




LIÇÃO 1
Data: 05 de Novembro
PROFESSOR: ________________
DURAÇÃO DA AULA: 50min
MATERIAL: Caneta

TÍTULO: CONHECER JESUS É TUDO!
TEXTO ÁUREO: “Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor.” Oséias 6:3
VERDADE PRÁTICA: Jesus nos deu o privilégio de nos tornarmos amigos de Deus.
LEITURA EM CLASSE: João 14:6-17 (NVI)
Respondeu Jesus:
— Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente
me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto.
Disse Filipe:
— Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Jesus respondeu:
— Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo?
Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Você não crê que eu estou no Pai e
que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai,
que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o
Pai está em mim; ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: Aquele
que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas,
porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja
glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos
meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para
sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas
vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.

OBJETIVO GERAL: CONHECER a Deus na vida diária.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. IDENTIFICAR para quem direcionamos nossa atenção;
2. DISCORRER sobre o Deus Triuno;
3. ESTABELECER um devocional diário com Deus.

COMENTÁRIO:  Detalhe,  aprofunde  o  assunto  de  maneira  mais  prática.  Você,  professor,  é  o
moderador e expositor. É essencial que os alunos participem ativamente.

INTRODUÇÃO:
Você já ouviu a frase: “Conhecer a Deus, e fazê-lo conhecido”? Hoje vamos conversar sobre como
conhecer a Deus, e, na próxima lição, iremos aprender como fazê-lo conhecido. Na primeira lição,
aprendemos que pela graça recebemos o perdão de Deus, agora podemos viver uma nova vida em
Cristo. “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que
tudo se fez  novo” (2  Coríntios  5:17). Pela  graça  de Deus, hoje, podemos  conhecer  a  Deus como
conhecemos a um amigo (Jo 15:15). Para começar a aula você poderia compartilhar com seus irmãos
como foi o seu encontro pessoal com Jesus?
[Professor, dê oportunidade para seus alunos falarem do dia em que aceitaram a Jesus como SENHOR e Salvador. Você poderá
ser o primeiro a relatar a sua própria experiência de encontro com Cristo.]



I – PARA QUEM ESTOU OLHANDO?
1.1 Estou olhando para mim mesmo? Toda vez que você olhar para dentro de você, verá fracasso,
culpa, medo  e  frustração. Os  psicólogos  nos  dizem:  “Olhe  para  dentro  de  você”, “descubra  seu
potencial interior”, “concentre-se para conseguir a força mental”, “descubra a si mesmo”, “explore
sua energia  interna”. Mas, dentro  de nós  só existe  angústia, vazio, desequilíbrio e  muitas  vezes
desespero (Rm 7:18-19).
1.2 Estou olhando para o diabo? A função do diabo é  mentir  e  te  acusar. Não dê ouvidos  às
mentiras dele, nem às acusações. “Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo
Jesus” (Rm 8:1 NVI) Ver também: Jo 8:44; Rm 8:1; Ef 4:27, 6:11; Tg 4:7.
1.3 Estou olhando para o mundo? Olhar para o mundo é querer voltar a ser o que era, é querer se
conformar com a velha maneira de viver. A mulher de Ló olhou para trás (Gn 19:26; Lc 17:32), o povo
de Israel, no deserto, quis voltar para o Egito (Ex 16:2-3; Nm 14; Nm 26:63-65), o resultado foi morte.
1.4 Para Deus? “Olhai para mim e sereis salvos…” (Is 45:22a). Olhar para Deus é encontrar o olhar
divino de graça, amor e misericórdia. A Perfeição olha para o imperfeito e diz: “Eu te ajudo, eu te
perdoo e esqueço de todos os seus pecados, eu estarei sempre com você, nunca vou te abandonar” (Dt
31:6; Js 1:5; Sl 23:4a Mt 28:20; Jo 14:26; Hb 13:5b).
Toda vez que você cometer erros, cair em fraquezas, pecar contra Deus, ficar com vergonha de si
mesmo, se sentir culpado, olhe para Cristo! Se você se arrepender, confessar seus erros, culpa ou
pecado, o Senhor te perdoará e te fortalecerá. Aceite o perdão e amor de Deus, conheça as verdades
de Deus ao seu respeito e prossiga na caminhada com Ele.

II – CONHECENDO DEUS
O Pai (Dt 32.6; Is 63.16 e Ml 2.10), o Filho (Sl 2.6,7; 45.6,7; Pv 30.4; Is 9.6; 61.1 e Jr 23.5) e o Espírito
Santo (Gn 1.2; Is 11.2; 63.11,14) são Deus e possuem a mesma essência. Existe apenas um Deus único
e verdadeiro, mas na unidade da Divindade existem três pessoas distintas, mas igualmente eternas e
divinos, que formam um só Deus. Essa doutrina recebe o nome de Trindade ou Triunidade, não
aparece nas Escrituras em momento nenhum, mas está implícita na Bíblia (Ex 20.3, Dt 4.35, Is 45.14,
46.9; 1Co 8.4-6; Ef 4.3-6; Tg 2.19).
[Professor, aproveite para perguntar aos seus alunos como eles definem Deus.]
2.1 Meu Pai, Deus Jeová: Deus se revela como seu Pai amoroso e bondoso. Ele te elegeu (1Pe 1.2), te
ama (Jo 3.16) e te concede boas dádivas (Tg 1.17).
2.2 Meu Irmão, Jesus Cristo: O Filho de Deus, disse que Ele é irmão de quem faz a vontade de Deus
(Mt 12:50). Ele revelou qual é a vontade de Deus: que todos sejam salvos para viver uma vida santa
com Deus. Para que isso acontecesse, Ele mesmo sofreu por você (Mc 8.31), trouxe a redenção (1Pe
1.18-19), sustenta todas as coisas (Hb 1.3) e será o Rei de toda a terra.
2.3 Meu Amigo, Espírito Santo: O Espírito Santo foi enviado por Jesus, que agora habita dentro de
nós (Jo 20:22; At 2:4; 1 Co 6:19). O Espírito Santo regenera o perdido (Tt 3.5), capacita (At 1.8),
santifica (Gl 5.22-23), ensina (Lc 12:12). Você pode falar com o Pai, em nome do Filho, conforme a
direção e intercessão do Espírito Santo (Jo 15.16; Rm 8.26; Ef 2.18; 6.18).

