
CULTO 7 – TESTEMUNHANDO DO AMOR DE DEUS
 18 novembro de 2018

OBJETIVO
As  crianças  desejarão  testemunhar  da  salvação  em  Cristo,  que  é  a
demostração do amor de Deus.

BASE BÍBLICA
2Reis 5.1-15; Salmo 54.4; Mateus 5.14-16; Lucas 4.27

VERSÍCULO 
“… o Senhor é quem me sustenta a vida” Salmo 54.4

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
Em Atos 1.8, Cristo ordena que os discípulos sejam Suas testemunhas, mas
eles em si eram fracos, na maioria, pessoas simples. Porém, quando o Espírito
Santo desceu sobre eles, como foram transformados! O medo de testemunhar
de Cristo desapareceu. Testemunharam do amor de Deus nos mais diversos
lugares – em praça pública, no templo, em sinagogas, em cadeias e em casas
particulares.
Ninguém pode falar da imensa alegria que o novo nascimento traz sem ter
aceitado JESUS como Salvador e Senhor. Não se pode testemunhar do grande
amor de Deus em conhecê-Lo por meio da Sua Palavra.
Um exemplo bem claro desse tipo de testemunho foi  o que aconteceu com
Paulo,  que  era  “…zeloso  para  com  Deus….”  (At  22.3),  mas  perseguia  os
cristãos, crendo ser isso correto. Após ter um encontro marcante com JESUS
que transformou totalmente sua vida, Paulo foi chamado e capacitado por Deus
para testemunhar do Evangelho (At 22.14-15).
No Antigo Testamento, temos o exemplo da criada de Naamã. Ela era pessoa
simples, com uma fé tremenda, e teve coragem de testemunhar do seu Deus
mesmo num país  pagão,  longe  de  tudo  que  lhe  era  familiar.  Ela  deve  ter
demonstrado sua fé diariamente pelo seu comportamento.
Dirigente,  corremos  um  grande  perigo  quando  tentamos  testemunhar  com
palavras, sem demonstrar com a nossa vida que somos de fato seguidores de
JESUS.
Portanto, é importante que você testemunhe com a sua vida e com palavras do
amor do Deus verdadeiro e ensine as crianças a fazer o mesmo.

MENSAGEM (2Reis 5.1-15; Lucas 4.27)
A menina que testemunhou.
Na história de hoje, vamos aprender sobre uma garota que teve que ficar bem
longe da sua casa.
A BÍBLIA nos conta que os israelitas,  o povo de Deus,  lutavam muito com
outros povos. Sabem crianças, antigamente, nas guerras, o povo que perdia
era levado prisioneiro pelo povo que ganhava a guerra.
Numa dessas lutas de Israel contra o povo da Síria (outro país), sabem o que
aconteceu? Levaram uma menina de Israel para a Síria como prisioneira. Além
de ficar longe do papai,  da mamãe, da vovó, dos irmão, de todos os seus
parentes, da sua casa, das suas coisas, teve de trabalhar como escrava! Você



acha que ela ficou alegre ou triste? A BÍBLIA não conta se ela chorou, mas,
com certeza, ficou muito triste. Porém deve ter se lembrado que Deus estava
com ela ali.
O dono da casa se chamava Naamã. Ele era chefe do exército do rei da Síria.
Era homem importante, que tinha bastante dinheiro, mas estava muito doente.
Sua pele estava cheia de manchas brancas, eram feridas que nunca sararam.
A garota se lembrou de falar como Deus usava o profeta Eliseu para curar as
pessoas, e disse isso para a mulher de Naamã.
Sabem, crianças, Naamã acreditou na garota e foi falar com o seu rei. O rei da
Síria, que gostava muito de Naamã, disse para ele ir a Israel e até mandou
uma carta e presentes para entregar ao rei de lá (era assim que alguém pedia
um favor aos outros). Quando o rei  de Israel leu a carta que pedia que ele
curasse Naamã de sua doença, ficou com muito medo e disse: Eu não sou
Deus, não posso dar a vida nem curar ninguém. O profeta Eliseu ficou sabendo
disso e falou para o rei de Israel que mandasse Naamã falar com ele.
Naamã nem chegou a entrar na casa de Eliseu. O profeta mandou um recado
para ele: Vá se lavar sete vezes no rio Jordão.
Naamã teria  de  mergulhar  sete  vezes no rio.  Vamos contar  quantas  vezes
Naamã mergulhou?  Viram só,  crianças,  Naamã obedeceu e  foi  curado por
Deus! E por causa da sua cura, Naamã creu em Deus e disse que iria adorar
somente a Ele, e voltou muito feliz para a sua casa.

