Comunidade Cristã Internacional

LIÇÃO 3 – ABC KIDS
(Até 7 anos)

PORQUE DEUS AMOU O MUNDO
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"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele
crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16)

Quando Deus colocou o homem sobre a terra, as pessoas começaram a pecar contra
Ele e adoram ídolos e falsos deuses. Eles viveram uma vida de imoralidade e desobediência.
Deus ama o seu povo tanto, que Ele enviou Seu Filho Jesus à Terra para ensinar ao povo os
caminhos de Deus e levar ao arrependimento. Deus permitiu Seu filho para ser crucificado e
permitiu o mundo para testemunhar Dele ressuscitar e viver para demonstrar a força e poder
de Deus. Jesus morreu para tirar o pecado do mundo.

Pontos para discussão:

1. Deus sacrificou Seu filho por nós.
2. O que é pecado?
3. Jesus morreu por uma razão. Discutir o ponto que Deus quer um relacionamento mais
próximo com o homem. Nosso pecado nos separa de Deus (Isaías 59: 2). Por causa de
Cristo, podemos ter uma vida de abundância, livre da maldição, da doença. Uma vida
pelo poder da ressurreição. Pelo seu sangue, somos salvos.
4. Há muitos deuses do mundo. Explique por que Jesus é o único Salvador e Redentor.

Oração para a Salvação:

Nesta lição é importante reservar um tempo para falar sobre o amor de Jesus. E dar espaço
para a criança aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador.

Perguntas para discussão:

1. É bom sacrificar alguma coisa para benefício de outra?
2. Jesus foi zombado e cuspido enquanto era crucificado. Você responde quando alguém
diz algo ruim?
3. Jesus perdoou aqueles que o machucaram. Ensine a importância de ter essa qualidade.
Rancor só nos deixa amargo e não deixa espaço para o Espírito Santo em nossas vidas.
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Oração:

Obrigado Senhor por morrer por mim para que eu possa ser livre do pecado. Obrigado pelo
derramamento do seu sangue para eu ser salvo. Você tomou as nossas dores e pelas suas
pisaduras eu estou curado, eu estou liberto, estou entregue e terei a vida eterna em Ti, Amém.
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