III – DEUS REVELA SEGREDOS AOS SEUS AMIGOS
3.1 O Requisito para ser Amigo de Deus: Davi, em Salmos 25:14, nos revela que o temor a Deus é o
requisito necessário para ser amigo de Deus. O temor aqui significa crer, adorar, amar, reconhecer,
respeitar a Deus. A pessoa que o teme firma aliança com Ele, isto é: se compromete com Deus, e essa
aliança é instruída pelo próprio Deus. É aqui que começa uma amizade tão íntima, a ponto de você e
Deus  trocarem segredos. A Bíblia  nos  aponta  homens  e  mulheres  que  foram amigos  de  Deus  e
possuíam esse requisito. Você poderia citar quem foram eles? Que tal acrescentar o seu nome a essa
lista?
[Professor, anote cada personagem que seus alunos citarem na “Lista dos amigos de Deus”, então incentive cada um a assinar



seu próprio nome na lista]
3.2 O Quarto Secreto: Em Mateus 6:6, Jesus nos revela como Deus deseja que seja seu relacionamento com
Ele: íntimo. Para ser íntimo do SENHOR é necessário ter disciplina e comprometimento para, dia após dia,
dedicar momentos a sós com Deus. Você pode seguir esse passo a passo diariamente:
1º) Marque um momento do seu dia para conhecer e conversar com Deus.
2º) Prepare um lugar calmo e confortável para este encontro. Não leve celular, nem nada que venha
te distrair. Esse momento é apenas seu e de Deus.
3º) Fale com Deus. Confesse seus erros e pecados usando o nome de Jesus. Seja grato e abra o seu
coração.
4º) Leia a Bíblia. Ela é o manual de instrução para a vida com Deus.
5º) Peça ao Espírito Santo que te oriente e ensine na leitura.
6º) Leia pequenos trechos da Palavra durante todo o dia.
7º) Espere alguns minutinhos em silêncio diante de Deus. ELE VAI FALAR COM VOCÊ.
8º) Não confie em sua memória. Anote tudo o que o SENHOR compartilhou ao seu coração em um
caderno ou agenda exclusiva para esses encontros especiais com o Amado de nossas almas.
9º) Faça isso todos os dias. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai conhecê-lo, mais
você vai ficar parecido com Ele.
Se você deseja aprofundar seu relacionamento com Deus e marcar um encontro com Deus, Ele te
esperará todos os dias nesse mesmo horário. O resultado será uma vida cheia do Espírito Santo.

CONCLUSÃO:
“Mas, como está escrito:  As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao
coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.” 1 Coríntios 2:9
Deus revelou seus segredos a Jesus. Jesus enquanto esteve na terra os revelou aos homens, muitos
desses  segredos ficaram registrados nos  Evangelhos. Quando Jesus  voltou  para  os  Céus, Ele  nos
enviou o Espírito Santo, que nos mantém ligados a Deus. O Espírito Santo nos revela os segredos de
Deus e nós, ao revelarmos nossos segredos ao Espírito Santo, Ele os revela a Deus.
[Professor, você pode encerrar o tema separando alguns minutos para um momento especial de oração no íntimo como descrito
no tópico 3.2 O Quarto Secreto. Para esse momento especial de oração utilize um hino instrumental ao fundo.]

SUBSÍDIO:
Professor, consulte nosso Material de Apoio “Conhecer Jesus é tudo: Capítulo 1 e 4” (pág. 52); “Vida
Abundante” (pág 52); “Meu coração: Casa de Cristo” (pág. 71).



LISTA DOS AMIGOS DE DEUS



LIÇÃO 2
Data: 06 de Novembro
PROFESSOR: _______________
MATERIAL: Folhetos “As 4 Leis Espirituais”
DURAÇÃO DA AULA: 50 min

TÍTULO: CONHECER JESUS É TUDO!
TEXTO ÁUREO: “O que ganha almas sábio é.” Provérbios 11:30b
VERDADE PRÁTICA: Ao conhecer Jesus, percebemos que não conseguiremos mantê-lo em segredo.
LEITURA EM CLASSE: “Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como
filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua
gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção por meio de seu
sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre
nós com toda a sabedoria e entendimento.” Efésios 1:4-8 NVI

OBJETIVO GERAL: TESTEMUNHAR de Jesus.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. IDENTIFICAR o que impede de testemunharmos de Jesus;
2. APONTAR o por quê de falarmos de Jesus;
3. ENSINAR como falar de Jesus.

COMENTÁRIO:  Professor,  cite  exemplos  práticos  de  como  você  evangeliza.  Isso  dará  maior
confiança aos seus alunos de testemunharem de Cristo. Ao final, seus alunos devem ser capazes de
responder as seguintes perguntas:
Falar o quê? A mensagem de salvação
Para quem? Para todas as pessoas
Falar onde? Onde for ou estiver
Como? Cheio do Espírito Santo

INTRODUÇÃO:
No tema anterior conversamos sobre como conhecer a Deus, agora vamos aprender, de modo prático,
como  torná-lo  conhecido. A  cada  dia,  conhecendo  e  se  relacionando  com  Jesus, você  fica  mais
semelhante a Ele. Mas, não para por aí. Jesus te deu o privilégio de ser sua testemunha ao dizer: “Ide”
(Mc 16:15). Uma vida em consagração e de testemunho a Cristo é o que manterá sua fé firme até Sua
volta maravilhosa.
[Professor, pergunte quem já falou de Jesus e deixe seus alunos compartilharem suas experiências.]
I – O QUE ME IMPEDE DE FALAR DE JESUS?
1.1 O Pecado: Existe um obstáculo que pode bloquear o canal de bênçãos, impedir a atuação do
Espírito e frustrar o poder de Deus em sua vida. Esse empecilho chama-se: pecado (Is 59:1-2; Pv
28:13;  Hb 12:15). Com a  ajuda do Espírito  Santo e  com o  conhecimento das  verdades  de Deus,
contidas na Palavra, abandonamos todo e qualquer pecado (Fl 2:15-16a).
1.2 A falta de conhecimento: Como vamos falar sobre alguém que não conhecemos? A comunhão
com o Espírito Santo, a leitura da Palavra, a oração, são os meios pelos quais podemos conhecer cada
vez mais a Deus (Is 28:26). Ponha em prática o seu devocional diário.
1.3 O “eu”: As vezes, acontece de não anunciarmos Jesus porque receamos que a pessoa nos rejeite,
ou porque ficamos tímidos. Outras vezes, é porque somos egoístas ao ponto de querermos as bençãos
de Deus apenas para nós mesmos… Quando agimos assim, contrariamos o plano de amor e salvação
de Deus para todos os homens (Nm 11:27-29). [Professor, peça para seus alunos acharem o versículo (descrito no



Anexo) e deixe eles  identificarem qual a Verdade de Deus, a respeito deles, está contida no versículo. Depois, peça para
escreverem um dos versículo na Nota e colarem em local visível.]

