
                                                                                                                                 
CRESCENDO E CONHECENDO! 

07/02/2018 

01 - LOUVOR / ADORAÇÃO: (Pode ser feito junto com os adultos) 

02 - OFERTA: Líder,escolha, leia e explique um versículo. 

03 - OBJETIVO: conhecer e crescer na palavra de Deus. 

04 - QUEBRA-GELO:   Separe alguns versículos que as crianças já saibam( escolha das lições de 
células anteriores).  Modifique partes e leia os 2. Em seguida, peça para que respondam qual é o 
verdadeiro. Pergunte: Como fazer para escolher o versiculo verdadeiro? O que pode acontecer se 
não conhecer o que está escrito na palavra?  

05 – VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:   “...Todos os outros povos que eu chamei para serem 
meus, vão procurar conhecer o Senhor.” Atos 15.17 

06 – REFERÊNCIA BIBLÍCA:  Atos- 11.19-30 e 15.1-35 

07 – MENSAGEM E APLICAÇÃO:  Escreva as seguintes referências: Atos 15.10-11, Atos 15.16-
17, Amós 9.11-12 em metade de uma cartolina e enrole-a. Desenrole a cartolina à medida que as 
referências forem citadas. Como vimos na semana anterior, Deus aceita todos igualmente. Os 
seguidores de Jesus, que tinham sido espalhados pela perseguição, chegaram a Antioquia 
anunciando a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. E foi ali em Antioquia que os seguidores de 
Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas alguns cristãos estavam fazendo 
algumas exigências para os não-judeus fazerem parte do povo de Deus. Então, houve uma reunião 
para discutir o assunto. Estavam presentes nesta reunião Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e mais 
alguns irmãos. Pedro se levantou e disse uma coisa muito séria (desenrole a cartolina de maneira 
a revelar a primeira referência ). Leia Atos 15.10-11. Só pela graça é que somos  salvos! É pela 
misericórdia de Deus. Durante a reunião, Tiago se levantou e lembrou de algo muito importante que 
está na bíblia ( desenrole a cartolina  e revele a 2 a referência ). Leia versículos 16 e 17.Tiago 
também lembrou de uma palavra que está no livro de Amós ( desenrole a cartolina e mostre a 3ª 
referência). Lei  Amós 9.11-12. Amós foi um profeta que viveu muito tempo antes de Jesus e Tiago 
conhecia a palavra de Deus. A graça de Deus é para todos! E assim, orientados pela palavra, 
tomaram a decisão acertada. Vocês viram como é importante conhecer a palavra de Deus? A 
missão da igreja em proclamar o Evangelho  a toda criatura até os lugares mais distantes da terra 
dependia da conclusão da reunião em Jerusalém. O Senhor tem muito para  falar ao seu coração. 
Você tem lido a Palavra de Deus todos os dias? Se não lemos a palavra de Deus, não ficamos 
sabendo a vontade do Senhor para nós. É na bíblia que vamos encontrar as respostas de Deus  
para as nossas perguntas, dificuldades, promessas e   outras situações do nosso dia-a-dia. Para 
conhecer mais a Deus é preciso ler a sua Palavra. 

08- ORAÇÃO  E INTERCESSÃO: Apelo para salvação. Momento de gratidão pela palavra de Deus 
que nos fortalece e nos orienta em todas as áreas. 

10- TESTEMUNHOS E AGRADECIMENTOS : Registre  os  testemunhos em um caderno. 

11- COMUNHÃO / ENCERRAMENTO 


