Versículo

EDITAÇÃO PARA AS CRIANÇAS EM MINISTÉRIO – INFANTIL
Nome:________________________________________ Ministério: _______________________
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA
1) Fazer as meditações diariamente até o término do Sonho de
Natal;
2) Memorizar (após decorar os versículos, a criança deve falar
o versículo só de memória para alguém do ministério);
3) Entregar todas as folhas.
4) Se esforçar para cumprir todos os desafios.

PARA MEMORIZAR NESSA SEMANA

“Pois Deus não nos deu espírito
de COVARDIA, mas de PODER,
de AMOR e de EQUILÍBRIO.”
(2 Timóteo 1:7)

SEGUNDA-FEIRA – RAIO-X DO ESPÍRITO – LIVRE-SE DA MÁGOA
Leia: A Bíblia diz assim “Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial
também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes
perdoará as ofensas". (Mateus 6:14,15)
Explique para a criança: Deus nos manda perdoar. Perdoar é não ficar chateado quando alguém faz
um mal para você.
Continue: Por causa do pecado não queremos perdoar e ficamos magoados, chateados. Isso não
agrada a Deus. Deus é amor!
ATIVIDADE 1 – Peça para a criança observar e pintar o menino que perdoou e riscar o que ficou
chateado.

Explique para a criança: Quando fazemos um RAIO-X da
nossa vida e identificamos a mágoa, a melhor coisa que
fazemos é nos libertar dela e liberar o perdão.
Peça para a criança repetir: Eu quero perdoar como Jesus
me perdoou.
ATIVIDADE 2: Jesus demonstrou seu perdão quando morreu
em nosso lugar. Pinte o lugar onde Jesus demonstrou seu
amor por nós.
Tempo para memorização: Peça para a criança repetir o
versículo da semana.

MOMENTO RAIO-X ESPIRITUAL:
( ) Vou pensar se estou triste ou chateado com alguém e vou perdoar (ajude a criança a
identificar isso).
( ) Vou entregar um chocolate para uma pessoa do meu ministério para demonstrar o
amor de Jesus.
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero sempre perdoar como você me perdoou.
TERÇA-FEIRA – RAIO-X DO ESPÍRITO - LIBERE O PERDÃO
Leia: A Bíblia diz assim “Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não os
perdoarem, não estarão perdoados” (João 20:23) “E, quando estiverem orando, se tiverem
alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o pai celestial perdoe os seus
pecados.” (Marcos 11:25)
Explique para a criança: Se você perdoar, então será perdoado – se você não perdoar, então não
será perdoado.
ATIVIDADE 1 – O perdão nos aproxima de Deus. Peça para a criança pintar a figura. Enquanto ela
pinta – leia para ela ouvir: Damos de graça para outras pessoas o que recebemos de Deus – o
perdão.

Fale para a criança: Deus quer que você perdoe todas as pessoas, não importa quem seja.
DESAFIO RAIO-X ESPIRITUAL. Escolha 2 atividades do Desafio.
( ) Vou liberar perdão para quem me fez mal.
( ) Vou orar todos os dias pela manhã antes do meu café para conversar com Deus.
( ) Vou pedir perdão para uma pessoa que eu entristeci (ajude a criança a identificar
algo que ela fez e que precisa pedir perdão).
Tempo para memorização: Peça para a criança repetir o versículo da semana.
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, perdoa os meus pecados.

QUARTA-FEIRA – RAIO-X DO ESPÍRITO - CULTIVE OS FRUTOS DO ESPÍRITO
Leia: A Bíblia diz assim “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que
pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se
vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” (Gálatas 5:22-25)
Fale da criança: Quando temos Jesus em nossa vida, as pessoas conseguem ver! Sabe como? Pelo
nosso comportamento. O versículo de hoje fala que vamos dar frutos.
ATIVIDADE 1 – Pinte os diferentes frutos que podemos ter em nossa vida. São frutos espirituais e
muito especiais. (Leia para a criança o nome de cada fruto).

AMOR

ALEGRIA

BONDADE

MANSIDÃO

PAZ

PACIÊNCIA

AMABILIDADE

DOMÍNIO
FIDELIDADE
PRÓPRIO
Explique para a criança: Temos que primeiro plantar, cuidar e depois de um tempo vamos colher o
fruto.
MOMENTO RAIO-X ESPIRITUAL – PRODUZINDO FRUTOS – Escolha 2.
( ) Vou plantar amor – entregarei um chocolate para um visitante do Sonho de Natal.
( ) Vou plantar domínio próprio – no ministério vou obedecer as instruções.
( ) Vou plantar alegria – durante a apresentação do Sonho de Natal darei meu melhor sorriso.
( ) Vou plantar bondade – darei um pequeno presente para uma pessoa do meu ministério.
( ) Vou plantar amabilidade – vou agradecer uma pessoa do ministério de limpeza ou
estacionamento com um chocolate.
Tempo para memorização: Peça para a criança repetir o versículo da semana.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero produzir bons frutos.
QUINTA-FEIRA – RAIO-X DO ESPÍRITO - DESENVOLVA UM ESPÍRITO DE CORAGEM
Leia: A Bíblia diz “Pois Deus não nos deu espírito de COVARDIA, mas de PODER, de AMOR
e de EQUILÍBRIO.” (2 Timóteo 1:7)
Explique: Deus nos deu 3 presentes maravilhosos – PODER, AMOR e EQUILÍBRIO.
ATIVIDADE 1 – Pinte os presentes que Deus nos deu.
EQUILÍBRIO

PODER

AMOR

Fale para a criança: O medo
entrou no mundo quando Adão e
Eva pecaram. Eles ficaram com
medo.
ATIVIDADE 2 – Onde estão Adão e
Eva? Pinte Adão e Eva.
Peça para a criança repetir: Eu
não preciso ter medo. Deus está
comigo todo tempo.
Tempo para memorização: Peça
para a criança repetir o versículo
da semana.
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por me dar coragem.
SEXTA-FEIRA – RAIO-X DO ESPÍRITO - ALIMENTE O ESPÍRITO SANTO
Leia: A Bíblia diz “Não apaguem o Espírito.” (1 Tessalonicenses 5:19) “Como pode o jovem
manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.” (Salmos 119:9)
Fale para a criança: A luz de Jesus deve brilhar em nossa vida como uma luz bem forte.
ATIVIDADE 1: Observe a atitude das crianças e ligue para a luz acesa se o comportamento agrada
a Deus ou para a luz apagada se o comportamento não agrada a Deus.

Explique para a criança: Para que a luz de Jesus brilhe em
nossa vida precisamos alimentar nosso espírito. Parabéns por ter
feito todo o Desafio Raio-X Espiritual e alimentado seu espírito –
Pinte a figura.
Tempo para memorização:
Peça para a criança repetir o versículo da semana.
Oração - Leia e a criança repete:
Deus, obrigado por tudo o que aprendi nesse Desafio.
Eu quero fazer a tua luz brilhar em mim.