II – POR QUE FALAR DE JESUS?
2.1 Porque é uma necessidade: Anjos são mensageiros de Deus, mas a mensagem de Salvação foi
entregue para a Igreja (Mt 9:37, 38; 28:19; 1Pe.1.12). Com a vitória de Jesus, a humanidade ganhou o
direito de saber, conhecer e se reconciliar com Deus. Da mesma forma que essa mensagem chegou
até você, agora, você pode transmiti-la a outros, dessa forma a Igreja cresce (Mt 10:8; At.8.1-4). Essa
necessidade não será uma obrigação se você a fizer com/por amor (Cl 3:23).
2.2 Porque Jesus é maravilhoso: Isaías 52:7 diz: “Quão formosos são, sobre os montes, os pés do
que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do
que diz a Sião: O teu Deus reina!” Esse mensageiro, a que o profeta se refere, é o próprio Jesus. Ele
veio trazer a notícia de paz, e quando os homens o mataram, Ele levou os pecados de todos sobre si,
mas ressuscitou proclamando a vitória para sempre sobre o pecado, a morte e o mundo!
2.3  Porque  somos  Suas  testemunhas:  Testemunha  significa:  Pessoa  que  presenciou  ou  ouviu
algum fato ou dito e que dele pode dar pormenores. Se você teve um encontro pessoal com Jesus,
você pode testemunhar dELe para qualquer pessoa. Se você tem comunhão com Jesus, Ele mesmo te
ajudará a ser uma testemunha fiel. Você conhece uma mensagem maravilhosa, que o mundo precisa
saber. (Pv 11:30; 1 Co 9:16, 15:58)
[Professor, pergunte quais outros motivos seus alunos poderiam acrescentar a essa lista.]

III – COMO FALAR DE JESUS?
3.1 Com sinceridade e amor: Conte como você teve um encontro com Jesus, sobre o que aprendeu
sobre  Ele.  Conte  a  história  dEle.  Decore  os  versículos  que  você  compreende  o  significado  e
compartilhe com seus amigos. Ao falar de toda a verdade, lembre de como Jesus fala com você e fale
com amor. Se alguém rejeitar a Palavra da Salvação, não fique com raiva da pessoa, ore por ela, e
continua compartilhando Palavras de amor. Lembre: as pessoas anseiam ouvir as Palavras do Senhor.
3.2 A tempo e fora de tempo: Você pode falar de Jesus em seu Colégio, em sua rua, em seu trabalho,
numa conversa com um amigo ou com um desconhecido, em aconselhamentos, em aniversários da
família, cantando, entregando folhetos, vivendo uma vida santa, orando pela salvação das pessoas…
(2 Tm 4:2) Aproveite uma conversa para contar um testemunho, para dar uma Palavra de Esperança,
para  falar  de Jesus. O lugar  onde você estiver, esse é  o  seu campo missionário. Quem vai  ter  o
privilégio de ouvir sobre Jesus hoje? [Mt 6:33]

3.3 Sendo cheio do Espírito Santo: A Igreja Primitiva estava em oração, quando de repente foram
batizados com o Espírito Santo. Depois disso, eles ficaram cheios de coragem, poder e ousadia para
falar de Jesus (At 2; 1 Ts 1:5; 1 Pd 1:2). Você já recebeu o batismo no Espírito Santo? Se não, peça a
Jesus. Se já é batizado, saiba que você está totalmente capacitado por Deus para falar de Jesus. Ore,
tenha ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo, Ele vai te usar, por isso obedeça o que Ele te
falar. [Professor, inicie um treino de evangelização com uma dramatização. Oriente-os do seguinte modo: Você deve contar a
Sua história e a história de Deus, o que Ele faz por nós...]

CONCLUSÃO:
Uma pessoa apaixonada, não para de falar em seu afeto. Que o seu amor por Jesus supere todo e
qualquer impedimento e você não consiga ficar um dia sequer sem falar dEle. Que você tenha o
mesmo cuidado com a alma de seu próximo, tanto quanto você cuida da sua. E que você seja tão
cheio  do  Espírito  Santo, que  seja  guiado, movido, usado  com  o  mesmo poder  que  Ele  usou  os
apóstolos e discípulos da Igreja Primitiva.

SUBSÍDIO:
Professor, consulte nosso Material de Apoio “Evangelização Pessoal” (pág. 148).



Sugestão de livro: “Paixão pelas Almas”, Oswald Smith, Editora Vida.
Sugestão de vídeo: “Como não evangelizar” https://www.youtube.com/watch?v=wMZZnBZWKnM 

ANEXO:
VERSÍCULOS QUE EXPRESSAM VERDADES DE DEUS AO NOSSO RESPEITO:
Salmos 139:14 -----  Deus me formou→
1 João 4:19 –-------  Deus me ama→
João 3:16 –---------  Deus reatou nossa amizade por meio de Jesus→
Mateus 6:15 –------  Deus me perdoou (por isso eu perdoo também)→
Efésios 4:7 –--------  Deus me favorece (graça)→
1 João 3:1 –---------  Deus é meu Pai→
2 Timóteo 1:14 -----  Deus habita em mim→
Salmos 40:17 –-----  Deus cuida de mim→
Lucas 12:7 –--------  Deus me valoriza→
1 Coríntios 12:27 –-  Eu faço parte do corpo de Cristo→
1 Coríntios 12:28 --  Deus me deu dons e habilidades, que desenvolvo com a ajuda do Espírito→
Santo, para a glória de Deus
Deuteronômio 31:8  Deus não me deixa só→
1 João 5:18 –-------  Deus me protege→
Jeremias 29:11-13 -  Deus preparou para mim um bom futuro→
João 14:2,3 –-------  Eu vou morar com Deus→
Lucas 22:29 –------  Eu vou reinar com Cristo→

Nota para escrever versículos:

https://www.youtube.com/watch?v=wMZZnBZWKnM


Com a ajuda do Espírito Santo responda a si mesmo com honestidade as perguntas abaixo:

