QUEBRA-GELO
F azer uma dobradura de barco com papel
colorido.
Providenciar uma bacia e colocar o
barquinho na água.
Separar as crianças em dois grupos.

BOLETIM GCEM
COMUNA KIDS

Duas crianças, uma de cada equipe, deverão se posicionar em
frente à bacia, em direções opostas, e assoprar com força o
barquinho até que ele encoste do outro lado da bacia.

Nº 154/2015
Semanas
01/06/15 à 06/06/15
Texto Base
Jonas 1, 2 e 3
Tema Apostila
NÃO ADIANTA SE ESCONDER
Princípio Bíblico: Andar com
Deus é reconhecer sua
SOBERANIA.
Saber: Aquele que ANDA
COM DEUS reconhece sua
SOBERANIA.
Sentir: DESEJO de adorar a
Deus, que é soberano.
Praticar: RECONHECER a
SOBERANIA de Deus.

Versículo para Memorização
Jonas 1:9

“Uma igreja-família,
vivendo o amor de Cristo,
alcançando o próximo
e formando discípulos”.
COMUNIDADE DA GRAÇA
EM SÃO MATEUS
Av. Paulino Cursi, 515
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cgsaomateus@cgsaomateus.com.br
comunakids@gmail.com

Proceder dessa forma deixando que todas as crianças
participem.

EDIFICAÇÃO
Levar outra dobradura de barco, dobrar e cortar como
indicado.

BOLETIM GCEM
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Nº 154/2015
Semanas
01/06/15 à 06/06/15
Texto Base
Jonas 1, 2 e 3
Jonas recebeu uma ordem de Deus.

Tema Apostila
NÃO ADIANTA SE ESCONDER

Ele deveria ir para Nínive anunciar para as pessoas que

Princípio Bíblico: Andar com
Deus é reconhecer sua
SOBERANIA.

andavam longe de Deus que se arrependessem, pois o que
eles estavam fazendo não agradava a Deus.
Jonas esqueceu que Deus é soberano e sabe todas as coisas.
Pegou um barco (mostrar o barco) e foi em direção oposta a

Saber: Aquele que ANDA
COM DEUS reconhece sua
SOBERANIA.

Nínive.

Sentir: DESEJO de adorar a
Deus, que é soberano.

Deus é soberano e enviou uma grande tempestade para

Praticar: RECONHECER a
SOBERANIA de Deus.

mostrar que Jonas estava errado.
Os marinheiros do barco (cortar o barco conforme o modelo e
abrir para que apareça a camiseta) jogaram Jonas na água.

Versículo para Memorização
Jonas 1:9

E Deus, que é soberano, mandou um peixe engolir Jonas
(dobrar as mangas conforme o modelo formando um peixe).
Dentro da barriga do peixe, Jonas reconheceu que Deus é
soberano.
Orou arrependido e Deus ordenou que o peixe o vomitasse na
praia.

“Uma igreja-família,
vivendo o amor de Cristo,
alcançando o próximo
e formando discípulos”.
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Pela segunda vez, Deus disse para Jonas anunciar sua
mensagem em Nínive.
E o povo de Nínive se arrependeu e creu em Deus.
Como Deus mostrou que é soberano na história de Jonas?
Como Deus demonstra que é soberano em sua vida?

BOLETIM GCEM
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Nº 154/2015
Semanas
01/06/15 à 06/06/15
Texto Base
Jonas 1, 2 e 3
Tema Apostila
NÃO ADIANTA SE ESCONDER
Princípio Bíblico: Andar com
Deus é reconhecer sua
SOBERANIA.
Saber: Aquele que ANDA
COM DEUS reconhece sua
SOBERANIA.
Sentir: DESEJO de adorar a
Deus, que é soberano.
Praticar: RECONHECER a
SOBERANIA de Deus.

Versículo para Memorização
Jonas 1:9

(Deus controla a natureza)

Quando andamos com o Senhor, reconhecemos que ele
é soberano e o louvamos muito por isso!

DICA:
Mesmo sendo difícil para a criança compreender o que
significa a abrangência da soberania de Deus, seja simples e
ajude-a a perceber que Deus sabe tudo o que acontece em
todos os momentos de seu dia a dia.
Karaokê de cânticos com letras
Tu és soberano – Paulo Cesar Baruk
https://youtu.be/VmrEfUSt2T4
Eu te bendirei – Ronaldo
https://youtu.be/V1fBh9HmHS8
Benção do Espírito – Adhemar de Campos
https://youtu.be/s6aV9hsxViA
O meu Deus é soberano - Fernandinho
https://youtu.be/I9_iUd_4jWQ
Nosso Deus é Poderoso – Adoração e Adoradores
https://youtu.be/zlhJhtAON3w
Poderoso Deus – Pr. Cirilo
https://youtu.be/S2sPnd-Aeuw

VAMOS ORAR:
- Vamos reconhecer a soberania de Deus e adorá-lo por meio
de cânticos?

