ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM UMA MULTIDÃO
LIÇÃO 01
Tema: Sal da Terra e Luz do Mundo
Sugestão de vídeos:
Midinho: https://www.dailymotion.com/video/x5eapx5
Midinho:https://www.youtube.com/watch?v=SHFSHmlzw_g
Anjo Trapalhão e Rosinha: https://www.youtube.com/watch?v=qIGyzkN0w1g
Sugestão de música:

Minha Pequena Luz (Cristina Mel) https://www.youtube.com/watch?v=kOLn-oUe1Ts

“Vós sois o sal da terra,ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o
sabor? ...Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre
um monte”.
Texto Bíblico Principal: Mt : 13-16
Textos para complementar o tema: Ef 2:10; I Tm 4:4
1- Iniciar com uma oração de gratidão ( pela vida, igreja, amor de Deus, pela
natureza, etc.... )
Sugestão de dinâmica:
 Distribua às crianças pipoca ou arroz SEM SAL.
Observe suas reações e comente. Eles certamente irão
comentar: - "Tá ruim! Tá sem sal". Então coloque umas pitadas
de sal nas pipocas. (se for servir arroz ou qualquer outra
comida, faça sem sal e outro com sal)
Certa vez Jesus falou a seus discípulos que eles eram o "sal da terra”
 2- Utilize uma lanterna. Se for dia façam uma cabaninha com cobertor,
fiquem alguns segundos fechados no escuro, em seguida acenda a
lanterna. Diga que a Bíblia nos diz que temos que deixar nossa luz brilhar.

Compartilhar o tema:
Quem já comeu uma comida sem sal sabe que não é nada agradável. E já faltou
luz na sua casa e você ficou numa escuridão só?
Se já aconteceu uma dessas duas coisas, então você
conhece a importância do sal e da luz.
Querida família, com essa lição, queremos que as
crianças também conheçam essa importância. Jesus
nos chama para fazermos a diferença!
Ele quer que possamos temperar esse mundo com
nossas boas ações e iluminar através dos exemplos que
o Mestre nos ensinou. E só conseguiremos isso com a ajuda do nosso melhor
amigo: o Espirito Santo!

Esta semana estamos atravessando uma fase bem diferente,onde foi necessário
ficarmos em nossas casas para evitar a propagação do coronavirus.
Diferente de nós que estamos em casa, certa vez Jesus encontrou-se com uma
grande multidão, na verdade, esta multidão estava seguindo a Jesus, pois eram
pessoas cheias de problemas e dificuldades e queriam encontrar em Jesus uma
palavra ou um gesto que as ajudasse. Jesus tinha compaixão daquela multidão
que sofria e precisava de ajuda.
Então ele foi à um monte, seguido pela multidão e assentou-se com os seus
discípulos, passando a ensinar-lhes sobre o reino de Deus.
Um de seus ensinamentos foi específico aos seus discípulos e Jesus afirmou
serem eles sal da terra e luz do mundo, ou seja, eles tinham um papel
importante a cumprir neste mundo, eram chamados a realizarem boas obras que
pudessem testemunhar acerca de Deus.

O que seriam boas obras na opinião de vocês?

Ser sal e ser luz neste mundo, é realizar estas boas obras e tantas outras
mais que possam anunciar ao mundo que Deus existe, ama e cuida de sua
criação, nós fomos criados para estas boas obras e por isso podemos
realiza-las.

Quais boas obras vocês já fizeram?
Ser "sal da terra" é ressaltar o lado bom das pessoas e da vida. Além de salgar os
alimentos o sal também é importante para conservar os alimentos. Sem a
presença de Jesus, somos corrompidos pelo mundo, mas em Cristo nos tornamos
um elemento capaz de ajudar na salvação de um mundo que perece.
O sal dá sabor a todos os alimentos. " Sem o sal, os alimentos são insípidos (sem
sabor).
Para nossa luz brilhar, nós precisam estar conectados a Deus. Quando
convidamos Jesus para entrar em nosso coração, estamos nos conectando com o
poder de Deus e recebemos a sua luz. Quando estamos conectados e ligados a
Deus nossa luz brilha, nós nos comportamos de maneira que refletimos que
temos Jesus em nossos corações.Nós temos a luz de Cristo e devemos refleti-la
ao mundo, participamos da luz que vem Dele. Devemos ser luz brilhando na
escuridão.
Na igreja temos estudo a história de algumas pessoas que foram sal e luz no
lugar onde estavam e exaltaram o nome de Deus, sendo fiéis aos princípios da
Sua Palavra.
Daniel, Sadraque, Mesaque, Abede-Nego e Ester foram pessoas que cumpriram,
com alegria, o propósito de Deus para suas vidas, sendo fiéis e obedientes a Ele.
Mas todos eles eram adultos.
E as crianças?
Você acha que Deus pode usar as crianças, também, para ser sal e luz neste
mundo?

Para refletir:
O garoto chega em casa pisando forte e diz ao pai:
- Estou com muita raiva do Lucas, papai! Ele me
envergonhou na escola e agora eu desejo tudo de
ruim pra ele!
O pai então o leva até o quintal, com um saco de
carvão e diz:
- Filho, quero que jogue os pedaços de carvão naquele lençol que está pendurado
no varal, como se ela fosse o Lucas.
O filho sem entender, mas empolgado com a brincadeira, faz o que o pai pediu.
Ao final, o garoto diz estar feliz por ter sujado uma parte do lençol, como se fosse
o coleguinha.
O pai então o leva diante do espelho e para a surpresa do garoto, a aparência
dele era tão preta, que mal conseguia enxergar os próprios olhos. O pai então
concluiu:
- Veja meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pôde
até sujar um pouco do lençol, mas na verdade o maior prejudicado foi quem o
jogou.
Não vale a pena alimentar o ódio, ele penetra como uma doença no coração do
homem. Corrói, destrói e o deixa em ruínas.
Concluindo o tema
Diga , que idade você tem?
Deus o chama para ser sal e luz, para mudar a história da sua casa e da sua
nação, para fazer de você um grande líder de êxito e de excelência, independente
do fato de você ter 5, 10, 14, 30 ou 70 anos. Você aceita?
O mundo precisa de pessoas que façam a diferença, de pessoas que sejam o sal
da terra para transmitir o gosto pela vida que só em Jesus podemos encontrar.
Você é essa pessoa. Convide a Jesus para entrar na sua vida e você fará a
diferença no mundo porque Ele te transformará em sal da terra
Atividade:
Fazer desenhos que ilustrem os versículos da lição.
Faça amarelinha com versículos para ajudar
memorização.

na

 Escreva o versículo usando folha colorida
 Com as folhas escritas, monte uma amarelinha no
chão seguindo a ordem do versículo
 Enquanto pula a amarelinha, a criança vai recitando
onde pisa em voz alta.