(1) Tenho perdoado a todos? Há em mim alguma malícia, algum despeito ou ódio, violenta inimizade em meu
coração? Conservo ressentimentos, ou tenho-me recusado a fazer reconciliação?
(2) Fico irado? Em meu peito ferve a cólera? É verdade que ainda perco a paciência? A ira ocasionalmente me
arrasta por onde ela bem entende?
(3) Há algum resquício de inveja em mim? Quando alguém é preferido, e eu desprezado, sinto-me degradado?
Cheio de despeito? Tenho inveja daqueles que sabem orar, falar ou fazer muitas coisas melhor do que eu?
(4) Perco a paciência e fico irritado? As pequeninas coisas me irritam e aborrecem? Ou antes me mantenho
sempre gentil, calmo e imperturbável em todas as circunstâncias?
(5) Sinto-me ofendido com facilidade? Quando os outros deixam de notar minha presença ou passam por mim
sem  dirigir-me  a  palavra,  fico  ofendido?  Se  a  outros  é  atribuída  grande  honra,  ao  passo  que  eu  sou
negligenciado, como me sinto?
(6) Há algum orgulho em meu coração? Fico soberbo? Dou excessiva importância à minha posição e às minhas
realizações pessoais?
(7)  Tenho sido desonesto?  Meus negócios  são francos e  estão acima de suspeitas?  Nosso metro  tem cem
centímetros e nosso quilograma tem mil gramas? Trabalho oito horas honestas? Pago um salário honesto a meus
empregados?
(8)  Tenho sido bisbilhoteiro?  Fiz  fuxico de meu próximo com alguém? Tenho caluniado o caráter  alheio?
Ajudei a espalhar histórias falsas sobre outras pessoas, e me intrometo nas questões alheias?
(9) Critico os outros sem amor, com violência e perversamente? Vivo encontrando falhas nos outros?
(10) Roubo a Deus? Tenho roubado o tempo que pertence a ele? Tenho-lhe sonegado o dízimo?
(11) Sou mundano? Amo o resplendor, a pompa e a imodéstia do mundo?
(12) Tenho furtado? Porventura tenho-me apossado às ocultas de pequenas coisas que não me pertencem?
(13) Cultivo uma atitude de amargura contra os outros? Há ódio em meu coração?
(14) Minha vida se caracteriza pela frivolidade? Minha conduta é inconveniente? Por causa de minhas ações, o
mundo me considera um dos seus?
(15) Tenho enganado a alguém e deixado de fazer restituição? Deixei-me escravizar pelo espírito de Zaqueu
antes  da  conversão?  Ou,  como  Zaqueu  convertido,  estou  devolvendo  as  coisas  –  pequenas  e  grandes,
pertencentes a outrem? Devo restaurar o ferido, desfazer o mal, reparar tudo que Deus me mostrou.
(16) Mostro-me preocupado ou ansioso? Tenho deixado de confiar em Deus quanto às minhas necessidades
temporais e espirituais? Vivo pensando nas dificuldades, antes mesmo delas surgirem no horizonte?
(17) Tenho sido culpado de pensamentos sensuais? Permito que a minha mente acolha imaginações impuras e
ímpias?
(18) Sou veraz no que digo, ou antes exagero as coisas, ou as diminuo, e assim transmito impressões falsas?
Tenho sido mentiroso?
(19) Sou culpado do pecado de incredulidade? A despeito de tudo quanto ele tem feito por mim, contínuo
recusando-me a confiar na sua Palavra? Sou dado a murmurações e queixumes?
(20) Tenho cometido o pecado de negligência na oração? Oro pelos outros? Quanto tempo dedico à oração?
Quantas horas passo diante da televisão ou internet? Quantas horas gasto em esportes e outros divertimentos?
(21) Estou negligenciando a Palavra de Deus? Quantos capítulos da Bíblia costumo ler diariamente? Estudo a
Bíblia? Amo-a? Faço das Escrituras a fonte de meu suprimento espiritual?
(22) Tenho deixado de confessar a Cristo abertamente? Sinto vergonha de Jesus? Mantenho a boca fechada
quando cercado de pessoas do mundo? Estou testemunhando diariamente de meu Salvador?
(23) Sinto a responsabilidade pela salvação de almas? Tenho amor pelas almas perdidas? Há no meu coração
alguma compaixão por aqueles que perecem?
(24) Perdi o meu primeiro amor, e não me sinto mais aquecido pelo fogo de Deus?

Se o Espírito  Santo  falou  ao seu  coração sobre  algum desses  delitos,  admita  e  confesse  o mais  depressa
possível, com o coração arrependido, ore pedindo perdão e por força para vencê-lo. Depois disso espere a
operação poderosa de Deus em sua vida.



CREMOS

1) Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Dt 6.4;
Mt 28.19; Mc 12.29);

2) Na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o
caráter cristão (2Tm 3.14-17);

3) Na concepção e no nascimento virginal de Jesus, plenamente Deus,  plenamente Homem, em sua morte
vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus (Is 7.14;
Mt 1.23; Rm 8.34; At 1.9);

4) Na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na
obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus (Rm 3.23; At 3.19);

5) Na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder
atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do Reino dos Céus (Jo 3.3-8, Ef
2.8,9);

6) No perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em
nosso favor (At 10.43; Rm 10.13; 3.24-26; Hb 7.25; 5.9);

7) Na Igreja, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fieis remidos de todas as eras e
todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus (Jo 4.23; 1Tm
3.15; Hb 12.23; Ap 22.17); 

8) No batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-6; Cl 2.12);

9) Na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos
capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo (Hb 9.14; 1Pe 1.15);

10) No batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Jesus Cristo, mediante a evidência física do
falar em outras línguas, conforme a sua vontade (At 1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1-7);

11) Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, conforme
Sua soberana vontade para o que for útil (1Co 12.1-12);

12) Na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas: primeira — invisível ao mundo, para arrebatar a Sua
Igreja, antes da Grande Tribulação; segunda — visível e corporal, com a Sua Igreja glorificada, para reinar
sobre o mundo durante mil anos (1Ts 4.16, 17; 1Co 15.51-54; Ap 20.4; Zc 14.5; Jd 14);

13)  No  comparecimento  ante  o  Tribunal  de  Cristo  de  todos  os  cristãos  arrebatados,  para  receberem  a
recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na Terra (2Co 5.10).

14) No Juízo Final, onde serão julgados os que fizerem parte da Última Ressurreição; e na vida eterna de gozo e
felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis (Mt 25.46; Ap 20.11-15).





