
CULTO 6 – PARTICIPANDO DE UMA IGREJA
 11 novembro de 2018

OBJETIVO
As crianças sentirão desejo de pertencer ao corpo de Cristo e de cooperar com
Ele.

BASE BÍBLICA
1Samuel 1.1-26; 7.3-4; Salmo 54.4; 1Coríntios 12.12-14,27

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

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
Quando a igreja primitiva surgiu, havia uma verdadeira união. A empatia

era a marca da igreja, porque os crentes compartilhavam seus bens materiais
com os necessitados. Mas mesmo na época dos apóstolos começaram a surgir
problemas,  e  a  comunhão  foi  minada  por  Satanás.  Paulo,  escrevendo  a
primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, falou sobre o perigo que o
partidarismo poderia trazer – a desunião. Na mesma carta, o autor usa o corpo
humano  para  exemplificar  como  devemos  estar  unidos,  trabalhando  em
harmonia para o engrandecimento do reino de Deus.

Temos que  lutar  contra  o  egocentrismo,  tão  divulgado  pelos  meios  de
comunicação.  Esse,  associado  ao  comunismo,  leva  a  pessoa  a  deixar  os
outros de lado, buscando seus próprios interesses. Esquecemos da ordem do
Senhor em Gálatas 6.10 “…enquanto tivemos oportunidade, façamos o bem a
todos, mas principalmente aos da família da fé”.

Precisamos colocar em prática a ordem bíblica “Alegrai-vos com os que se
alegram e chorai com os que choram” (Rm 12.15).

Dirigente, faça da letra do cântico uma oração:
“Ensina-me amar o meu irmão
A olhar com Teus olhos
Perdoar com Teu perdão
Enche-me com Teu Espírito
Endireita os meus caminhos, ó Deus
Dá-me um novo coração.”

MENSAGEM (1Samuel 1.1-26; 7.3-4)
Crianças, quando o papai ou a mamãe chamam você para vir à igreja, você fica
alegre ou triste? É tão bom vir à igreja!
E se você, um dia, tivesse que vir morar aqui na igreja? Como seri? O que você
faria? (Aguarde a participação)
Hoje, vamos ouvir a história de um garoto que foi morar em uma igreja. Por que
será e como é que ele foi morar em uma igreja. Por que será e como é que ele
foi parar lá?
Havia uma mulher chamada Ana. Ela não podia ter filhos e sofria muito por
isso. Ela ficava tão triste, chorava, nem conseguia comer! Ana e seu marido,
que se chamava Elcana, iam até a cidade de Silo,  uma vez por ano, onde
ficava a única igreja se seu país.



Como  vocês  acham  que  era  a  igreja  naquela  época?  Oh!  Não!  Era  bem
diferente! Até o seu nome era outro, tinha o nome de tabernáculo.
Quando Ana estava lá, orou pedindo a Deus um filho e prometeu a Deus que o
levaria para morar no tabernáculo, quando ele ficasse grandinho. Nisto chegou
o sacerdote Eli, que trabalhava no tabernáculo, como o pastor hoje trabalha na
igreja. Ele disse a Ana que ela podia ir para casa, pois Deus já tinha ouvido a
sua oração.
Crianças,  vocês  sabem  o  que  aconteceu?  Ana  teve  um  lindo  bebê,  que
recebeu o nome de Samuel. Quando Samuel cresceu um pouco, Ana o levou
para morar no tabernáculo, com Eli.  Lá, Samuel aprendeu a cuidar bem da
casa de Deus. Ele fazia tudo correto, como o sacerdote Eli lhe ensinava.
Desde pequeno Samuel aprendeu que é muito importante estar na casa de
Deus, na igreja, para louvar, ouvir as histórias bíblicas, aprender a obedecer a
Deus e ajudar as pessoas.
Você também vai à igreja para louvar a Deus e aprender mais as histórias da
BÍBLIA?
Quando Eli morreu, Samuel já era adulto e foi sacerdote (pastor) em seu lugar.
A BÍBLIA nos diz que Samuel foi um ótimo sacerdote, cuidando bem do povo
de Deus. Ele sempre se preocupava com as pessoas. Quando alguém estava
triste, ia até Samuel para pedir ajuda, e ele orava por aquela pessoa,

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
Crianças,  não  é  preciso  morar  aqui  na  igreja,  como Samuel,  mas  é  muito
importante vir à casa de Deus, a igreja, para aprender a Sua Palavra. Assim
estaremos bem perto um do outro e poderemos saber como nossos amigos
estão,  para  também  pedirmos  que  Deus  os  ajude  nos  momentos  em que
estiverem sofrendo, e agradecendo a Deus pelos momentos felizes.

CÉLULA
Reflexão e aplicação:  Nesta sala teremos 2-3 mesas e, em cada uma delas
colocar  aqueles brinquedos de encaixe (tipo quebra-cabeça)  de peças bem
grandes  que  temos  na  Igreja.  Depois  colocamos  uma  venda  em uma  das
crianças e uma outra criança irá ajudá-la a encaixar a peça faltante. A criança
que está sem a venda pegará na mão daquela que está vendada e fará o
encaixe  das  peças.  As  outras  crianças  observam  e  também  incentivam,
batendo palmas quando conseguirem realizar o desafio.  Podemos fazer 2-3
mesas ao mesmo tempo para contemplar mais crianças nesta atividade. Vai
depender  do  número  de  voluntários  que  estiverem  na  sala.  Assim  vamos
mostrando a elas o que Paulo ensina:  que somos membros de um mesmo
corpo e que os membros além de dependerem uns dos outros, eles se ajudam
também! Falaremos da importância de termos o corpo de Cristo (que somos
todos nós) unidos e ajudando-nos uns aos outros.
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 irão 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
Introdução: O que é igreja para você? (deixe-os responder). A igreja é um
lugar  de  UNIDADE!  A  igreja  deve  ser  um  lugar  em  que  as  pessoas  que
precisam de ajuda são ajudadas, em que as pessoas que não precisam de
ajuda, ajudam os outros.
Um lugar em que você deve se sentir bem, onde você separa um tempo para
cantar para Deus, orar, contar pra ele sobre o seu dia, seus sonhos. Claro que
você deve fazer isso diariamente, mas a UNIÃO é muito importante, devemos
fazer isso junto.  Crianças, não é preciso morar aqui na igreja, mas é muito
importante vir à casa de Deus, a igreja, para aprender a Sua Palavra. Assim
estaremos bem perto um do outro e poderemos saber como nossos amigos
estão,  para  também  pedirmos  que  Deus  os  ajude  nos  momentos  em que
estiverem sofrendo, e agradecendo a Deus pelos momentos felizes.
Desenvolvimento: As  crianças  montarão  uma  torre  com  copos,  em  cada
copinho terá um desenho de uma criança.  O líder  da sala irá  explicar  que
aquela torre representa a estrutura da igreja, que é formada por cada um de
nós que par. Explicar para elas que a igreja só se constitui a partir das pessoas
que participam na igreja, que vão à igreja, participam dos cultos, nós, juntos é
que formamos a igreja.
 Fazer  um  momento  com  as  crianças  para  que  elas  estendam  sobre  a
importância pertencermos a uma igreja, sobre a comunhão com as pessoas,
sobre ajudarmos uns aos outros.