“Uma igreja-família,
vivendo o amor de Cristo,
alcançando o próximo
e formando discípulos”.
COMUNIDADE DA GRAÇA
EM SÃO MATEUS
Av. Paulino Cursi, 515
www.saomateus.com.br
cgsaomateus@cgsaomateus.com.br
comunakids@gmail.com

Cada criança poderá escolher um cântico e louvar a Deus de
todo o coração!

ATIVIDADE:
Para as Crianças Maiores e Menores
Providenciar prendedores de roupa, clipes e cópias REDatividade para que as crianças confeccionem o peixe como o
modelo.
Reforçar que Deus, que é soberano, mandou um peixe engolir
Jonas.
E Jonas ficou durante três dias dentro da barriga do peixe.
Jonas pensou... Pensou... E viu que não podia fugir do
chamado do Senhor.
Então ele orou pedindo perdão ao Senhor.
O que aprendemos hoje com a vida do profeta Jonas?
(soberania de Deus).

ORANDO PELOS AMIGOS:

BOLETIM GCEM
COMUNA KIDS
Nº 154/2015
Semanas
01/06/15 à 06/06/15
Texto Base
Jonas 1, 2 e 3

Providenciar cópias das fichas OIKOS de acordo com o número
de crianças.

Tema Apostila
NÃO ADIANTA SE ESCONDER

A nossa missão: Levar a mensagem de Deus para nossos
amigos.

Princípio Bíblico: Andar com
Deus é reconhecer sua
SOBERANIA.

Para essa semana, orientar as crianças a levar o peixe que
fizeram para contar sobre a soberania de Deus para o amigo.

Saber: Aquele que ANDA
COM DEUS reconhece sua
SOBERANIA.

As pessoas com quem nos relacionamos, os amigos da escola,
do condomínio etc. são o nosso OIKOS.
Atentamente, escolha entre as pessoas que são suas amigas,
uma que ainda não conhece Jesus.
Cada um de vocês escreverá o nome dessa pessoa na ficha
OIKOS e se comprometerá a orar por ela para que conheça a
boa notícia do evangelho e o que Cristo Jesus fez por nós.
E cada vez que fizer isso poderá pintar uma das figuras da
ficha.
E então, vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a
perseverar em oração pelo nosso amigo OIKOS?.
A ficha OIKOS deve ser entregue para as crianças.
A proposta é que elas orem durante todo o quadrimestre pelo
amigo que escolherem e pintem uma figura a cada dia.

Sentir: DESEJO de adorar a
Deus, que é soberano.
Praticar: RECONHECER a
SOBERANIA de Deus.

Versículo para Memorização
Jonas 1:9
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vivendo o amor de Cristo,
alcançando o próximo
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AVISOS KIDS GERAI:
- Todos os domingos nos cultos, as crianças deverão trazer sua
apostila ”Devocional” onde pontuaremos as atividades feitas em
casa.
- Pedir aos pais que incentivem seu(s) filho(s) a participar.
- Pedimos aos pais e/ou responsáveis que ajudem as crianças a

BOLETIM GCEM
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Nº 154/2015
Semanas
01/06/15 à 06/06/15
Texto Base
Jonas 1, 2 e 3
Tema Apostila
NÃO ADIANTA SE ESCONDER

fazerem seu devocional diariamente.
- Lembrar aos pais e ou responsáveis, que a atual apostila
continua dando o mesmo prêmio para as crianças que se
dedicarem nas tarefas e presença nos cultos.
- Para as crianças menores de 06 anos, as atividades serão
feitas em sala de aula.
- É importante que a criança todos os domingos traga sua

Princípio Bíblico: Andar com
Deus é reconhecer sua
SOBERANIA.

apostila ”Devocional” com as atividades feitas em casa e

Saber: Aquele que ANDA
COM DEUS reconhece sua
SOBERANIA.

- Orientar as crianças para que convidem e levem os seus

Sentir: DESEJO de adorar a
Deus, que é soberano.
Praticar: RECONHECER a
SOBERANIA de Deus.

Versículo para Memorização
Jonas 1:9

“Uma igreja-família,
vivendo o amor de Cristo,
alcançando o próximo
e formando discípulos”.
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também a sua Bíblia.

amiguinhos juntamente com os seus pais aos Cultos de
Celebração aos domingos das 9h30 ou das 18h00.

FICHA OIKOS – Orando pelos amigos

ATIVIDADE:
Para as Crianças Maiores e Menores

