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Discipulando Nossos Filhos: Os Sonhos de Deus
Sermão 1
Textos-chave:
Joel 2:28; Malaquias 4:5,6; Mateus 28:18-20.

Propósito:
Despertar o povo de Deus para enfocar sua visão nas crianças dos últimos dias.
Introdução:
Quando foi a última vez que você olhou para o rosto de seus filhos ou para as crianças da
igreja e pensou a respeito do que Deus vê quando olha para o futuro delas? As crianças
que você vê rindo, chorando, correndo pelo pátio e gritando a todos pulmões são as
crianças que Deus planejou antes de nascerem para viver agora! Deus sonhou que essas
crianças fizessem parte de um movimento global para os últimos dias a fim de preparar as
pessoas para se encontrarem com Jesus nas nuvens.
Mensagem:
I.
Deus tem um sonho.
A. Deus usa crianças e adolescentes para serem Suas testemunhas.
1. Joel 2:28-32
a.

Deus derramará Seu Espírito sobre os jovens.

b.

Deus retrata uma sociedade conduzida pelo Espírito entre os
jovens e adultos.

c.

Esse Espírito que promove a sociedade entre jovens e adultos
resultará no reavivamento no qual, números impensáveis serão
conquistados para Jesus antes de Sua volta.

2. Deus nunca viu a idade da criança como impedimento para o que Ele
pode fazer por esses Seus pequenos seguidores.
a.

Samuel conheceu Deus em seu quarto e recebeu uma mensagem
especial dEle para os adultos e, fielmente, a transmitiu (2
Samuel 3).

b.

A pequena criança com alguns pães e peixes esteve disposto a
dar algo especial a Deus em um momento de grande
necessidade. (João 6:5-13).

c.

O sobrinho de Paulo arriscou a vida para salvá-lo. (Atos 22: 1222).

B. Deus deseja unir o coração das famílias.
1. Malaquias 4:5,6
Como o último livro, o último capítulo e o último verso do
Antigo Testamento, o coração de Deus clama por Seu povo.

b.

Deus promete converter o coração dos pais aos filhos e dos
filhos aos pais.

c.

Deus ferirá a terra com maldição se os corações da família não
se converterem um ao outro.

Ilustração (História do pai atarefado) – Antônio vivia muito ocupado e
trabalhando arduamente como empreiteiro. Deus o convenceu de que
ele estava dando pouca atenção à Sua família. Então, ele diminuiu seu
ritmo de trabalho para ter tempo para brincar com os filhos e realizar o
culto em família. Seus dois filhos lhe seguiram a direção e agora
também se certificam de que haja tempo para a família se reunir para o
culto.

*

II.

a.

Temos um problema.
A. Os resultados da Valugenesis II comparados com os da Valugenesis I nos
mostram que embora 96% das crianças se dizem religiosas, o que vem a
seguir é verdadeiro:
1. A leitura da Bíblia caiu de 10% para 29%.
2. A leitura dos livros de EGW caiu em 50% para 6%.
3. 21% realizam o culto em família diariamente.
4. 50% ainda creem que devem trabalhar por sua salvação.
Fonte: Bailey Gillespie, 2002.
B. Nossos filhos estão preocupados com a volta de Jesus.
Sessenta e sete por cento dos jovens adventistas, “tendem a concordar” e
“definitivamente concordar” com a seguinte afirmação, “Estou
preocupado, por não estar preparado para a volta de Cristo.”
Fonte: Gillepsie, Bailey, Mchael Donahue, Ed Boyattt, e Barry Gane.
Valugenesis Ten Years Later A Study of Two Generations, 2004.
C. Necessitamos fazer discípulos de nossos filhos, não apenas batizá-los.

Willie Oliver, Diretor do Ministério da Família Igreja Adventista na América
do Norte diz: “Necessitamos investir mais tempo, esforço e energia para fazer
discípulos de nossos filhos na igreja. […] Talvez tenhamos batizado mais do
que feito discípulos. […] Necessitamos enfatizar o discipulado em vez de
apenas torná-los membros.”
Fonte: Adventist News Network.
III.

