
A ALEGRIA DO SENHOR.
Esta semana queremos focar-nos em transmitir às crianças a verdade

fundamental de que o nosso coração enche-se de alegria quando

passamos tempo com Deus, e que é apenas em Deus que podemos

encontrar a verdadeira alegria, independentemente das circunstâncias. 

Queremos que esta verdade fique bem vincada nos corações das nossas

crianças porque é importante que descubram quem é a fonte da

verdadeira alegria, e que saibam que podemos ter a alegria de Deus em

nós em todo o tempo, até nos momentos tristes e maus da vida.

 

                                                  

O FRUTO DO ESPÍRITO É

ALEGRIA

VERSÍCULO BÍBLICO: "Irei então até ao teu altar, ó Deus, tu que és a minha

alegria; e lá te louvarei, pois só tu és o meu Deus." (Salmo

43:4 BPT)

        A ALEGRIA É: A verdadeira alegria vem de Deus e de estar com Deus, e

não muda por causa das circunstâncias. A Bíblia diz que

"A alegria do Senhor a nossa força é." (Neemias 8:10)

O meu coração enche-se de alegria quando passo tempo

com Deus. 

VERDADE CENTRAL:

   HISTÓRIA BÍBLICA : Paulo e Silas na Prisão. Atos 16:16-34. 

Laranja.               FRUTO :



 

Encontramos esta experiência em onelittleproject.com.

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

um balão para cada criança; 

bicarbonato de sódio; vinagre; 

garrafa de plástico vazia; 

colher de sopa; funil e óculos 

de protecção (opcionais).

 

 

INSTRUÇÕES: 

1. Pegue na garrafa de água 

(de plástico) e encha um terço 

da garrafa com vinagre. O vinagre representa o Espírito Santo a

trabalhar nos nossos corações.

2. Use o funil para colocar uma colher de sopa de bicarbonato de

sódio dentro do balão. Representa passar tempo com Deus. Fale das

forma como podemos passar tempo com Deus: ler a Bíblia, orar, louvar,

etc.

3. Coloque a boca do balão no gargalo da garrafa com vinagre. 

4. Levante lentamente o balão e veja o que acontece a seguir. O

Espírito Santo enche-nos de alegria quando passamos tempo com Ele

a conhecê-lo. A verdadeira alegria vem quando passamos tempo com

Deus, o que significa que podes ter alegria até nos momentos difíceis

e tristes. 

                                                  

Cheios de Alegria - Salmos 16:11 (ARC)



Sumo de Laranja
MATERIAL NECESSÁRIO: Laranjas; espremedor 

de laranjas.

 

Prepare um lanche especial. Deixe o seu filho/a 

ajudar. Façam sumo de laranja natural. Podem 

embelezar o sumo com uma rodela de laranja e 

uma palhinha divertida. 

Enquanto saboreiam o lanche conversem sobre 

as várias coisas que alegram o vosso coração. 

Leve o seu filho/a a reflectir que a nossa alegria

não deve estar em "coisas", porque a alegria que as "coisas" nos traz

é uma alegria momentânea, temporária. Enquanto que a alegria que

vem de Deus é uma alegria que está sempre presente nas nossas

vidas. No dia bom e no dia mau.    
 

*Em vez do sumo de laranja pode preferir fazer um bolo de laranja.

A Alegria em Ação - Salmo 98:4-6.

Coloquem as vossas músicas preferidas de louvor e adoração. Usem

instrumentos que tenham em casa e cantem, dancem e toquem de

forma a criar um som de júbilo ao Senhor! Se não tiver instrumentos

em casa podem usar utensílios de cozinha. 

 

Queremos que as nossas 

crianças aprendam a louvar 

a Deus em todo o tempo - no 

bom e no mau - e que 

descubram que o poder do 

louvor a Deus.
*Se não sabe que música colocar 

procure o canal "3 Palavrinhas Só" no 

Youtube. Os mais novos vão adorar!

 



Cântico de Júbilo & Oração
Queremos cultivar nas nossas crianças o hábito de louvar, adorar e orar

a Deus no nosso dia a dia. Salmo 28:7.

 

MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO BÍBLICO:
Imprima e cole o versículo bíblico em alguns pontos de referência em

casa, como por exemplo o espelho da casa de banho, o frigorífico, ou a

porta do quarto. 

Ajude o seu filho/a a memorizar o versículo ao longo da semana com o

seguinte jogo: imprima e recorte, ou então escreva em vários cartões o

versículo como está em baixo. A seguir misture os cartões e peça ao seu

filho/a para ordenar. 

No caso dos pré-escolares ensine apenas: "Deus é a minha alegria."

Podem inventar uma música juntos para facilitar a memorização do

versículo.

"Irei então 
até ao teu 

altar,

ó Deus,
tu que és
a minha
alegria;

e lá te
louvarei,

pois só Tu
és o meu

Deus."
Salmo 43:4



D E U S  É
A MINHA

ALEGRIA!
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