Comunidade Cristã Internacional

LIÇÃO 5 – ABC KIDS
(Até 7 anos)

MINHA PEQUENA LUZ
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Minha pequena luz
Vou deixar brilhar (2x)
Vou deixar, sim brilhar, todo dia em todo lugar
Vou deixar minha luz brilhar.

Escrituras:

"Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus" (Mateus 5: 16).
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? (Salmos 27: 1)

Pontos para discussão:

1. Jesus vive dentro de todos os cristãos. Dentro de cada cristão brilha a luz de Jesus
Cristo. Jesus é a luz do mundo!
2. Tudo o que fazemos, onde quer que você vá e com o que você fale, se vivemos nossas
vidas de acordo com as leis de Deus, a luz de Jesus Cristo brilha através de nós.
3. Outras pessoas serão atraídas pela luz que há dentro de você. Explicar o conceito de
mariposas que são atraídos para a luz.

Perguntas para discussão:

1. Você acredita que Jesus vive dentro de seu coração?
2. Você quer que os outros vejam a luz em você?
3. O que você pode fazer para mostrar aos outros que você tem a luz de Cristo em você?
4. Como é que uma criança que tem a luz de Cristo se comporta?
5. O que Jesus diz sobre resplandecer a sua luz?
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Atividades:

Criar uma embarcação humana com uma luz interior.
Canção:
Minha pequena luz
Vou deixar brilhar (2x)
Vou deixar, sim brilhar, todo dia em todo lugar
Vou deixar minha luz brilhar.

Oração:

Senhor Jesus, que a sua luz possa brilhar através de mim para que outros possam ver a sua
bondade na minha vida. Que eu venha viver uma vida que é agradável a Ti, e seja luz para os
outros.
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