Comunidade Cristã Internacional

LIÇÃO 10 – ABC KIDS
(Até 7 anos)

O MOVIMENTO DA ÁGUA
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Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém,
perto da porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco
entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas: cegos,
mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. (João 5: 1-3)

Pontos para discussão:

1. Lembre as crianças que havia uma piscina. Às vezes um anjo descia para agitar a
piscina para a água se mover.
2. A água é um retrato da Palavra de Deus.
3. Água parada significa que o Espírito de Deus está ausente.
4. Água em movimento significa que o Espírito de Deus está presente.
5. Esta igreja não tinha o Espírito de Deus, porque a água não ficava em movimento.
Eles precisavam de um anjo para mover a água.
6. A verdadeira igreja tem um rio e não uma piscina.
7. Nós precisamos do Espírito de Deus para ouvir o que o Senhor está dizendo para a
igreja. Precisamos do Espírito de Deus para entender a Palavra de Deus corretamente.
Nós nunca devemos pensar que sabemos o suficiente sobre a palavra.
8. Explique que sempre precisamos nos atualizar na Palavra de Deus.
9. Explique a palavra processo - que Deus está dizendo agora.
10. Explique a palavra processo - maná de ontem = vermes de hoje.
11. Não devemos comer minhocas, temos de comer o maná fresco. Devemos ouvir o que
o Espírito diz à igreja agora.
12. Anjo significa "mensageiro". É uma imagem do pregador deve pregar o Espírito
encheu palavra de Deus e não a palavra estagnada.

Escrituras:

Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela
penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e
intenções do coração. (Hebreus 4.12)
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Atividades:
Use um copo de água e um canudo para ilustrar a palavra viva. Explique que somos como o
copo de água. Deus que estejamos sempre cheios da palavra viva. Nosso copo deve estar
sempre borbulhando (movimento).
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