Comunidade Cristã Internacional

LIÇÃO 7 – ABC KIDS
(Até 7 anos)

MIGRAÇÃO
O TANQUE DE BETESDA
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Um tempo atrás, houve um festival judaico. Jesus foi a Jerusalém para participar. Em
Jerusalém, perto da porta das ovelhas havia uma piscina chamada Betesda. Esta foi uma
piscina muito especial! Haviam cegos, coxos e paralíticos. Eles vinham de todas as partes e
esperavam um movimento nas águas. Um anjo de Deus vinha para agitar a água, quem
entrava na água era curado de qualquer doença.
Ora, havia um homem que era doente por 38 anos. Quando Jesus o viu perguntou-lhe: "O que
você quer? “O homem respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque,
quando o anjo mexe a água, eu tento sozinho, mas as pessoas entram na minha frente. "Jesus
disse ao homem: "Levanta! Toma o teu leito e anda! "O homem foi curado, pegou sua cama e
foi embora. Isso aconteceu no dia de sábado.
Os judeus viram o homem e lhe disse: "Hoje é sábado e você não pode transportar a sua
cama." O homem respondeu: "O homem que me curou me disse: Toma o teu leito e anda!" Os
judeus perguntaram quem era o homem. O homem que tinha sido curado não sabia quem era.
Mais tarde, quando Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: "Veja você está curado!
Não peques mais! "O homem foi embora e contou aos judeus que Jesus o havia curado”. É
por isso que os judeus começaram a perseguir Jesus e queriam matá-Lo, porque Ele estava
curando no sábado.

Escrituras:

Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me
serve, meu Pai o honrará. (João 12:26)

Pontos para discussão:

1. Qual é o significado da migração?
Meios de se deslocar de um lugar para outro.
Aves migram no inverno para um lugar mais quente.
Use o exemplo dos israelitas e Moisés no deserto.

Migração natural - É para se deslocar de uma cidade para outra, ou de mudar de casa etc.

Migração espiritual - É mover-se de um lugar espiritual para outro dentro da vontade de
Deus. Outro exemplo seria a amadurecer espiritualmente.
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Temos de seguir o exemplo de Jesus para ficar em Sua vontade perfeita.

Perguntas para discussão:

1

Quais boas escolhas que você fez que o ajudou a migrar para a vontade de Deus?

2

Quais escolhas ruins que você fez que o ajudou a migrar para o lugar errado?

Atividades – Migração:

Para explicar os conceitos desenhe o seguinte no chão, usando fita adesiva. Desenhe as praças
e pirâmide de acordo com o tamanho do grupo de crianças. Divida as crianças em dois
grupos. Os quadrados representam a migração natural. Tê-los passar de um para o outro que
explica que, quando o corpo se move fisicamente é chamada migração natural. Use a pirâmide
para explicar a migração espiritual. As linhas externas que formam o triângulo são a vontade
de Deus não pode se mover para fora da vontade de Deus! Pergunte-lhes perguntas sobre a
história e lição. É a sua resposta está correta eles podem mover para cima na classificação de
1 a 4 até que todos cheguem ao topo. Explique que, como nós a vontade de Deus, submeter-se
a correção e crescer em maturidade recebemos mais responsabilidade e autoridade e Deus nos
move para a próxima fase do nosso crescimento (daí os blocos se tornam maiores). Assim,
esta será a migração espiritual.
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