Deus nos chama para fazermos discípulos.
A. Mateus 28:18-20
1.

A ordem de Deus para nós é fazer discípulos.

2.

O discipulado deve ser o âmago do que somos e do que fazemos como
cristãos.

3.

Nosso tempo, talentos e tesouros gastos devem revelar que fazer
discípulos autênticos é a nossa mais elevada prioridade.

B. Desafio: Escolha ser um sócio de Deus nos Seus sonhos de discipular os filhos
antes da Volta de Cristo.
Conclusão:
Deus tem filhos em todas as partes. Deus conhece as crianças que já O conhecem e que
estão orando para que, de alguma forma, façam a diferença no mundo para Jesus. Satanás
conhece bem essas crianças. Oh, quanto ele anela tê-las em seu exército no tempo do fim!
Ele ri das igrejas que estão tão presas nas atividades, nas boas coisas, que negligenciam
fazer discípulos da multidão de crianças cujos corações são agora mais susceptíveis a
Jesus. Satanás espera que você e eu aguardemos apenas um pouco mais. Isso é tudo o que
ele precisa.
As crianças na família da igreja podem ter um relacionamento diário e pessoal com Jesus.
Podem receber o Espírito Santo. As crianças têm um lugar real onde servir. Elas podem
levar outras crianças a Cristo. Podem ser as mãos, os pés e o coração de Jesus em sua
comunidade.
Despertem! Agora é o tempo de elevar as crianças de Deus. Não nos resta muito tempo.

O Discipulado Inicia em Casa
Sermão 2

Texto-chave:
Deuteronômio 6:4-7
Propósito:
Levar os pais a verem a si mesmos como os principais responsáveis por fazer dos filhos
discípulos.
Introdução:
Alguma vez você observou as crianças brincando de “Simão Diz”?* O que ocorre quando
o Simão diz para as crianças fazerem uma ação, mas ele faz outra? É fácil para as
crianças seguirem o que o “Simão” faz em vez de fazerem o que ele disse para fazer. Em
todas as partes há crianças seguindo o que os pais fazem, mas não o que eles dizem para
fazer. Há meninos e meninas aprendendo como amarrar o cadarço do calçado assim como
o pai e a mãe o fazem. Há adolescentes aprendendo a dirigir assim como a mãe e o pai o
fazem. Pense em uma ocasião quando você viu seu filho seguir outra pessoa.
A cada dia as crianças iniciam o dia modelando sua vida de acordo com a dos pais. A
pergunta é: Será que elas irão aprender apenas o que as ajudará a agir corretamente na
sociedade ou elas serão ensinadas a conhecerem a Jesus?
I.

O Modelo de Deuteronômio é a Visão de Deus para Fazer Discípulos de Nossos
Filhos. (Ler Deuteronômio 6:4-7)
A.

B.

Primeiro os pais têm de ser discípulos de Jesus!
1.

Amar o Senhor de…
todo seu coração;
toda a sua alma.
e com todas as suas forças.

2.

Guardar os mandamentos…
em seu coração.

Transmitir o chamado de Deus em seus filhos para amá-Lo.
1.

**

Falar de Jesus enquanto estiverem sentados em casa.
Durante as refeições é o momento principal para ouvir
nossos filhos… e então lhes ensinar.
O culto em família no final do dia.

Um líder pede que as crianças levantem o braço; pulem; façam meia-volta, etc., mas ele faz outra ação.
A criança deverá agir conforme a ordem e não conforme a ação do líder.

(Alguns minutos cantando, lendo a Palavra de Deus,
conversando & orando).
2.

Falar de Jesus enquanto estiverem caminhando, no carro, etc.
Pensem em seu tempo juntos. Não o desperdicem!

3.

