
CULTO 8 – SALMOS A RESPEITO DE JESUS
24 fevereiro de 2019

OBJETIVO
A criança aprenderá que os salmos profetizaram a respeito de Jesus – nosso
Salvador e Senhor.

BASE BÍBLICA
Salmos 2.10-12; 69.9,21; 22.1; Marcos 15.34; João 2.13-17

VERSÍCULO 
“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras” (Salmo 96.1)

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
Muitos  dos  salmos  são  messiânicos,  isto  é,  são  predições  ou  prenúncios  de

Cristo.
O  Antigo  Testamento,  inclusive  os  salmos,  previa  a  vinda  de  Cristo,  o  Seu

sofrimento e a Sua glória. Jesus, como também os escritores do Novo Testamento, fez
uso  dos  salmos  para  demonstrar  o  Seu  sofrimento  (Mt  27.46)  e  profetizar  a  Sua
glorificação (Mt 22.41-46). No Salmo 45.6, o Messias aparece como Deus; no Salmo
110, como o rei-sacerdote e Senhor de Davi; no Salmo 2, como o Filho de Deus, que
deve ser adorado.

Na  tabela  a  seguir,  há  citações  a  respeito  de  Cristo  nos  salmos  e  seu
complemento no Novo Testamento.

MENSAGEM (Salmos 69.9,21; 22.1; Marcos 15.34; João 2.13-17)
SALMOS A RESPEITO DE JESUS
Os salmos foram escritos muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus nascer. Vários
salmos  tratam de  acontecimentos  da  vida  de  Jesus.  Mas  como pode  ser?  Como
poderiam escrever sobre Jesus se Ele ainda não havia nascido? Deus guiou alguns
homens a escreverem toda a Bíblia,  inclusive os salmos, por isso eles escreveram
sobre Jesus, mesmo sem O conhecerem.
Vamos ver algumas coisas que os salmos tratam sobre Jesus.
O Salmo 69 foi escrito muito antes de Jesus vir ao mundo. O versículo 9 já dizia que
Jesus iria Se preocupar  com o que as pessoas faziam na Casa de Deus. [Dirigente,
leia na Bíblia.] Será que isso aconteceu?



Certa vez, Jesus foi ao templo, que era uma grande igreja na cidade de Jerusalém.
Sabem o que Ele viu lá? Ah! Lá Ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e
pombas que eram usados para os sacrifícios no templo. Naquela época, as pessoas
precisavam  oferecer  animais  em sacrifício  para  conseguir  o  perdão  dos  pecados,
porque Jesus ainda não havia morrido pelos pecados do mundo. Com todos aqueles
animais ali para serem vendidos, vocês já imaginaram que barulhão [dirigente, imite o
barulho das ovelhas, dos bois, etc.] e que cheiro horrível bem na Casa do Senhor?! As
pessoas estavam mais interessadas em ganhar dinheiro do que adorar a Deus. Jesus
ficou muito bravo, pegou um chicote de cordas e mandou todas as pessoas saírem
dali  com  os  animais.  Também  derrubou  as  mesas  dos  homens  que  trocavam  o
dinheiro, porque não estavam fazendo o que era certo. A Casa de Deus é um lugar
onde devemos adorar a Deus e não fazer bagunça. Jesus amava a Casa de Deus,
cuidava dela, e ficou muito triste ao ver o que as pessoas estavam fazendo. Naquela
hora,  os  discípulos  de  Jesus  se  lembraram  daquele  versículo  9  do  Salmo  69.
Aconteceu mesmo aquilo que estava escrito.
Mas não é só nesse salmo que temos algo sobre Jesus.
Algum tempo depois, Jesus foi crucificado. Ele estava sofrendo tanto e disse:  “Deus
meu, Deus meu, por que me desamparaste?”  (Mc 15.34).  Vocês sabiam que essa
frase está no Salmo 22.1?
Alguém que estava ali vendo o sofrimento de Jesus molhou uma esponja em vinagre,
pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Sabem, isso também já estava
escrito no Livro de Salmos! (Sl 69.21) Logo depois, Jesus morreu…
Jesus veio ao mundo para  morrer  por  causa dos nossos pecados,  ou seja,  pelas
coisas erradas que nós fazemos. Mas Ele não ficou morto, voltou a viver.

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
Deus deixou muitas coisas escritas nos salmos para que as pessoas reconheçam que
Jesus é o Salvador e confiem Nele.
Você precisa reconhecer que é pecador e aceitar a Jesus. Se você já O aceitou, então
tem a salvação e deve fazer as coisas que agradam a Deus, por exemplo: fale de
Jesus para outras pessoas, seja comportado na igreja, obedeça ao papai e à mamãe,
etc.
Mas se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, aceite-O agora mesmo.

