Comunidade Cristã Internacional

LIÇÃO 4 – ABC KIDS
(Até 7 anos)

VOCÊ É ESPECIAL PARA ELE
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Jesus ama as crianças (Mateus 18: 1-6)

"Naquela época, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram:" Quem é o maior no
reino dos céus? "Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles. E Ele disse: "Digo-lhes a
verdade, a menos que você mude e se torne como esta criança, aí sim será maior no reino dos
céus. E quem receber uma criança como esta, em meu nome a mim me recebe.

Pontos para discussão:

1. Jesus usou uma criança pequena para explicar um princípio importante no reino. Eles
são trazidos por seus pais e não dizem nada sobre si, mesmos assim Jesus diz que
essas crianças são bem-vindas por Ele. As crianças estavam em obediência e
humildade, e vieram com seus pais. Discutir as qualidades de humildade e obediência
e como essas qualidades eram/são capazes de atrair a atenção do mestre.
2. Estas crianças iam com seus pais terrenos. Discutir a importância de ir onde nosso pai
espiritual quer, confiando em Seu amor e sabedoria.
3. Discuta o ponto que Deus está no comando de nossas vidas.

Escrituras:

O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os
discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse:
"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são
semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma
criança, nunca entrará nele". (Lucas 18: 15-17)

Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam.
Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as
impeçam; pois o Reino de Deus pertence
aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus
como uma criança, nunca entrará nele". Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôslhes as mãos e as abençoou. (Marcos 10: 13-16)
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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.

Atividades:

Trabalhe em cinco atitudes diferentes de humildade durante a semana. (Peça ajuda aos pais)

Oração:

Obrigado, Senhor, por ser tão especial para você. Ajuda-me a andar sempre em obediência e
humildade, assim quando eu crescer nunca venha me afastar de você.
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