Culto Jovem – Dia das Crianças

Sou criança! Criança de Jesus!
Louvor
Aleluia - 3 palavrinhas – 3:05
Por dentro fora alto e baixo em libras - 3 palavrinhas – 2:12 (avise a igreja que vai ser diferente
e dê uma ensaiadinha)

Boas vindas – 1:00
Oração – 1:00

Sorteio (Lembre-se de entregar os números na entrada) – 6:00

Passar vídeo ‘’Deixar vir a mim os pequeninos” enquanto as crianças se acalmam. 1:07

(Para o diálogo eu pensei em dois adultos encenando a Tia/Tio e uma criança) 7:00

Criança: Tia, tia, olha o que eu achei aqui na bíblia:
Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus
pertence aos que são semelhantes a elas".
Ou seja, não importa o que eu fizer eu estou salvo ....

Tia: Opa amiguinho, não é bem assim não. Jesus nasceu e foi criança aqui nessa terra e nos
deu o exemplo de como ser criança de Jesus.

Criança: Ahhh é? Quer dizer que não basta ser uma criança, tem que ser uma criança de Jesus?

Tia: Sim, sim, sim.

Tia: É bem verdade que as crianças são puras, dóceis, perdoam com facilidade. Mas muitas
fazem coisas feias porque não conhecem a verdade e não são orientadas pelos adultos a fazer
o que é certo.

Ainda existem muitas crianças no mundo que não conhecem Jesus.

Criança: Tia, como eu sei o que Jesus espera de mim? Para saber o que eu tenho que fazer.

Tia: É na Bíblia que encontramos todas essas respostas. É só observar como Jesus era como
criança!

Criança: Mas me fala, Tia. Me fala uma das coisas que ele fazia.

Tia: Jesus, por exemplo, Não mentia!

Criança: Ahhh nem uma mentirinha? Uma mentirinha pequenininha?

Tia: Não, nenhuma mentirinha...

Criança: Não é possível!

Tia: É sim! A mentira além de não ser agradável aos olhos de Deus, sejam pequenininhas ou
grandonas só trazem problemas. Quer ver?

Vídeo - Tia Cecéu - Mentirinhas (Desenho) 6:25

Tia: Você viu só, uma mentira leva a outra e assim vai... Além de mentir Cidinha ainda
desobedeceu a sua mãe.

Criança: Era outra coisa que Jesus não faria?

Tia: Sim, Jesus era um filho obediente. Obedecia a seus pais e ainda os ajudava em suas
tarefas.
Ajudava a mamãe dele nas tarefas de casa, como arrumar a cama, tirar o pó, varrer a casa. E
ajudava o seu pai no trabalho dele.

Criança: Ele fazia mesas, cadeiras e banquinhos não, é?

Tia: Sim, ele era carpinteiro e Jesus o ajudava.

Criança: Mas Jesus não brincava?

Tia: Claro que Jesus brincava. Mas antes das brincadeiras ele fazia suas obrigações... Ahhh e
antes de tudo isso. Assim que ele acordava ele lia a Bíblia.
E quando ele era bem pequeno a mamãe e o papai liam para ele.
Eu imagino que ela sentava assim no chão com ele para contar as histórias da bíblia. Vem
crianças sentem aqui com a gente!

Chamar as crianças para a frente da igreja de forma que eles fiquem sentados olhando para os
adultos. Cada adulto ganhara um peixinho para usar na hora da música.

Uma outra pessoa pode conduzir falando:
Além de ouvir histórias e ler a palavra de Deus em casa Jesus também ia a igreja escutar sobre
Deus e também agradecer, orar e louvar.
Eu não sei a história que Jesus mais gostava e cada um aqui deve ter sua história preferida,
mas a minha é a História da pesca maravilhosa.... vamos ouvir e ver como aconteceu?

Musica e encenação: Peixes (Minha vida é uma viagem) 2:34

Criança: Todos os dias Jesus lia a Bíblia?

Tia: Todos os dias. Nós precisamos conhecer bem a Bíblia só assim a gente fará o que Deus
espera de nós.
Crianças vocês conhecem bem a Bíblia?

