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TEMA: APRENDENDO A ENTREGA 
Pr. LUCIANO SUBIRÁ 
 
TEXTO BÍBLICO: Mateus 26:39 

 

DESENVOLVIMENTO:  

● Srs. Pais ou responsáveis: nesse período, vocês têm o privilégio de ministrar a célula infantil em sua                 
casa. Cremos que serão momentos muito edificantes para a família e inesquecíveis para as crianças. 

● Escolha um momento e espaço adequado na sua casa para ter tempo com a criança. 
● Preparar com antecedência: as atividades impressas, lápis grafite, de cor e os demais materiais              

necessários. 
● Permita que a criança participe localizando os versículos na Bíblia e lendo se conseguir, perguntando               

ou comentando sobre suas percepções e exemplos de sua realidade infantil. 
● Estabeleça o desafio com entusiasmo, motivando as crianças a fazerem suas orações sempre com              

entendimento e reverência. 
● Explore ao máximo as atividades e acompanhem a execução de acordo com o grau de dificuldade. 

 
BATE-PAPO: Em Filipenses no capÍtulo 2 diz que Jesus era Deus e veio na forma humana viver entre nós                   
aqui na Terra. Quando isso aconteceu, mesmo tendo muito poder, como: aparecer onde queria a hora que                 
quisesse. Ele ia andando de cidade em cidade, mesmo conhecendo tudo e foi aprendendo novamente               
desde o começo, assim como nós desde bebê.  

Jesus teve todos os sentimentos que nós temos. Ele sentiu fome, sede, sono, cansaço, dores entre                
outros, e tudo isso porque era a vontade de Deus. Será que em algum momento Ele pensou em usar seus                    
poderes para evitar sentimentos ruins? Ele era tão poderoso que poderia fazer o que quisesse, mas decidiu                 
entrega-se a Deus e obedecer. Ele fez isso para servir de exemplo para nós porque é isso que Deus quer.                    
Que o nosso coração e sentimentos sejam todinhos Dele, ou seja, que façamos tudo como Jesus fez                 
agradando a Deus acima de todas as coisas. LEIA O VERSÍCULO BASE GORA. 

Então quer dizer que quando você sentir muita vontade de desobedecer os pais ou professores,               
assistir coisas que não são para sua idade, fazer coisa que são contrárias a Palavra de Deus, você precisa                   
resistir e obedecer assim como Jesus? Isso mesmo! O que importava para Jesus não era o querer Dele e sim                    
o de Deus. Jesus sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Foi muito difícil a vida de Jesus aqui na                    
Terra! Mas se não fosse o sacrifício Dele na cruz hoje não teríamos a oportunidade de escolher obedecer a                   
Deus e sermos salvos. 

Por isso é sempre melhor colocar a Sua vontade em primeiro lugar não acha? Porque mesmo que                 
seja difícil Deus é poderoso e sabe de tudo e se entregarmos a nossa vida para Ele, vamos acabar bem! 

Devemos orar todos os dias e ler a Bíblia que é a Palavra de Deus, para ficarmos bem pertinho Dele                    
e pedir sempre Sua ajuda, porque sozinhos não conseguimos.  
 
DESAFIO: Feche os olhos e deseje de todo o seu coração ser obediente, confiar e viver para Deus. Vamos                   
fazer uma oração e a partir de agora o desafio é que assim como Jesus você passe por cima da sua vontade e                       
faça a vontade de Deus sempre em todas as situações. Combinado! 
 
ORAÇÃO: “Jesus amado, perdão por todas as vezes que pequei mesmo sabendo qual era a Sua vontade.                 
Quero seguir os exemplos de Jesus. Ajuda-me a confiar em Ti sempre. Em nome de Jesus, Amém!” 
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ATIVIDADES 
 

1. Deus se fez humano por meio de Jesus Ele era como nós e podíamos vê-lô. Ache os 7 erros na 
imagem abaixo: 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/550776229415591379/ 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/550776229415591379/
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2. Cruzadinha:  
 

 
https://omanancialzinho.blogspot.com/2017/06/atividade-deus-e-criacao.html 

 

 

https://omanancialzinho.blogspot.com/2017/06/atividade-deus-e-criacao.html
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3.  
 
 

 
http://tiasdaescolinha.blogspot.com/2012/11/historia-e-atividades.htm 

 

 

http://tiasdaescolinha.blogspot.com/2012/11/historia-e-atividades.htm
http://tiasdaescolinha.blogspot.com/2012/11/historia-e-atividades.htm
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