LIÇÃO 1

DATA: 05/11/2016

PROFESSOR: _________________

DURAÇÃO DA AULA: 50min 

MATERIAL: Caneta

TÍTULO: EU SOU DE JESUS, JESUS É MEU! 

TEXTO ÁUREO: “Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu.” Cantares 6:3 

VERDADE PRÁTICA: Jesus nos deu uma nova identidade. 

LEITURA EM CLASSE: “Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como
filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua
gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção por meio de seu
sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre
nós com toda a sabedoria e entendimento.” Efésios 1:4-8 NVI

OBJETIVO GERAL: ASSINALAR a nossa dependência de um Salvador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. CONCEITUAR a graça;
2. DEMONSTRAR o amor de Jesus por nós;
3. ESTABELECER um devocional diário.

DINÂMICA: Inicie fazendo essa dinâmica para ensinar sobre a graça de Deus, peça aos alunos que
formem uma fila, um ao lado do outro, em uma extremidade da sala. O objetivo é de chegarem até o
“Céu” que se localiza ao lado direito do professor. Conforme as situações propostas eles vão avançar
ou recuar um passo. Acrescente outras situações que achar apropriadas para seus alunos. Situações:
Se hoje você chegou a tempo para a EBD, avance um passo. Se hoje você chegou atrasado, recue um
passo. Se você arrumou sua cama antes de sair de casa hoje, avance um passo, se não arrumou, recue
um passo. Se hoje você tratou bondosamente alguém da sua família, avance um passo. Se você tratou
alguém mal, recue um passo. Se você ficou zangado com alguém na escola durante a semana, recue
um passo. Se você perdoou quem deixou zangado, avance um passo. Se você escondeu a verdade pelo
menos uma vez, recue um passo. Se você falou de Jesus para alguém essa semana, avance um passo.
[...] Última Situação: “Agora, vou anunciar o vencedor: somente quem já recebeu Jesus como SENHOR
e Salvador se direcione à minha direita.” Professor: Explique aos seus alunos que a graça de Jesus foi
dada a nós por Seu amor e vontade, e não porque merecíamos.

INTRODUÇÃO: 

Temos a tendência da natureza pecaminosa de querer ter controle absoluto da nossa vida. Todos
temos um pouco daquela atitude: “Ninguém vai me dar ordens, e vou conseguir o que quero do meu
jeito.” A verdade é que, quando descobrimos o que Jesus fez por nós, o poderoso amor dEle nos muda
completamente!

I – JESUS SE COLOCOU EM SEU LUGAR



1.1 Onde era para você estar: A desobediência te separou de Deus, a vida ficou vazia e solitária.
Longe de Deus, o seu lugar era a morte eterna.

1.2 O que Jesus fez por você: Mas, quando Jesus morreu por você, Ele te trouxe para perto de Deus,
antes mesmo que você viesse a existir (1 Jo 4:19).

1.3 Onde Jesus te colocará: A sua história não termina aqui, pois Jesus prometeu voltar para que,
juntos, reinassem novos Céus e nova terra (2 Tm 2:11-13).

II – JESUS NUNCA DESISTE DE CONQUISTAR SEU CORAÇÃO

2.1 Ele tem todo o poder: Jesus declarou que conquistou todo o poder no céu e na terra (Mt 28:18).
Você pode confiar nEle! Jesus te guarda e te livra de todo o mal. Entregue todas as áreas de sua vida
para quem controla o mundo inteiro.

2.2 Ele nos surpreende: Antes de Jesus voltar para o Pai, Ele nos presenteou com o Espírito Santo
vivendo dentro de nós (1 Co 6:19). E o Espírito Santo é quem te ajuda a viver do modo que agrada a
Deus (Rm 12:1-2; Gl 5:16).

2.3 Ele enche nosso coração de alegria: Um coração que ainda duvida sobre sua salvação, está
cheio de medo e engano. Mas, quando você conhece toda a verdade de Deus sobre nós, o coração
transborda de alegria e paz (Rm 14:17). [Professor, consulte o anexo dessa lição, peça para seus alunos
acharem o versículo e deixe eles dizerem qual a verdade de Deus está contida no versículo. Depois, peça
para escreverem a Verdade que mais chamou a atenção em suas respectivas notas e colarem em local
visível de seus quartos.]

III – SEU AMOR E GRATIDÃO POR JESUS

3.1 Tempo de amar: Deus quer passar tempo com você e ouvir o que você tem a dizer. Nada melhor
do que agradá-lo em tudo. Siga esse passo a passo diariamente:

1º) Marque um momento do seu dia para conhecer e conversar com Deus.
2º) Prepare um lugar calmo e confortável para este encontro. Não leve celular, nem nada que venha
te distrair. Esse momento é apenas seu e de Deus.
3º) Fale com Deus. Confesse seus erros e pecados usando o nome de Jesus. Seja grato e abra o seu
coração. 
4º) Leia a Bíblia. Ela é o manual de instrução para a vida com Deus. 
5º) Peça ao Espírito Santo que te oriente e ensine na leitura. 
6º) Leia pequenos trechos da Palavra durante todo o dia. 
7º) Espere alguns minutinhos em silêncio diante de Deus. ELE VAI FALAR COM VOCÊ. 
8º) Não confie em sua memória. Anote tudo o que o SENHOR compartilhou ao seu coração em um
caderno ou agenda exclusiva para esses encontros especiais com o Amado de nossas almas. 
9º) Faça isso todos os dias. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai conhecê-lo, mais
você vai ficar parecido com Ele. 

Se você marcar  esse encontro com Deus, Ele  te esperará  todos os dias nesse mesmo horário. O
resultado será uma vida cheia do Espírito Santo.

CONCLUSÃO:

O plano de Jesus para nossa vida é que tenhamos uma dependência tão profunda dele, que não
conseguiremos viver um minuto sem ele. Você deve depender do Senhor a cada momento, para se
tornar amigo íntimo de Deus. Cada dia que você passa com Deus, você fica mais parecido com Ele.



SUBSÍDIO:

Professor, consulte nosso Material de Apoio “Conhecer Jesus é tudo: Capítulo 1 e 4” (pág. 52); “Meu
coração: Casa de Cristo” (pág. 71).