Concurso Bíblico - Conhece a Bíblia - 10:00

Criança: Tia o que está fazendo?

Tia: Ahhh estou separando algumas maças para levar para a Dona Clotilde. Você aceita uma?

Criança: Maçã? Eca!!!! Não tem algo mais gostoso?

Tia: Como o que por exemplo?

Criança: Salgadinho, refrigerante, bolacha recheada.

Tia: Hummm ... Pelo jeito você não veio na escola cristã de férias né?

Criança: Eh, não vim....

Tia: Lá aprendemos o que devemos comer .... vamos crianças ensinar para ele?

Música - Besteira ou alimento 3:06

Criança: Então eu entendi Tia, se eu fizer isso tudo eu vou ser feliz?

Tia: Sim, se fizermos o que Deus nos manda seremos felizes. Mas sabe crianças apesar de Deus
ter feito esse mundo tão lindo. Tudo tão perfeito, o pecado trouxe coisas muito tristes. E tem
crianças que tem sofrido muito com isso em torno do mundo. São crianças que são vítimas das
mais diversas violências.
São guerras, são adultos que batem, que enganam e ou que até mesmo querem tocar o corpo
das crianças de uma forma que errada. E muitas vezes esses adultos são pessoas que deveriam
cuidar e proteger.

Criança: Você quer dizer que pode ser pessoas que a gente conhece e confia?

Tia: Sim, pode ser sim pessoas que você confia ou que acha que são seus amigos ou até amigos
do papai e da mamãe.

Mas sabem crianças, não é só na rua que é perigoso. A internet é uma porta para um mundo
gigante de conhecimento, tem jogos, vídeos legais.... Mas lá também mora o perigo. Cuidado
com o tipo de vídeo que vocês assistam, as fotos que veem ou que tiram e enviam. Não falem
com pessoas estranhas, não publiquem fotos com o uniforme da escola que vocês estudam, e
de forma alguma deem o seu endereço para alguém que não conheçam.

Sempre pensem que se a mamãe ou o papai não podem saber. É porque é errado! E se alguém
te falar para não contar, aí é que vocês têm que contar mesmo.
Lembrem-se sempre vocês foram feitos para sorrir!
Agora eu quero ver se vocês saber sorrir, repitam comigo:
Hahahahahaha
Hihihihihihihihi

Música: Cantar Deus te fez para sorrir (Convidar um grupo ou um casal para cantar bem
animado para as crianças) – 1:39

Criança – Tia, mas eu mesmo tendo o papai a mamãe, a titia e a vovó que me protegem as
vezes eu tenho medo. Criança de Jesus também tem medo?

Tia - Ahhh meu querido (a), tem sim. Somos humanos e até adultos tem medo.

Criança - E o que a gente faz quando esse medo vem?

Tia: A gente ora. Confie amiguinhos Jesus está do nosso lado e manda anjos também para
cuidar de nós.

Vídeo - DEUS NOS PROTEGE - AVENTURA MUSICAL (Passar vídeo ou alguém cantar e pessoas
vestidas de anjos entrarem)

Criança: Tia, Estou triste.

Tia: Mas porquê? Você não viu que é maravilhoso ser uma criança de Jesus?

Criança: Mas o que eu faço com as coisas erradas que eu já fiz?

Tia: Fique tranquilo! Se você vier correndo para Jesus ele perdoara todos os seus pecados e
você nunca mais precisará olhar para trás e lembrar de nada disso.
Vamos jogar essa tristeza?

Música – Cantar brincando de estátua - Estátua de Sal 3:20

Criança: Agora entendi tudinho. A partir de hoje não sou só uma criança, sou uma criança de
Jesus. E quero contar para todo mundo sobre como ser uma criança de Jesus.

Tia: É isso aí meu amiguinho deixe a sua luz brilhar.

Vocês também crianças, deixem brilhar a luz de Jesus que mora dentro de vocês! Sejam
sempre crianças, crianças de Jesus.

Música – Cantar A Pequenina Luz – 4:19

Oração do pastor sobre as crianças - 1:00

