Semana de Oração
Amor Escrito com Sangue
Tema 3 – Cristo, nosso substituto
Quarta – Feira (08/04/2020)
LOUVOR E ADORAÇÃO – Música tema – O Amor de Jesus - vide o Vídeo.
Momento de Oração – A oração pode ser espontânea ou lida.
HISTÓRIA BÍBLICA – [Você pode encenar a história Bíblica utilizando as crianças ou usar
objetos para ilustrar os elementos principais (bonecos, árvore, serpente, frutos, ovelhinha...). Mostre a Bíblia, leia ou peça para as crianças lerem Gênesis 2:15-17]

“Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: — Você pode comer as frutas de
qualquer árvore do jardim, menos da árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Não coma a fruta dessa árvore; pois, no dia em que você a comer, certamente morrerá.” Deus
amava Adão e Eva e queria que eles fossem felizes. Deu a eles o Jardim do Éden para morar. Era um belo lar que tinha por tapete a grama verdinha com muitas flores coloridas. Por
teto tinham o céu azul cheio de estrelas. As paredes eram formadas por grandes árvores e
lindas trepadeiras. Os passarinhos alegravam o ambiente com suas músicas. Adão e Eva
eram felizes, cuidavam das plantas e dos animais e comiam deliciosos frutos das muitas
árvores. Não podiam, porém, comer do fruto da árvore do Conhecimento do Bem e do
Mal. Deus disse para não comerem do seu fruto, porque se desobedecessem, morreriam.
Deus também lhes falou sobre Satanás. Enviou anjos que dissessem a Eva para não se separar de Adão, pois Satanás a tentaria. Mas Eva não obedeceu. Um dia, enquanto passeava
pelo jardim ela foi se afastando de Adão. Quando viu, ela estava perto da árvore proibida
olhando o seu fruto. Nessa árvore ela viu um belo animal, era uma serpente de asas brilhantes e bonitas que pareciam de ouro quando ela voava pelo ar. E a serpente falou com
ela. Eva ficou encantada, pois nenhum animal falava! Mas a serpente não falava coisas
boas, pois colocou dúvidas no coração de Eva. A serpente disse: - É verdade que Deus
mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do Jardim? Eva respondeu:
- Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore do Conhecimento
do Bem e do Mal. Deus disse que não devemos comer esta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isto, morreremos. A serpente disse: vocês não morrerão coisa nenhuma! A serpente
queria fazer Eva desobedecer. Na verdade, aquela serpente era Satanás. Eva deveria ter
fugido, mas achou a serpente tão linda, aquela fruta parecia tão gostosa, com uma aparência tão boa, que a pegou e a comeu, deu ainda para Adão, e ele comeu também. Naquela
tarde, quando Deus veio visitá-los como sempre fazia, eles se esconderam. Nunca tinham
sentido tristeza nem medo. Sempre se alegravam quando Deus vinha conversar com eles,
mas agora se esconderam; estavam com medo de Deus. Logo perceberam que estavam
sem roupas. Então, eles se cobriram com folhas de figueira (mostrar folhas), e se esconderam atrás das árvores. Se alguma vez você já fez alguma coisa errada, sabe o que é ficar
com medo de enfrentar seus pais. Foi mais ou menos o que Adão e Eva sentiram. Vocês
acham que podemos nos esconder de Deus? Não dá para se esconder ou fugir de Deus; Ele
nos vê
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em todos os lugares. E Deus encontrou Adão e Eva. Deus tinha falado para eles que se comessem do fruto, eles morreriam. Ele disse que o pecado leva à morte e que alguém precisava morrer, mas Deus não veio para matá-los. Então, quem morreria no lugar de Adão e
Eva? Jesus, sim Jesus Se ofereceu para morrer no lugar do homem. Jesus amou tanto Adão
e Eva que decidiu dar a Sua vida por eles. Então, Deus matou um cordeirinho, tirou a sua
pele e com ela fez roupas para Adão e Eva. Foi explicado para Adão e Eva que um dia Jesus viria como um inocente Cordeiro para morrer por eles. Depois disso, sempre que Adão
e Eva ou alguém de sua família pecavam, eles matavam um cordeirinho para dizer que estavam arrependidos e que confiavam que um dia Jesus morreria também por este pecado. A
morte do cordeiro era uma lembrança de que Jesus viria morrer para que eles pudessem
voltar a viver para sempre no Jardim do Éden. Jesus Se tornou o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo inteiro. Ele nos convida a aceitar o Seu sacrifício. Durante esta semana
vamos aprender mais sobre este grandioso AMOR ESCRITO COM SANGUE. Vamos
aprender nosso verso para memorizar.
VERSO PARA MEMORIZAR – “Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.”
João 1:29
VAMOS CONVERSAR - O que Eva deveria ter feito quando se encontrou com a serpente?
- Por que Adão e Eva se esconderam de Deus?
- O que você acha que Adão e Eva sentiram quando souberam que teriam que matar uma ovelhinha?
- Como você, se sentiria se tivesse que matar um cordeirinho?
- Como vocês acham que Adão e Eva se sentiram quando Jesus Se prontificou a morrer no lugar deles? •
- Houve alguma situação em que você sabia que merecia um castigo, mas foi perdoado? Como
se sentiu?
- Você acha que a obediência é uma coisa importante? Por quê?
- Você lembra qual foi o pior castigo que recebeu por desobedecer?
- O que você quer dizer para Jesus por Ele ter Se oferecido para receber o castigo no seu lugar?
ORAÇÃO FINAL – Oração espontânea
CADERNO DE ATIVIDADES – Fazer o caderno de atividade em anexo

