ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM NICODEMOS
LIÇÃO 04
Tema: Novo Nascimento
Sugestão de vídeos:
Midinho: https://www.youtube.com/watch?v=6voXFveDYJo
Sugestão de música:
Homenzinho Torto (Aline Barros)
https://www.youtube.com/watch?v=KMoOdBGBeGE

Melhor que chocolate (Cristina Mel)
https://www.youtube.com/watch?v=N0hPLQP8gsA

―Disse Jesus: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus‖
Texto Bíblico Principal: João 3:1-22
Texto complementar: Ezequiel 36:25-27; Jeremias 31:33, Amós 5:18-20, João 19:39-40
Sugestão de dinâmica:
Use como ilustração dois potes de tinta, um de cor
vermelha e outro de cor azul. Pergunte às crianças: Que
cor é essa ? (mostre a cor vermelha) E essa? (mostre a cor
azul) Vamos imaginar que a cor azul somos nós. Cada um
de nós possuímos um espírito ao nascer. Ele está
adormecido dentro de nós, até o dia que aceitamos Jesus.
Agora vamos imaginar que este aqui (a cor vermelha) é o
Espírito de Deus. Deus enviou Seu Filho Jesus para morrer
na cruz por nossos pecados. Agora vejam o que acontece quando eu começo a
misturar o vermelho e o azul. Você pode dizer qual foi o resultado? Não, por enquanto
você vê duas cores sendo misturadas. Assim é Deus trabalhando em nossas vidas,
pouco a pouco ELe começa a nos mudar de dentro para fora.‖ O Espírito de Deus vai
mudando nossas atitudes, nossos comportamentos, (vá mencionando alguns: mentira,
desobediência, ódio…) Quando misturar totalmente as duas cores pergunte: ―E agora
o que vocês estão vendo? ( cor roxa) Sim, é uma cor totalmente nova. O roxo é a cor
da realeza: agora você é um filho do Rei! Ao aceitar Jesus em seu coração, você nasce
de novo! Você se torna uma nova criatura!
Compartilhar o tema:
Vocês já ouviram alguém falar algo que diz uma coisa, mas
significa outra. Por exemplo, ‗pisar na bola‘, ‗chutar o balde‘,
etc. Hoje na nossa história o jovem ouviu uma frase e não
conseguia compreender. Mamãe e Papai, você pode citar
algumas expressões que tenham um sentido figurado. Deixe
as crianças darem os exemplos.
Este tipo de frase não tem um significado literal, mas sim
figurado. Quando Jesus ensinava coisas novas, ele também
usava algumas palavras e histórias no sentido figurado.
Quando ele explicou que todos nós precisamos nos arrepender
de nossos pecados para sermos perdoados, ele usou uma figura de linguagem.

Se você encontrasse com Jesus agora, qual a pergunta que você gostaria de fazer
para Ele?
Papai e mamãe, o objetivo dessa lição é ensinar às crianças que aceitar Jesus significa
um novo nascimento, não da barriga da mãe, mas do espírito. Mostrar que Nicodemos
era um homem religioso, porém, não conhecia Jesus. Precisamos mostrar às crianças
que sermos religioso ou somente vir à Igreja não nos leva à salvação. Precisamos
realmente aceitar Jesus como nosso Salvador
Havia, entre os fariseus, um homem chamado
Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi
visitar Jesus e disse: — Rabi, nós sabemos que o senhor
é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer
esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus
respondeu: Eu afirmo que isto é verdade: ninguém pode
ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos
perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de
novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua
mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo que ninguém pode entrar no Reino de
Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de
natureza humana; quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso
não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O
vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele
vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do
Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: — O senhor é
professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo que isto é verdade: nós
falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem
aceitar a nossa mensagem. Se vocês não crêem quando falo das coisas deste mundo,
como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser o
Filho do Homem, que desceu do céu. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o
seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida
eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele
que crê no Filho não é julgado; mas quem não crê já está julgado porque não crê no
Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito: Deus mandou a luz ao
mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mau. Mas os
que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto
claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois
disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo
com eles ali e batizava as pessoas.
Concluindo o tema
Quando decidimos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo estamos decidindo nascer
de novo. É simples e todos nós podemos fazer isso. Podemos ter nossos pecados
perdoados para que possamos viver eternamente no reino de Deus.
Quando decidimos seguirmos Jesus não significa que nunca mais vamos pecar.
Significa que estamos dispostos a nos esforçar para não pecar, e que a coisa mais
importante de nossa vida é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo.
Conclua sua aula bíblica com seus filhos deixando claro que nascer de novo para Deus
significa nos arrependermos de nossos pecados e nos esforçarmos para não errar
mais.

Atividade:
Material
 -Um tufo de algodão.
 -Um copo de vidro ou plástico, de preferência fundo e transparente.
 -Alguns grãos de feijão de qualquer tipo (pode ser aqueles de supermercado
mesmo).
 – Acesso a água limpa.
Para fazer o experimento simplesmente coloque um ou dois grãos de feijão dentro do
algodão e coloque o algodão no copo. Coloque um pouco de água, mas não permita
que a água passe do algodão ou as sementes.
Após isso, simplesmente deixe o experimento no sol o máximo de tempo possível. Em
cerca de dois a três dias já será possível ver os grãos começarem a germinar, e em
mais dois a três dias depois da germinação, o grão começará a ter diversas raízes .
Retome sobre nascer de novo com as crianças.

