Semana de Oração
Tema 1 – Amor Escrito com Sangue
Segunda – Feira (06/04/2020)
LOUVOR E ADORAÇÃO – Música tema – O Amor de Jesus - vide o Vídeo.
Momento de Oração – A oração pode ser espontânea ou lida.
HISTÓRIA BÍBLICA – Neste primeiro tema estamos abordando o amor de Deus. A seguir
você vai encontrar um resumo de duas histórias bíblicas. Estas histórias mostram o amor de
Deus por crianças e adultos, justos e pecadores, ricos e necessitados, isto é, Jesus ama a
todos, e o Seu amor envolve perdão, aceitação, restauração. As crianças podem ajudar a
encenar alguns diálogos destas histórias. Caso falte tempo, você pode resumir ainda mais,
lembrando que o foco não é contar a história toda e sim mostrar o Amor de Jesus para com
todos.
Jesus e as crianças
Jesus veio do Céu à Terra para que todos soubessem que Deus é amor. Foi isto que Ele fez
durante todo o tempo que esteve aqui na Terra; Ele mostrou amor, curando, ensinando,
perdoando; sim, Ele tratou com carinho todas as pessoas, inclusive as criancinhas. Um dia,
algumas mamães levaram seus filhinhos para que Jesus os abençoasse. Mas os amigos de
Jesus disseram que Ele estava ocupado demais e tentaram impedir as criancinhas de ficarem
perto do Mestre. Mas Jesus abriu os braços e disse: “Deixai vir a Mim as criancinhas,
porque delas é o reino dos Céus.” Jesus disse isso porque Ele ama as crianças e quer ficar
pertinho delas. As criancinhas correram felizes para os braços de Jesus. Então, Ele as
abraçou, abençoou, conversou com elas e até colocou no colo uma criancinha que dormiu
em Seus braços.
Zaqueu
Jesus também mostrou Seu amor ao perdoar as pessoas. Zaqueu era um homem que havia
cometido alguns erros e muitos o desprezavam. Mas um dia, Jesus passou em sua cidade e
disse que queria pousar na casa de Zaqueu. Jesus conversou com esse homem e perdoou os
seus pecados. Agora, ele queria fazer tudo certinho, quando sentiu e aceitou o amor de
Deus; seu coração se encheu de alegria e gratidão pelo perdão.
VERSO PARA MEMORIZAR – “Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.” 1
João 4:8.
VAMOS CONVERSAR
- Como você demonstrou amor para alguém neste último mês?
- Alguém fez algo que marcou a sua vida e que até hoje você se lembra?
- Qual a maior demonstração do amor de Deus
Como você se sente sabendo que tem um Amigo que o ama tanto assim?
ORAÇÃO FINAL – Oração espontânea
CADERNO DE ATIVIDADES – Fazer o caderno de atividade em anexo