Falem de Jesus ao se deitarem para dormir.
Quando colocar as crianças para dormir é o momento ideal
para conversarem e orarem.
Falar de Jesus ao se levantarem.
Estabeleça o tom do dia ao focar seus filhos em Jesus.

4.

II. Deus Conclama Todos os Pais a Voltarem a Seus Verdadeiros Papéis. (Ler Efésios
6:4)
A.

Não exasperem seus filhos.
Afirmem-nos.
Brinquem com eles.
Abrace-os… Sejam afetuosos.
Sejam pacientes.

B.

Criem-nos na admoestação e instrução do Senhor.
Quando os pais dedicam tempo para amar os filhos, estes
dedicarão tempo para ouvir o que eles dizem a respeito de Jesus.

Conclusão
I.

O modelo de Deus para fazer discípulos das crianças acontece no lar. Mas como
os pais podem saber como fazer discípulos dos filhos? Muitos pais hoje nunca
foram propositadamente ensinados a serem discípulos, além de frequentarem a
igreja. E quanto aos filhos que escolhem não se envolver?

II.

Em algumas semanas nossa igreja irá oferecer a experiência do Projeto chamado
“Pegadas”. Ele está aberto aos pais, avós e a todos que gostariam de crescer
como discípulos de Jesus e fazer discípulos aos seus filhos.

III.

Peça a Deus para dirigi-lo em seu papel e a ver que as crianças sejam feitas
discípulos em seu lar e em sua igreja para seguirem Jesus.

Uma Janela no Tempo
Sermão 3
Texto-chave:
Mateus 19:13-15; Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17
Propósito:
Convidar a congregação a transformar em prioridade o fazer discípulos aos filhos.
Introdução:
George Barna escreveu o livro Transforming Children into Spiritual Champions. Barna é
conhecido por seu amor desafiante pela pesquisa referente às crenças, hábitos e
tendências no cristianismo americano. Algumas de suas descobertas recentes são um
despertar aos cristãos hoje para repensar seu investimento nas crianças. Ele escreve:
“Até os nove anos de idade, a maior parte dos fundamentos moral e espiritual da criança
estão estabelecidos. […] Parece também que quando a criança atinge essa idade, é muito
mais difícil mudar uma visão existente do que formar uma nova.”, p. 58.
“… aos 13 anos, sua identidade espiritual já está bem definida.”, p. 34.
Verdadeiramente, nossa maior janela de oportunidade para fazer discípulos ocorre desde
o nascimento até os 13 anos de idade! As implicações para o ministério e a missão da
igreja são óbvias. Devemos repensar onde estamos investindo nossos maiores recursos.
Jesus nos deu valiosa visão a respeito de Suas prioridades no dia em que quase foi
impedido de ver as crianças. Jesus estava muito ocupado naquele dia. Todos aos Seu
redor podiam ver isso. Jesus estava pregando sermões que faziam pensar, abrir os
corações e mudar seu estilo de vida.
Jesus estava curando as pessoas: os saduceus enfermos, os fariseus paralíticos e uma
multidão de cegos, surdos e mudos. Jesus estava ocupado.
Jesus estava conversando com as pessoas, aquelas que poderiam ajudar a causa.
À medida que o sol avançava pelo céu, os discípulos estavam fazendo o que os discípulos
fazem, trazer pessoas a Jesus. No transcorrer de seu ministério se haviam especializado
em trazer pessoas de influênica a Jesus: Nicodemos, o presidente da sinagoga; sacerdotes
do alto escalão. Naquela mesma tarde, estavam orgulhosos de haverem trazido o jovem
rico a Jesus. Assim estavam preparados para lidar com o pequeno grupo que apareceu
diante de Jesus, sem ter sido convidado.
Correndo na direção de Jesus, havia um punhado de crianças saltando, pulando, gritando
seguidas por jovens mães sem fôlego, mas com os olhos brilhando de alegria.
Os discípulos olharam para Jesus. Ele estava ocupado, muito ocupado.

