesus:

   4 – CONCURSO - 

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 4º adesivo. 
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Relacione as cidades com os eventos que ocorreram nelas.

Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.
Lucas 2 : 30 - 32

“Porque os meus ______________ já viram a Tua _________________, a qual 
    S O H L O       O Ã S A V L A S

preparaste __________ de todos os __________: luz para _________________

                   E T N A I D    S O V O P        O Ã Ç A L E V
E R

aos _____________ e para ____________ do teu povo de  _____________.”
 S O I T N E G               A I R Ó L G    L E A R S I

Belém - ( 1 )

Oriente - ( 2 )

Egito - ( 3 )

(   ) - Lugar de onde vieram os reis magos.

(   ) - Cidade onde Jesus nasceu.

(   ) - Lugar para o qual José e Maria fugiram com medo 
         do rei Herodes.

PRATA OURO PERFUME INCENSO MIRRA

11a
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- Levar o aluno a entender que o segredo de orna vida vitoriosa, é 
  a dependência total em Deus e apossar-se das promessas divinas.

 - "Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada,
nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos

entregará nas nossas mãos." I Samuel 17:47

- Davi o vencedor

- O segredo  da  vitória de  Davi  foi a  sua confiança em 
  Deus.

3 grupos para debate

1 - Estatura de anão.

2 - Estatura de gigante.

3 - Estatura normal.  

- I Samuel 17

Depois apresente a conclusão
dos 3 grupos.
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(Estudo - Wilma Carvalho)

O exército de Israel estava no campo de batalha para lutar contra o exército
dos  filisteus.  Davi  foi  até  aos  campos de  batalha  para  saber  notícias  dos  seus
irmãos, quando ele viu os israelitas com medo, ele revestiu-se de coragem e foi
oferecer seus serviços ao rei. O rei não creu na possibilidade de vitória daquele
jovem pastor, mas, logo ele cedeu ao seu pedido.

Nesta passagem podemos confrontar com 3 estaturas:

l) Estatura de anão

2) Estatura de gigante

3) Estatura normal

ESTATURA DE ANÃO

Sentimento de inferioridade e insignificância. O homem do mundo busca valor,
poder e fama. Todos temos a necessidade de poder. Muitos conseguem de maneira
insignificante, pisando nos outros até chegar no poder; muitas vezes com medo de
ficar para trás. Os medos mais comuns são plantados na infância. Quando vemos
grupos maiores, poderosos, cidades grandes fora do nosso alcance, sentimos medo
(Deuteronômio 1:28 - No relatório dos espias, Números 13:1–33).  Muitas vezes,
quando  sentimos  medo,  não  querendo  demonstrá-lo,  a  tendência  é  infamar,
desmerecer, difamar, colocar defeito. Ê o sentimento de inveja. Quando a posição
é de fé, não é assim que as coisas se sucedem (Números 14:9).

A POSIÇÃO DE DAVI NÃO ERA DE ANÃO

Ele  sabia  que  Deus  o  havia  tirado  de  detrás  das  ovelhas,  para  que  ele  fosse
príncipe (II Samuel 7:8, 9).

A) Ele não menosprezou o gigante

Ele viu o gigante, mas não desconsiderou a sua força.

B) Davi não se menosprezou
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Ele disse: “eu enfrentei um urso e um leão.” Ele não usou de falsa modéstia.
Mas, sim de coragem, de sangue frio e de força física.

C) Davi não se apresentou como outra pessoa

Ele se apresentou ao rei Saul com a aparência e a experiência de pastor. O rei
Saul  tentou  dar  uma  fachada  de  soldado  para  Davi,  colocando  nele  a  sua
armadura. Mas Davi  não conseguiu andar com aquela  armadura do rei.  Davi
chegou ao rei do jeito que ele era mesmo, apelando para a força do Senhor e o Seu
auxílio. Ele não chegou ao rei com sentimento de inferioridade, com a estatura de
anão.

