6-MUDANÇAS
11/02/2018 à 17/02/2018

Quebra-gelo: Você já mudou de casa? Como foi?
Texto: Gênesis 43:1-15
Introdução: Quando mudamos de uma casa para outra passamos dias diferentes, de
agito, bagunça e cansaço. Mas tudo isso faz parte da mudança. Quando mudamos
tiramos tantas coisas do lugar que acabamos achando coisas perdidas. Você já achou
alguma coisa perdida que estava dentro da sua casa?
Também limpamos arrumamos e colocamos tudo em um novo lugar, quando mudamos
de casa, ou todas as vezes que precisamos organizar nossa casa. Na nossa vida com
Deus, não é diferente. Ele deseja limpar e arrumar aquilo que está sujo em nós.
Deus tem um plano bem específico para essas mudanças na nossa vida, plano de
crescimento, amadurecimento, planos de paz (Jr 29:11).
Desenvolvimento: Nesse texto bíblico de hoje vemos os filhos de Jacó precisando
voltar ao Egito para comprar mais alimento, e precisavam levar junto com eles o irmão
caçula, Benjamim, caso contrário não iriam conseguir comprar mantimento. Jacó fica
temeroso em mandar seu filho caçula, já que em sua mente tinha perdido José.
Nesse momento começamos a ver uma mudança de caráter, uma mudança de atitude na
vida de Judá se responsabiliza pela vida do seu irmão Benjamim. Foi Judá que à vinte
anos atrás deu a sugestão de matar seu irmão caçula (daquela época), José, e mentir
para seu pai que ele havia sido devorado por um animal feroz. Agora Judá está tomando
para si responsabilidade de cuidar e proteger o seu irmão.
Assim como na vida de Judá o que Deus quer mudar em sua vida? O que você
reconhece que precisa de mudança?
1 -Reconheça as atitudes que você precisa mudar: Quando você olha para sua vida que
atitudes e pensamentos você precisa muda, ou deixar de ter? Que relacionamentos (com
os pais, irmão/irmã, um amiguinho) você perdeu e agora precisa achar?
2-Ore: Sozinhos nós não conseguimos mudar. Quando mudamos de uma casa para outra
precisamos de mais pessoas para nos ajudar, se não, não dá certo. Nas mudanças que
você precisar fazer em sua vida, você precisa da ajuda de Deus, então você precisa
mudar. E também precisa da ajuda de outras pessoas como seus pais, discipuladores.
3-Receba ajuda: Quantas vezes Deus, através da bíblia nos orienta no que temos que
fazer para mudar (Ex: Não mentir, respeitar os pais, tratar bem os outros) mas não
obedecemos, não recebemos ajuda e daí nos machucamos, cansaço e ficamos triste;

como na mudança de casa – se alguém não nos ajudar ficamos muito cansados,
podemos os machucar e por isso ficamos triste
Conclusão: Você precisa de mudança? Você precisa de ajuda? Então vamos orar!
Atividade:
-Sugiro que a crianças faça uma lista de coisas que ela precisa mudar. Colar (ou
escrever direto) essa lista no caderno de discipulado, depois orar pedindo a ajuda de
Deus. Fazer uma copia dessa lista para você, enquanto discipulador/a para ajudá-la
nessa mudança (com essa lista, você pode marcar vários momentos separado com sua
criança/discípulo e ouvi-la, orientá-la, acompanhá-la)
-Pode fazer outra atividade que desejar como pintar os filhos de Jacó (procurar na
internet/estou sem em casa para montar). Fazer um caça-palavras, uma brincadeira.
Você tem toda liberdade para através da criatividade em Deus, montar uma atividade e
um tempo bem especial com seu GE Kids.

Por: Debora Ap Santana Silvestre

7- SEJA LUZ
18/02/2018 à 24/02/2018
Quebra-gelo: Você já ficou sem luz na sua casa? Como foi? Do que mais sentiu falta?
Texto: João 8:12 e Mateus 5:14
Introdução: Semana passada falamos sobre “mudanças”. No dia 05 de janeiro eu e
minha família mudamos de apartamento, e estamos em processo de adaptação na nova
moradia. Nos dias da nossa mudança aconteceu algo interessante, ficamos cinco dias
sem luz, sem energia elétrica. Já mudamos várias vezes e isso nunca tinha acontecido. A
Companhia Elétrica (COPEL) nos informou que em casos de mudanças, eles têm até
cinco dias úteis para ligarem o relógio. Mudamos em uma sexta-feira, o que acabou nos
prejudicando, porque eram até “cinco dias úteis”. Foi aí que tivemos uma experiência
muito especial.
Durante o dia, enquanto tinha luz, passamos arrumando e limpando nosso novo
apartamento, à noite ficamos hospedados na casa do Alexandre e da Rosangela. E eles
foram luz em nossas vidas.
Desenvolvimento: Nesses dias de mudança, sem luz aprendi algumas coisas...
1-Sem luz somos limitados: Quando vivemos e não temos Jesus como nosso Senhor e
Salvador, vivemos nas trevas, mesmo tendo luz do Sol, mas não conseguimos ver as
coisas que são ruins para nós como algumas pessoas, amiguinhos, hábitos (nos hábitos
aborde com a crianças coisas que elas fazem, ou amigos fazem que sem a luz de Jesus
parece bom, como desobedecer os pais, namorar cedo, “ficar”, fumar narguile, ver filme
de terror, ver revista de nudez, jogar jogos no computador impróprio para a idade, etc...)
2-Quando seguimos Jesus somos luz (Mt 5:14): Por conta própria não geramos luz. Só
podemos ser luz na vida dos outros quando Jesus é a nossa luz, porque Ele é a fonte de
energia. Ele é a fonte de todas as coisas (Sl 87:7). Se Jesus é sua luz, consequentemente
você é luz na vida de outras pessoas. Se você é discípulo de Jesus, consequentemente
você faz discípulos.
Conclusão: Como você tem vivido sua vida? Seus dias tem sido limitado por falta de
luz? Você deseja receber Jesus como sua única fonte de luz? Então vamos orar!
Jesus já é luz na sua vida, você tem sido luz no mundo? Deseja ser? Então vamos orar!
Atividade: Prepara junto com as crianças um marca paginas com uma lâmpada/luz para
eles pintarem e escrevem os versículos do estudo. E também fazer um marca páginas
para um amiguinho, sendo assim luz do mundo. Desafie também a criança a convidar
amigos para irem no GE Kids
Por: Debora Ap. Santana Silvestre