ANEXO:

VERDADES DE DEUS AO MEU RESPEITO

Salmos 139:14 ----- Deus me formou
1 João 4:19 –------- Deus me ama
João 3:16 –--------- Deus reatou nossa amizade por meio de Jesus
Mateus 6:15 –------ Deus me perdoou (por isso eu perdoo também)
Efésios 4:7 –-------- Deus me favorece (graça)
1 João 3:1 –--------- Deus é meu Pai
2 Timóteo 1:14 ----- Deus habita em mim
Salmos 40:17 –----- Deus cuida de mim
Lucas 12:7 –-------- Deus me valoriza
1 Coríntios 12:27 –- Eu faço parte do corpo de Cristo
1 Coríntios 12:28 -- Deus me deu dons e habilidades, que desenvolvo com a ajuda do Espírito Santo,
para a glória de Deus
Deuteronômio 31:8  Deus não me deixa só
1 João 5:18 –------- Deus me protege
Jeremias 29:11-13 - Deus preparou para mim um bom futuro
João 14:2,3 –------- Eu vou morar com Deus
Lucas 22:29 –------ Eu vou reinar com Cristo 



LIÇÃO 2
DATA: 06/11/2016 
PROFESSOR: _________________
MATERIAL: Folhetos “As 4 Leis Espirituais”
DURAÇÃO DA AULA: 50 min

TÍTULO: Eu sou de Jesus, Jesus é meu!
TEXTO ÁUREO: “O que ganha almas sábio é.” Provérbios 11:30b
VERDADE PRÁTICA: Ao conhecer Jesus, percebemos que não conseguiremos manter segredo.
LEITURA EM CLASSE: “Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e
serão  minhas  testemunhas  em  Jerusalém,  em  toda  a  Judeia  e  Samaria  e  até  nos  lugares  mais
distantes da terra.” Atos 1:8 NTLH

OBJETIVO GERAL: INCENTIVAR a falar de Jesus.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. IDENTIFICAR o que impede de testemunharmos de Jesus;
2. APONTAR o por quê de falarmos de Jesus;
3. ENSINAR como falar de Jesus.

COMENTÁRIO: Professor, inicie a aula pedindo aos seus alunos para resumir o que tem aprendido
na Conferência de EBD. Para a aula de hoje, cite exemplos práticos de como você evangeliza. Isso
dará maior confiança aos seus alunos de testemunharem de Cristo. Ao final, seus alunos devem ser
capazes de responder as seguintes perguntas: Falar o quê? A mensagem de salvação Para quem? Para
todas as pessoas Falar onde? Onde for ou estiver Como? Cheio do Espírito Santo.

INTRODUÇÃO:
A cada dia, conhecendo e se relacionando com Jesus, você fica mais semelhante a Ele. Mas, não para
por aí. Jesus te deu o privilégio de ser sua testemunha dEle ao dizer: “Ide” (Mc 16:15). [Professor,
pergunte quem já falou de Jesus e deixe seus alunos compartilharem suas experiências.] 

I – O QUE TE IMPEDE DE FALAR DE JESUS? 
1.1 O Pecado: Existe um obstáculo que pode bloquear o canal de bênçãos, impedir a atuação do
Espírito e frustrar o poder de Deus em sua vida: o pecado (Is 59:1-2; Pv 28:13; Hb 12:15). O Espírito
Santo é quem vai te mostrar e te ajudar a abandonar qualquer pecado (Fl 2:15-16a).
1.2 A falta de conhecimento: Como vamos falar sobre alguém que não conhecemos? A comunhão
com o Espírito Santo, a leitura da Palavra, a oração, são os meios pelos quais podemos conhecer cada
vez mais a Deus (Is 28:26). Ponha em prática o seu devocional diário.
1.3 O “eu”:  As vezes, receamos que a pessoa que nos ouve rejeite a Palavra, outras vezes ficamos
tímidos, ou porque somos egoístas ao ponto de querermos as bençãos de Deus apenas para nós
mesmos… Quando agimos assim, contrariamos o plano de amor e salvação de Deus para todos os
homens (Nm 11:27-29).

II – POR QUÊ FALAR DE JESUS?
2.1 Porque é uma necessidade: Com a vitória de Jesus, a humanidade ganhou o direito de saber,
conhecer e se reconciliar com Deus. Da mesma forma que essa mensagem chegou até você, agora,
você pode transmiti-la a outros, dessa forma a Igreja cresce (Mt 10:8; At.8.1-4; Cl 3:23).
2.2 Porque Jesus é maravilhoso: Isaías 52:7 diz: “Quão formosos são, sobre os montes, os pés do
que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do



que diz a Sião: O teu Deus reina!” Esse mensageiro, a que o profeta se refere, é o próprio Jesus. Ele
veio trazer a notícia de paz, e quando os homens o mataram, Ele levou os pecados de todos sobre si,
mas ressuscitou proclamando a vitória para sempre sobre o pecado, a morte e o mundo!
2.3  Porque  somos  Suas  testemunhas: Testemunha  significa:  Pessoa  que  presenciou  ou  ouviu
algum fato ou dito e que dele pode dar pormenores. Se você teve um encontro pessoal com Jesus,
você pode testemunhar dELe para qualquer pessoa. Você conhece uma mensagem maravilhosa, que o
mundo precisa saber. (Pv 11:30; 1 Co 9:16, 15:58) [Professor, pergunte quais outros motivos seus alunos
poderiam acrescentar a essa lista.]

III – COMO FALAR DE JESUS?
3.1 Com sinceridade e amor: Conte como você teve um encontro com Jesus, sobre o que aprendeu
sobre  Ele.  Conte  a  história  dEle.  Decore  os  versículos  que  você  compreende  o  significado  e
compartilhe com seus amigos. Ame as pessoas que necessitam de Jesus. Se alguém rejeitar a Palavra
da Salvação, não fique com raiva da pessoa, ore por ela, e continua compartilhando Palavras de amor.
3.2 A tempo e fora de tempo: (2 Tm 4:2) O lugar onde você estiver, esse é o seu campo missionário.
Você pode falar de Jesus em seu Colégio, em sua rua, numa conversa com um amigo ou com um
desconhecido, em aniversários da família, cantando, entregando folhetos, vivendo uma vida santa,
orando pela salvação das pessoas… Aproveite uma conversa para contar um testemunho, para dar
uma Palavra de Esperança, para falar de Jesus. Quem vai ter o privilégio de ouvir sobre Jesus hoje?
[Professor, peça para seus alunos listarem as prioridades em sua vida. Depois, pergunte de que forma
eles poderiam glorificar a Deus nessas áreas. Mt 6:33]
3.3 Sendo cheio do Espírito Santo: A Igreja Primitiva estava em oração, quando de repente foram
batizados com o Espírito Santo. Depois disso, eles ficaram cheios de coragem, poder e ousadia para
falar de Jesus (At 2; 1 Ts 1:5; 1 Pd 1:2). Você já recebeu o batismo no Espírito Santo? Se não, peça a
Jesus. Se já é batizado, saiba que você está totalmente capacitado por Deus para falar de Jesus. Ore,
tenha ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo, Ele vai te usar, por isso obedeça tudo que Ele te
falar. [Professor, inicie um treino de evangelização com uma dramatização. Oriente-os do seguinte modo:
Você deve contar a Sua história e a história de Deus, o que Ele faz por nós…]