ESTATURA DE GIGANTE

Sentimento de grandeza, de onipotência. Não queremos mostrar o nosso lado
fraco.  Geralmente,  são  pessoas  dinâmicas.  A  responsabilidade  e  o  dinamismo
dessas pessoas são consideradas virtudes delas mesmas e não do Senhor. É um
pequeno passo para cair no pecado da soberba e do orgulho.

SINAIS DE GIGANTISMO

a) Como  sentimos  que  nada  nos  afeta,  que  somos  gigantes,  saímos  afoitos,
imprudentemente de peito  aberto.  Quando Davi  chegou com as  suas armas
perto do gigante Golias, este sentiu-se mal, ficou injuriado de terem enviado um
pastorzinho para lutar contra ele. Davi não aproximou-se do gigante de peito
aberto. Ele abateu o gigante à distância, de longe. Ele sabia da força do inimigo
e não o desprezou.

b) Quando  somos  gigantes,  recebemos  mais  cargas.  São  responsabilidades
excessivas, para provar a nossa força. Se somos gigantes gostamos de receber
cargas. O rei Saul em I Samuel 17:38, 39, ofereceu sua armadura à Davi. Ele
queria lhe dar mais recursos, mas Davi não aceitou. Ele disse que daquele jeito
não seria possível andar, pois era pesado demais. Ele mesmo, tirou na frente de
todos  aquele  peso.  Muitas  vezes  queremos  manter  a  reputação  diante  das
pessoas e pegamos cargos e pesos além das nossas forças. Há um limite, não
necessitamos provar para os outros aquilo que não somos.

c) Outro  sinal  de  gigantismo  é  que  quando  queremos  tomar  as  afrontas,  as
guerras  que  vem contra  nós  (I  Samuel  17:45-47).  E  ao  Senhor  pertence  a
guerra. A afronta é do Senhor e não nossa. Muitas vezes, em vez de ligarmos ao
Senhor,  ligamos  ao  adversário.  Ficamos  ligados  à  pessoa  que  estamos  em
guerra, o tempo todo com o pensamento naquilo. "O Senhor guerreia as nossas
guerras."
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ESTATURA NORMAL

Nem como gigante,  nem como anão. Davi não foi  convocado para a guerra.
Houve  uma  convocação  de  Deus.  Às  vezes  estamos  em  guerra  sem  sermos
convocados e quando Deus convoca o homem, ele se sente incapacitado. Davi não
tinha preparo de soldado. Mas ele estava pronto para a guerra. Golias fez guerra
psicológica no meio do povo de Deus, deixando-os amedrontados.

SINAIS DE ESTATURA NORMAL

A) Tranquilidade de Davi

Ele  ouviu  o  que  Golias  tinha  dito  ao  povo  (I  Samuel  17:23–25).  Davi  se
informou do que estava acontecendo. Ele se  posicionou ante as  informações (I
Pedro 3:15). Estar preparado para responder baseado em argumentos sólidos.

B) Oposições que Davi enfrentou

 Rejeição da família - Davi enfrentou a raiva dos irmãos (I Samuel 17:28).
Eles tiraram falsas conclusões.

 Rejeição do rei Saul (I Samuel 17:33). Falta de credulidade da autoridade do
rei.

 Rejeição de Golias (I Samuel 17:43). Oposição e zombaria do adversário.   

C) Davi se colocou como mediador da benção - I Samuel 17:32

Davi trouxe esperança, levantou o ânimo dos soldados. Trouxe vislumbre de
vitórias.  Infundiu confiança aos outros. Ele disse: "Eu irei  e pelejarei contra o
filisteu."  Ele  entregou-se  para  resolver  o  problema  da  nação.  Nós  somos
mediadores da benção, por isso devemos levar a esperança às outras pessoas.

D) Davi quis saber qual era a recompensa - I Samuel 17:25–27

Davi recebeu duas informações.