CÉLULA
Reflexão e aplicação: Deixe que as crianças contem como conheceram a JESUS, se
foi através do papai, da mamãe, do vovô, do amiguinho que convidou para ir à igreja.
Mostre a importância de aceitarem JESUS como Salvador. Diga que JESUS veio para
morrer na cruz e ressuscitar para dar a salvação a todos quantos O receberem como
Salvador. Pergunte se já falaram do amor de JESUS a alguém. Como foi? Incentive-as
a evangelizarem outras  crianças.  Compartilhe  também sobre o  comportamento  na
igreja.
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
COMPORTAMENTO NA IGREJA
Vocês  já  observaram  o  semáforo?  (mostre  para  as  crianças  o  semáforo  como
ilustração) Quantas cores ele tem? O que cada uma quer dizer? (deixe as crianças
participarem).  O semáforo  existe  para  organizar  o  trânsito  senão,  tudo  seria  uma
bagunça, aconteceria vários acidentes. Hoje vamos usar o semáforo como exemplo
para  aprendermos como nos  comportar  na igreja.  Ele  irá  nos ajudar  a  saber  que
atitudes são boas, que atitudes são mais ou menos e que atitudes são ruins.
Agora vamos começar. Quando o semáforo está verde, ele diz siga, precisamos ir em
frente porque estamos fazendo a coisa certa. Quando a luz esta amarela, ALERTA, ou
seja, estamos fazendo alguma coisa errada e, quando a luz esta vermelha, ele diz
PARE.
Vamos começar com a cor VERDE, que atitude será que eu faço, que eu posso seguir
fazendo.(Vá mostrando as carinhas verdes). Essa primeira carinha verde, significa que
eu estou obedecendo, ouvindo tudo que a professora diz, essa outra nos ensina que
eu tenho que respeitar e ser amigos de todo mundo, respeitar a professora e também
os meus amigos, uma pessoa que gosta de todo mundo. Essa carinha, representa a
criança que participa de todas as atividades, canta, memoriza o versículo, fica quieta e
escuta a história e que participa de todas as atividades. Essa outra carinha, é muito
importante representa uma criança calma tranquila que sabe se comportar na igreja,
se você é assim sabe se comportar dessa maneira na igreja, então, siga em frente.

Agora vamos para as carinhas amarelas. Essas, nos ensinam que as coisas não vão
muito  bem.  Vejam  um exemplo:  quando  alguém  está  dirigindo  e  o  semáforo  fica
amarelo o que a pessoa tem que fazer? Apertar o freio e reduzir a velocidade, porque
ele sabe que, logo, logo ele terá que parar. Então vamos ver quais os comportamentos
que a gente tem que ficar em alerta, porque as coisas não estão indo bem? Essa
carinha aqui mostra uma criança emburrada, que não gosta de pintar, de cantar, se
você  é  uma criança  que  fica  emburrada  e  não  participa,  opa,  alguma  coisa  esta
errada, comece a parar com essa atitude. Essa outra carinha mostra uma pessoa com
a cabeça no mundo da lua, a professora tá falando e você tá olhando pra janela, tá
olhando para o chão, ou seja, tá longe da palavra de Deus, se você está distraído,
sem prestar atenção no que está sendo feito, fique em estado de alerta, isso não é
bom e é algo que você vai precisar para de fazer. Essa outra aqui, mostra alguém que



brinca, conversa o tempo todo, a professora tá falando ele tá brincando, mexendo com
todo mundo e fazendo dar risada, e isso não é hora pra fazer isso, na aula, no culto,
alerta para você comece a parar com esse comportamento. Essa carinha é algo muito
preocupante, essa criança ela está desanimada, ela não quer mais vir a igreja, essa
atitude, de não querer vir na igreja, de não querer a palavra de Deus, ela não é boa,
coloque em estado de alerta, você precisa parar com isso, você precisa orar por isso e
pedir pra Deus te ajudar a parar com isso, pedir pra Deus te ajudar para ter ânimo
para vir a igreja, porque se você está assim daqui a um tempo você acaba deixando
de lado, e não é isso que Deus quer, faça aquilo que agrada Deus.

E agora a gente vai para a luz vermelha, no trânsito quando aparece essa luz você
precisa parar imediatamente, senão acontece um acidante, vamos ver que atitudes
que representam essa luz vermelha? Essa carinha aqui representa aquela criança que
vivi  brigando,  briga  por  tudo,  pare,  briga  não leva a  nada e  a  bíblia  nos  diz  que
devemos viver em paz, então pare o que você está fazendo enquanto é tempo. Essa
carinha representa aquela criança que tira sarro de todo mundo, da risada de tudo e
isso esta errado. Essa outra carinha mostra a criança que não obedece, a professora
pede pra fazer alguma coisa e ela não obedece. Esse daqui é o famoso falador, ele
fala blá blá blá, ele fala, fala na hora que é pra falar e na hora que não é pra falar, esse
tipo de atitude não é bom, porque existe hora para todas as coisas, precisa aprender a
se controlar e falar só na hora que é permitido.
Através de tudo que a gente aprendeu aqui, a gente pode agradar a Deus com as
nossas atitudes.

Segue o link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qcQCVuoag2U