CONCLUSÃO:
Uma pessoa apaixonada, não para de falar em seu afeto. Que o seu amor por Jesus supere todo e
qualquer impedimento e você não consiga ficar um dia sequer sem falar dEle. Que você tenha o
mesmo cuidado com a alma de seu próximo, tanto quanto você cuida da sua. E que você seja tão
cheio  do  Espírito  Santo, que  seja  guiado, movido, usado  com  o  mesmo poder  que  Ele  usou  os
apóstolos e discípulos da Igreja Primitiva.

SUBSÍDIO: Professor, consulte nosso Material de Apoio “Evangelização Pessoal” (pág. 148). Sugestão
de livro: Paixão pelas Almas, Oswald Smith, Editora Vida.





LIÇÃO 1
Data: 05 de Novembro
PROFESSORA: ______________
DURAÇÃO DA AULA: 50min
MATERIAL:  Lapbook (LAPBOOK:  Lapbooks são  pastas  ou  fichários  com  recortes,  desenhos, “mini-livros” e
dobraduras feitas com papéis coloridos. Para montar o  lapbook, disponha os recortes e a historinha sobre a pasta, que
pode ser feita com cartolina ou papel cartão, e dobre os recortes.), cola, tesoura, lápis de cor

TEMA: DEUS ME AMA!
TEXTO ÁUREO: “Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo
nós ainda pecadores.” Romanos 5:8 ARC
VERDADE PRÁTICA: A maior prova de amor de Deus foi dar Jesus para nos salvar.
LEITURA EM CLASSE: 1 João 4:7-10 NTLH
“Amados, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece
a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por
nós: ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é
este: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que,
por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados.”

OBJETIVO GERAL: ENTENDER que Deus nos ama.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. EXPLICAR que Deus ama todas as pessoas;
2. RESSALTAR que Deus perdoa pecados;
3. ENFATIZAR que Jesus salva e dá a vida eterna.

COMENTÁRIO: Professora, permita que as crianças façam perguntas, e contem o que entendeu da
história.

INTRODUÇÃO:
Quem aqui pode me dizer o que significa amar? Quem é a pessoa que você mais ama? Alguém já
falou para você que te ama? Como podemos demonstrar que amamos alguém?
[Professora, deixe seus alunos responderem as perguntas e contarem histórias. Aproveite para fazer um alegre momento de
confraternização: cante uma canção e peça para uns abraçarem aos outros.]
Hoje vamos falar do maior amor que existe.
I – O MAIOR AMOR DE TODOS: DEUS
1 – Deus cria todas as coisas
Vocês sabiam que Deus é o próprio Amor? Não existe no mundo alguém que ame tanto quanto Deus!
Ele criou o homem e a mulher e colocou eles num jardim bem bonito chamado Jardim do Éden. Tudo
porque Ele é o Papai do Céu cheio de amor! De todas as frutas, Deus proibiu de Adão e Eva comerem
uma fruta porque iria fazer muito mal a eles.  [Mostre a Figura 1]  Eles viviam felizes, nenhum animal
mordia, não brigavam, nem ficavam doentes, muito menos morriam. Mas, eles de-so-be-de-ce-ram!!!
Eles comeram do fruto proibido!  [Mostre a Figura 2] Vocês lembram o que é o pecado? Pecado é tudo que
a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus! [Faça o gesto mostrando com o indicador a cabeça, a boca e as

mãos  passando  uma  na  outra]  Adão e Eva  fizeram uma coisa  que desagradou muito a  Deus. E  o  que
acontece quando desobedecemos? Recebemos o castigo, não é mesmo? Pois, então, Papai do Céu
castigou  eles!  [Mostre  a  Figura  3]  Eles  foram  expulsos  do  lindo  jardim  e  toda  as  pessoas  ficaram
condenadas à morte! Oh… O coração de Papai do Céu ficou tão triste… mas, Ele teve uma linda ideia!
[Professora, leia Gênesis 2 e 3]



2 – Jesus vem ao mundo
Papai  do  Céu  resolveu  enviar  seu  único  Filho  ao  mundo.  Se  Ele  nunca  pecasse,  todos  os
desobedientes pecadores poderiam receber a salvação, o perdão, e ficar livre da morte! Pois, o Filho
de Deus nasceu numa manjedoura em Belém. [Mostre a Figura 4] Ele cresceu forte e saudável e por três
anos curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou demônios, pregou a Palavra de salvação para os
homens e foi condenado à morte. Os homens maus crucificaram Jesus numa cruz. [Mostre a Figura 5] Ele
sofreu muito, mas ao terceiro dia ressuscitou! Antes, de subir para o Céu, Ele disse que todas as
pessoas que crerem nEle vão morar com Ele e Papai do Céu num lindo lugar: o Céu! [Mostre a Figura 6] E
esse dia está perto! Quem aqui crê que Jesus é o Salvador do mundo? Quem acredita que Ele vai
voltar? E quem vai morar no Céu?
CONCLUSÃO:
Só vai morar no céu quem receber o amor de Deus no coração. E só recebe o amor no coração quem
pede perdão a Jesus pelos pecados e desobediências. Vamos fazer uma oração? “Papai do Céu, em
nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Por favor, me ajuda a te obedecer. Eu quero
pensar, falar e fazer somente o que te agrada. Amém!” [Professora, peça às crianças para repetirem cada palavra
com os olhinhos fechados.]