- A primeira foi o que o filisteu falou.

– A segunda qual era a recompensa. Ele quis saber qual era a recompensa
antes de entrar na batalha. A recompensa era a filha do rei, riquezas e a
isenção de impostos. Nós temos recompensas aqui na terra (Comer o melhor
da terra      Isaías 1:19).
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E) Davi conhecia os livramentos - I Samuel 17:37–47

Davi  conhecia  os  livramentos  de  Deus  na  sua  própria  vida.  À  sua  fé  foi
experimentada. Ele atribuía os livramentos ao Senhor. Ele disse: "Toda a terra
saberá que há Deus em Israel e toda a multidão saiba que o Senhor salva." Era
para que toda a multidão soubesse, não somente a nação de Israel, mas também a
nação adversária. A salvação vem do Senhor. "Não é por força nem por violência,
mas sim pelo Espírito do Senhor." A nação israelita estava completamente sem
força. Golias mostrou a sua força humana, Davi foi na total dependência da força
do Senhor, opondo assim a força do inimigo. Davi foi cooperador de Deus, ele foi
instrumento de Deus para conquistar a vitória. Primeiro ele se entregou dizendo:
"eu irei e pelejarei." Ele dependia do Senhor Deus. Davi sentiu a vitória, porque a
sua confiança estava em Deus.

F) Davi não usou recursos que ele não conhecia - I Samuel 17:40

Davi não usou nenhum tipo de recurso que ele não tinha conhecimento, mas
sim, usou aquilo que ele possuía, que ele estava acostumado: o seu cajado, a sua
funda e 5 pedras. Ele não usou recursos novos como a armadura do rei ou outro
instrumento qualquer. Davi abateu Golias à distancia, ele colocou uma pedra na
sua funda e atirou na testa do gigante. O gigante caiu. Quando ele caiu, ele pegou
a espada do próprio inimigo e o matou.

CONCLUSÃO

OS SINAIS PARA VENCER UMA BATALHA

1- Ser bem informado - Ouvir e decidir.

2- Não desanimar diante das oposições - Ir em frente.

3- Ter ânimo. Se dispor a ir. Ser mediador da benção, ser parceiro
com o Senhor.

4- Estar pronto para receber a recompensa.

5- Atribuir os livramentos ao Senhor.

6- Usar   os   recursos   que   possuímos,   com   os   quais
estamos
acostumados, aqueles com os quais temos alguma afinidade e
não recursos duvidosos.
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“Saberá
toda esta
multidão

que o
Senhor
salva,

não com 
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espada,
nem com

lança,
porque do

Senhor
é a

guerra,
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e ele vos
entregará

nas
nossas
mãos.”

I Samuel
17:47
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Estatura
de anão 

de gigante
normal
Sinais
Davi

Batalha
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO -  

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, pinte a couraça. 
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A C D E F G I L M N O R S U

Complete o versículo usando as sílabas que estão no
círculo.  Salmo 46:11

“O    ____ nhor    dos    e ____ ____ ____    está

____ nosco;    o    Deus    de     ____ co     é    o

nos ____     ____ ____ gio”.  Salmo 46:11

Se
ci

tos

Ja
fú

re

xér

co

so

Use o código para completar as frases. Depois escreva-
as nos espaços em branco.

A) – Davi  foi ao  acampamento  dos  israelitas  para  saber  notícias dos
seus ___    ___    ___    ___    ___    ___.



B) – O gigante  ___  ___  ___  ___  ___  ___  desafiava  o  povo  de Israel. 
                           



C) – Davi se tornou o segundo  ___    ___    ___  de Israel.

                                                       

D) – Davi confiava em  ___    ___    ___    ___. 
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- Incentivar o aluno a desenvolver a sua fé.
- Motivar o aluno a ter as qualidades de um soldado de Jesus.