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
A garota  israelita,  mesmo longe da sua casa,  de  seus parentes  e  amigos,
trabalhando  como  escrava,  numa  situação  tão  difícil  e  triste,  nunca  se
esqueceu do seu Deus.  Ela teve coragem de falar  Dele para a esposa do
comandante Naamã. Por causa do testemunho da menina, Naamã foi curado e
conheceu o amor de Deus.
Nós, também, precisamos falar do amor de Deus para os amigos da nossa rua,
escola, para as pessoas no médico, no dentista.

CÉLULA
Reflexão  e  aplicação: Converse  com  as  crianças  que  nós  devemos
testemunhar do amor de Deus, que mandou Jesus para ser o nosso Salvador.
Enfatize  a  importância  de  testemunhar  de  Deus  mostrando,  por  meio  de
palavras e atitudes, que são cristãos verdadeiros.
Comunhão:  Perguntar para as crianças se elas têm algum pedido de oração
ou de agradecimento, anotar os pedidos e agradecimentos, e orar por eles.
Encorajar as crianças também, a orarem umas pelas outras.



FAZENDO A ARTE
As crianças vão colorir o desenho. É importante o líder da sala explicar para
as crianças sobre a atividade que será feita.

CONTANDO A HISTÓRIA
Cada líder vai usar o seu recurso para contar a história.

VIVENDO O DESAFIO
Desenvolvimento: Será feito uma pulseira com as cores do plano da salvação
para as crianças, onde elas, sentirão o desejo de testemunhar da salvação em
Cristo, que é a demostração do amor de Deus que mandou JESUS para ser o
nosso Salvador.
Pulseira –  Entregue para as crianças a pulseira já pronta. Ensine-as como
utilizar a pulseira para evangelizar. Para isso explique-lhes detalhadamente o
que  representa  cada  cor,  como segue.  Está  pulseira  conta  a  história  mais
bonita que você já ouviu. A cor amarela representa o céu, que é a casa de
Deus, um lugar maravilhoso. Lá as ruas são de ouro. Mas existe uma coisa que
não pode entrar no céu: o pecado. Pecado é tudo que pensamos, falamos ou
fazemos que não agrada a Deus e deixa o nosso coração sujo. (Mostre a cor
escura.) A BÍBLIA diz que todos nós temos pecado, somos pecadores.. Então,
quem entrará no céu, neste lugar maravilhoso? Deus tem um plano, Ele deu
JESUS, Seu Filho perfeito, para morrer na cruz em nosso lugar, derramar Seu
sangue (mostre a cor vermelha) para que nossos pecados sejam perdoados.
Mas é necessário aceitar JESUS como Salvador, pedir que Ele perdoe nossos
pecados para que o nosso coração fique limpo (mostre a cor branca), e assim
poderemos ir ao céu. Depois de aceitar JESUS como Salvador, é necessário
continuar crescendo na vida cristã (mostre a cor verde). Assim como crescem
as árvores, a grama, precisamos crescer espiritualmente. Para isso devemos
ler a BÍBLIA todos os dias, orar, pedir perdão pelos nossos pecados, ir a igreja
e falar aos nossos amigos sobre JESUS.


