NA CONTRAMÃO
Nesta semana, assim como na semana anterior, estamos alinhando a ministração infantil
com a dos adultos.
Texto base: 2Coríntios 4. 8 a 10
Versículo chave: “A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte

quando você está fraco.” 2 Coríntios 12.9
Princípio Bíblico: Não gaste tempo com aquilo que Jesus já venceu.
Alvos:
Saber: Que Jesus já venceu tudo na cruz.
Sentir: Segurança pela vitória de Jesus.
Praticar: Fazer aquilo que agrada a Deus.
Informação e Devocional
Neste capítulo Paulo mostra que somos vasos de barro que contém um tesouro muito
precioso (4.7). O tesouro é Jesus e a sua mensagem de salvação, e nós somos o barro.
Cristo é o tesouro inegociável e impagável. Ele é a nossa alegria todas as manhãs, nossa
força renovada todas as tardes e nosso descanso todas as noites. Ele prometeu estar
conosco todos os dias da vida (Mt 28.20). Ele é a garantia da vitória. Por outro lado, nós
somos o vaso de barro. Vaso frágil, sensível, vulnerável, de pouco valor. Vaso nas mãos do
Oleiro. Construído pelo Deus da graça. Vaso limitado pelo pecado. Por isso, em Cristo
precisamos ser quebrados e refeitos. Desta forma, somos preparados para armazenar o
tesouro de valor incalculável. Esse tesouro vem de Deus. Nossa condição de barro deve
ficar bem clara para nós. Esse segredo não está em nós, mas em Deus. Todo mérito é dele!
O apóstolo então descreve o sofrimento que um cristão deve se dispor a passar. Pode ficar
aflito, em dúvida, ter muitos inimigos, ficar gravemente ferido e até mesmo enfrentar
perigo de morte por causa de Jesus (4.8-12), mas não será destruído. Por quê? Porque
dentro de nós há uma força sobrenatural. Glória a Deus! Nossos vizinhos e colegas de
trabalho, quando nos observam, não conseguem entender a nossa relação e força para
superar as adversidades, e aí, temos a oportunidade de mostrar-lhes as vantagens da nossa
fé. Existe algo em nós que só pode ser explicado como uma operação divina (SOUZA, 2004).
Nós andamos em sentido contrário ao do mundo, pois somos vitoriosos e não perdemos
tempo com aquilo que Jesus já venceu. Somos diferentes, somos separados para Deus, por
Ele fortalecidos e nele vitoriosos. Temos a companhia ‘ativa’ de Deus em cada luta que
enfrentamos.

Os sentimentos ruins que temos quando enfrentamos lutas nos ajudam a perceber que Deus
está ao nosso lado e que Ele jamais nos abandonará. Os sofrimentos revelam não apenas a
fraqueza humana, mas sobretudo a glória de Deus que em Cristo nos conduz de vitória em
vitória.

Quebra-gelo
Receba as crianças com alegria e faça uma oração pelo encontro.
Brinquem de “Forte ou Fraco”.
Quando você disser “Forte”, as crianças ficam em pé e mostram o músculo do braço.
Quando você disser “Fraco”, as crianças se curvam e mostram que estão sem forças.
Alterne os comandos e quem errar ou se confundir sai da brincadeira.
Proceda dessa forma até restarem duas ou três crianças que não erraram.
Edificação
Pergunte aos vencedores: - Como vocês se sentem, pois venceram a brincadeira?
Pergunte aos perdedores: - E vocês, como se sentiram ao perder?
Em nossa vida cristã o que pode nos deixar fracos?
Muitas vezes passamos por situações que nos sentimos fracos, por exemplo: quando
estamos preocupados, em dúvida, quando ficamos gravemente feridos e até mesmo quando
enfrentamos perigo.
Mas vamos abrir a nossa bíblia em 2Coríntios 4. 8-10 e ver o Deus nos diz sobre isso?
O apóstolo Paulo fala de alguns sofrimentos que um cristão pode passar. Nós podemos ficar
aflitos (preocupados), em dúvida, ter muitos inimigos, ficar gravemente feridos e até
mesmo enfrentar perigo de morte por causa de Jesus (4. 8-12), mas não seremos
destruídos.
Por quê?
Porque dentro de nós há uma força sobrenatural.
Nós andamos em sentido contrário ao do mundo, pois somos vitoriosos e não perdemos
tempo com aquilo que Jesus já venceu.
Somos diferentes, somos separados para Deus, por Ele fortalecidos e nele vitoriosos.
Deus diz: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte

quando você está fraco.” 2 Coríntios 12.9

Atividade
Entregue uma folha sulfite para cada criança e lápis.
Peça para as crianças escreverem ou desenharem situações que elas têm passado que se
sentem preocupados, em perigo, com dúvidas ou até mesmo feridas.
Depois recolha as atividades.

Momento do encontro
Em círculo, coloque as atividades das crianças no meio e ore com elas entregando ao
Senhor essas situações e pedindo o fortalecimento de Deus.

Ganhando amigos
Essa semana você pode brincar de “Forte ou Fraco” com o seu amigo.
Depois diga pra ele que só estamos fortes quando Jesus vive em nós, Jesus já venceu tudo
até a morte.

Material
Folha de sulfite, lápis preto e lápis de cor