- “De fato,  sem  fé  é impossível  agradar  a  Deus,  porquanto  é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe é
que se torna galardoador dos que O buscam.” Hebreus 11:06

Versículo  escrito  no quadro de giz.  Todos os  alunos devem ler  o  versículo.
Chame um dos alunos para apagar duas palavras do versículo, depois outro
para apagar 3 palavras depois 4 palavras, e assim por diante, até apagarem
todas as palavras do versículo. Todas as vezes que forem apagando as palavras,
as crianças devem repetir o versículo.

- Fé

- A fé do  centurião  foi  honrada, pois  Jesus  curou o seu

  servo sem nenhuma palavra.
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MOTIVAÇÃO

LEITURA BÍBLICA

Recurso Do estudo

                                                                                                                                                                     
                                                                                        PROJETO SOLDADO DE JESUS 11 A 14 ANOS

Entrevistar um soldado.

Fichas de cartolina colocadas no quadro de pregas.

Mateus 8:5-13; Lucas 7:1-10

Insistir Preocupar-se

Ser amigo Ser digno
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v - 1 “Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em
Cafarnaum.” Depois que Jesus terminou o Seu sermão, Ele voltou para a
cidade  de  Cafarnaum. Jesus  sempre  concluiu  o  que  começa.  Ele  nunca
deixou as coisas no meio do caminho. 

E você, sempre conclui, termina seus afazeres, ou sempre deixa pela metade? É
nos  mínimos  afazeres  que  aprendemos  a  ir  até  o  fim  e  sermos  pessoas
perseverantes, em áreas como:  estudo, natação, aula de inglês, etc.

A primeira qualidade de um soldado de Jesus é Terminar  o que começou.

v - 2 “E o servo de um centurião, a  quem este  muito estimava,  estava doente,
quase à morte.” Você sabe o que é um centurião? É o nome de um cargo do
exército romano, cujo oficial comandava 100 homens. 

O seu servo estava paralítico, sofrendo muito, quase à morte. O centurião era
um homem bom, ele se preocupou com o seu empregado, ele o estimava.

Você se preocupa com os outros?
A segunda qualidade de um soldado é  Preocupar - se com os outros e tentar

ajudá-los.

v - 3 “Tendo  ouvido  falar  a  respeito  de  Jesus,  enviou-lhe  alguns  anciãos  dos
judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo.”

O centurião ouviu falar de Jesus. “A fama corre.” A quem ele enviou? Não foi
qualquer pessoa. Foram os anciãos. Eram pessoas maduras que saberiam
transmitir o pedido do centurião. O centurião não só se preocupou com o seu
servo,  mas  também agiu,  enviando os  anciãos  para  se  encontrarem com
Jesus.

A terceira qualidade de um soldado é o  Agir.  Não adianta só  se preocupar,
também é preciso ação. São fundamentais o agir e o fazer.

v - 4 “Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo:  Ele é
digno de que lhe faças isto.”

Os anciãos foram até onde Jesus estava e pediram com insistência.
Quando você quer uma coisa, você é persistente? 
A 4ª qualidade de um soldado é Insistir .
Outra qualidade é Ser     Digno  .

v - 5 “Porque  é  amigo  do  nosso  povo  e  ele  mesmo nos  edificou  a  sinagoga.”
Outra qualidade é  Ser Amigo,  Ser Desprendido . Foi ele quem construiu a
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sinagoga dos judeus. Quantas qualidades tinha aquele homem! E ele  não
tinha uma experiência com Jesus, ele "só conhecia Jesus de ouvir dizer.”

v - 6 “Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos
para  lhe  dizer:  Senhor,  não  te  incomodes,  porque não sou digno  de  que
entres em minha casa.” Jesus foi com eles. Ele sempre atende um clamor.
Não importa quem sejamos, Jesus está pronto a ouvir a nossa oração.