ATIVIDADE:
1. Distribua o lapbook, escreva o nome de cada uma para identificar o material, explique às crianças
que elas vão preencher todo o lapbook com cada atividade da conferência. Distribua a cruz dobrável
de papel madeira dizendo às crianças que a morte de Jesus na cruz, foi a prova de amor para que nós
fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna com Deus. Ajude as crianças a colar a cruz da revista na
cruz de papel madeira, ensine a dobrarem e a colarem no canto superior do lado esquerdo do lapbook.
2. Professora, explique aos alunos que eles podem pintar os desenhos da revista e colar no lapbook.
As figuras 1, 2 e 3 vão ser coladas juntas e na parte central e superior, as figuras 4, 5 e 6 na parte
central e inferior.

SUGESTÃO: Hino: “O Amor de Nosso Deus”, Crianças Diante do Trono

Exemplo de montagem do Lapbook:



LIÇÃO 2
Data: 06 de Novembro
PROFESSORA: ______________
DURAÇÃO DA AULA: 50min
MATERIAL: Cola, tesoura, lápis de cor

TEMA: DEUS ME AMA!
TEXTO ÁUREO: “Nós amamos porque Deus nos amou primeiro.” 1 João 4:19 NTLH
VERDADE PRÁTICA: Quem recebe o amor de Deus, deve amar a todas as pessoas.
LEITURA EM CLASSE: 1 João 4:16-21 NTLH
“E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele
que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele.
‘Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no Dia do Juízo, porque a
nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo.
‘No amor não há medo; o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que
sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe
castigo.
‘Nós amamos porque Deus nos amou primeiro.
‘Se alguém diz: “Eu amo a Deus”, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a
Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê.
O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão.”

OBJETIVO GERAL: COMPARTILHAR o amor de Jesus.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. LISTAR as coisas que agradam a Deus;
2. RELATAR a história de Paulo;
3. ENSINAR como falar de Jesus.

COMENTÁRIO:  Professora, treine  um  representante  da  classe  para  o  aprendiz. A criança  pode
apresentar cada atividade do lapbook e contar a historinha.

INTRODUÇÃO:
Como Deus é bom! Ele nos amou primeiro, nos dá de seu amor e nos pediu para espalharmos o amor
pelo mundo todo! Quem aqui pode me contar sobre a historinha da aula anterior?
[Professora, aponte para as figuras no lapbook e deixe eles recontarem a história. Parabenize quem contar a história.]
Hoje nós vamos aprender sobre como agradarmos a Deus.
I – DEUS ME AMA E EU AMO A DEUS!
1 – Como agradar a Deus?
Quem pode me dizer como podemos agradar a Deus? [Professora, aponte na revista das crianças a atividade:
“Como agradar a Deus”. Peça para que as crianças identifiquem os desenhos e pergunte o que elas mais gostam de fazer.
Aproveite e peça para as crianças pintar e colar a dobradura no canto superior direito do lapbook]  Muito bem! Se o
pecado é tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus, nós podemos obedecer a Deus se a
gente pensar, falar e fazer o que agrada a Deus!  [Faça o gesto]  Deus fica muito feliz quando a gente
imita a Jesus em tudo! E Jesus desobedeceu? Jesus era preguiçoso? Jesus brigava? Mentia? Roubava?
Batia? Chorava a toa? Não! Jesus é o nosso exemplo, muito educado, amoroso, nos ensinou o que
Papai do Céu gosta:

 “Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” (Mt→
6:33)

 “Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem” (Mt 5:44).→



Hummm… Isso  quer  dizer  que  a  primeira  coisa  que  temos  de  fazer  é  orar  e  ler  a  Bíblia  (ouvir
historinha, assistir dvd de historinha bíblica) e só depois ir brincar. E também temos que amar quem
nos ama e quem nos odeia! Uau!!! Vamos aproveitar e fazer uma oração? “Papai do Céu, eu quero
amar o SENHOR acima de tudo e amar até aos meus inimigos!”
[Professora, distribua os versículos para as crianças, peça a elas para repetirem o versículo e depois deixem elas guardarem os
versículos no bolso do lapbook.]
2 – Eu vou falar de Jesus para todo mundo!
Vocês sabem quem foi Paulo? [Professora, use a máscara de Paulo e se quiser imite a voz de um homem pregando] Ele
se chamava Saulo e perseguia os cristãos, depois que aceitou a Jesus no coração passou a se chamar
Paulo. Paulo amava tanto o SENHOR que em todos os lugares onde ia, ele falava de Jesus! Ele falou
de Jesus até em países estrangeiros, que falavam uma língua diferente! Algumas pessoas trataram
Paulo muito mal, prenderam ele, bateram (vocês lembram de quando ele estava preso e ferido com
Silas?), queriam matá-lo e fazer ele parar de falar de Jesus. Mas, você acha que ele parou? Não! Ele
amava ainda mais as pessoas e pedia a Deus para salvar a todo mundo! Sabe o que ele falou? Ele
disse: “Sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo!” (1 Co 11:1) Quem aqui fala de Jesus na
rua onde mora, na escola, quando vai passear, toda hora e o tempo todo? Agora vocês tem uma
missão: vocês vão pegar o folheto e entregar a uma pessoa que não é crente e dizer pra ela que Deus
ama a todas as pessoas e quer salvá-la! E se alguém tentar te parar, ore pela pessoa e continue
falando do amor de Jesus. [Professora, mostre o folheto no bolsinho do lapbook]

CONCLUSÃO:
Você sabia que toda vez que uma pessoa aceita Jesus como SENHOR e Salvador os anjos fazem festa
no céu? (Lc 15:7) Será que tem alguém aqui que quer fazer uma linda festa no Céu aceitando a Jesus?
Quando um amiguinho quiser aceitar a Jesus temos que orar por ele assim: “Senhor Jesus, eu te
aceito no meu coração, como SENHOR e Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados e escreve meu
nome no Livro da Vida no Céu. Amém.”

ATIVIDADE:
1. Pergunte às crianças quem mora no coração delas e peça para desenhar dentro dos corações. Cole o
coração no canto esquerdo do  lapbook. Prontinho! O  lapbook está completo. Aproveite para fazer
perguntas sobre as aulas e brincar com as crianças.
2. As crianças podem recortar e pintar a máscara de Paulo para imitá-lo.

SUGESTÃO: Diversão: Telefone-sem-fio (sopre uma frase evangelística: “Jesus te ama”).

LAPBOOK:  Lapbooks são pastas  ou fichários  com recortes, desenhos, “mini-livros” e  dobraduras
feitas com papéis coloridos. Para montar o lapbook, disponha os recortes e a historinha sobre a pasta,
que pode ser feita com cartolina ou papel cartão, e dobre os recortes. Na capa, coloque o nome do
aluno.

Exemplo
