Outra qualidade do centurião é a Humildade . Era um homem humilde. Ele não
tinha  conhecido  Jesus  pessoalmente,  mas  sabia  o  suficiente  acerca  d’Ele
para lhe dar um lugar de alta estima. Ele foi humilde dizendo que não era
digno de que Jesus fosse até a sua casa.

v - 7 “Por isso eu mesmo não me julguei de ir ter contigo.” Louvado seja Deus,
pois temos acesso ao Pai através de Jesus. O sangue de Jesus limpa-nos de
todo o pecado. O centurião pediu para Jesus dizer uma só palavra e o seu
servo seria curado. O poder estava na palavra de Jesus. Outra qualidade do
centurião é a Fé.

v - 8 “Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às
minhas ordens, e digo a este: Vai, e ele vai; e o outro: Vem, e ele vem; e ao
meu servo:  Faze  isto,  e  ele  o  faz.”  O centurião  sabia  da sua posição  de
comando. E os seus soldados lhe obedeciam. Para o centurião era tão natural
Jesus ter plenos poderes sobre o universo, como para um oficial romano ter
confiança no cumprimento de suas ordens.

Vemos mais uma qualidade: Autoridade.

v - 9 “Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo
que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé
como esta.” Jesus admirou-se da fé do centurião.

“Sem fé é impossível agradar a Deus.” (Hb 11:6)

v - 10 “E,  voltando  para  casa  os  que  foram  enviados,  encontraram  curado  o
servo.”

Quando os  anciãos  chegaram na  casa  do  centurião,  o  empregado já  estava
curado.  Jesus  manifestou-se  na  vida  daquele  servo,  por  causa  da  fé  do
centurião. A fé opera milagres. Jesus curou sem sequer dizer uma palavra.
Nós somos soldados de Jesus. Somos servos do Rei dos reis, estamos debaixo
das Suas ordens. Seja um soldado perseverante, que se preocupa com os
outros, que tenha ação, que seja digno, amigo, desprendido, humilde, que
tenha autoridade e fé.
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Terminar
Preocupar-se

Agir
Insistir

Ser digno
Ser amigo
Humilde
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Fé
Autoridade

Versículo chave

“De fato,  
sem
fé é

impossível
agradar
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a Deus,
porquanto

é
necessário

que
se

aproxima
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de
Deus
creia
que
Ele

existe
e que
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se torna
galardoador

dos
que O

buscam".
Hebreus

11:6
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO -  

     1 =           2 =           3 =           4 =           5 = 

                                                                                                                                                                     
                                                                                        PROJETO SOLDADO DE JESUS 11 A 14 ANOS

1) Um centurião é responsável por cerca de 1000 soldados.
VERDADEIRO = A FALSO = C

2) O centurião dependia da ajuda de Jesus para curar o seu empregado.
VERDADEIRO = R FALSO = I

3) Ele se sentiu indigno de que Jesus entrasse em sua casa.
VERDADEIRO = E FALSO = O

4) O centurião não creu no poder de Jesus.
VERDADEIRO = L FALSO = I

5) Os amigos entraram na casa do centurião e seu servo já estava curado.
VERDADEIRO = A FALSO = I

Troque  o  resultado  pelas  palavras  escrevendo-as  nos
espaços em branco, para descobrir o versículo.

“ ________  disse  _________  ao  _________________ : Vai-te  e  ________
         25                          30                              45                                         5

feito  ________________  a  tua  ____ .  E  naquela  mesma  ________  o
                          15                              35                                              10

__________  foi  ____________”.  Mateus 8:13
                                 20                           40

Decida se a frase é verdadeira ou falsa. Depois escreva a letra
após cada resposta  correta no espaço correspondente para
descobrir a mensagem.

5 x 1 = ____ seja 5 x 4 = ____ servo 5 x 7 = ____ fé

5 x 2 = ____ hora 5 x 5 = ____ Então 5 x 8 = ____ curado

5 x 3 = ____ conforme 5 x 6 = ____ Jesus 5 x 9 = ____ centurião
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