 Parem!  eles gritaram.  Jesus está ocupado e não pode ser incomodado. Ele não tem
tempo para as crianças!
Quão ocupados estamos? Será que também estamos muito ocupados para trazer crianças
a Jesus?
A resposta de Jesus aos discípulos nos leva a vermos a prioridade de fazer discípulos de
nossas crianças.

Mensagem:
A resposta de Jesus tem quatro pontos simples, mas profundos:
I.

Primeiro, Jesus disse, “Deixai vir a mim os pequeninos”
A. Jesus fica incomodado, até mesmo zangado, quando as pessoas impedem
as crianças de irem a Ele.
Mc 10:14 afirma que quando Jesus viu o que os discípulos fizeram, Ele
“indignou-se”.
B. Jesus não sugeriu aos discípulos que eles poderiam considerar permitir
que as crianças tivessem alguns minutos com Ele. Instou os discípulos à
ação imediata ao lhes dizer, “Deixai vir a mim os pequeninos”.
-

II.

O significado do verbo grego “deixar” é “permitir”.
Devemos permitir, consentir, CONVIDAR as crianças a
virem a Jesus!

Segundo, Jesus disse, “não os embaraceis”
A. A palavra grega “embaraçar” é “koluo” que significa “restringir, impedir,
proibir”.
B. Há duas implicações para nós:
1.

Não agir de forma a desanimar as crianças de virem a Jesus.



2.

Falar um com o outro ou a respeito de um e outro de forma a
levar as crianças a se envergonharem do Deus a quem
dizemos servir.
Empurrar as crianças para Jesus, ao invés de atraí-las a Ele.
Segundo: Não negligenciar ações que incentivem as crianças a
virem a Jesus.



Ficar demasiadamente ocupado e deixar de fazer a diferença
na vida de uma criança.



Ter a agenda tão cheia que o impeça de acompanhar a vida
espiritual de seu próprio filho.
Não há tempo para ouvir as perguntas de seu filho.
Não há tempo para levá-los, em casa, ao cerne do culto.
Não há tempo para pessoalmente fazer de seus filhos
discípulos de Cristo.



O testemunho do Marcos: O filho do Marcos, Júlio, 7 anos,
recebeu um coice na cabeça. O menino foi levado de
helicóptero para o melhor hospital da região, mas morreu
horas depois.
Chocado e triste dias depois, o Marcos repassou as milhares
de recordações que tivera com o filho. Pensou no sacrifício
que fizera no trabalho, nas horas de sono perdidas para
dedicar tempo pessoal para o Júlio, tudo para ter tempo para
o filho. Pensou no tempo que reservara para brincar com ele,
para responder às suas infindáveis perguntas e para levá-lo a
Jesus.
Esse pai, com as lágrimas correndo por suas faces, foi
honesto quando testificou, no funeral do seu filho, do
investimento de tempo que fizera, como pai, e disse:
“Não tenho remorsos!”

III.

Terceiro, Jesus disse, “não os embaraceis, porque dos tais é o reino
de Deus.”
A. O Céu pertence às crianças!
*

Na noite passada, ao colocar a Jéssica para dormir, ela cantou:
“Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Não importa a sua
cor, Ele as quer com muito amor, Cristo as ama e a todas quer salvar.”



Na semana passada, uma de minhas pequenas amigas batistas, dirigiu-se a
mim, depois do culto matinal no Acampamento COOL, e perguntou:
“Quando você nos dará outro estudo bíblico?”
“O que você quer estudar?”, perguntei-lhe. “Como ser missionária!” foi a
resposta.
Naquela tarde, ela convidou cinco crianças para estudarem a Bíblia!

IV.

Quarto, Jesus, pessoalmente, abençoou as crianças.

A. Marcos 10:16 mostra a cena: “Então, tomando-as nos braços e impondolhes as mãos, as abençoava.”
B. Os filhos necessitam receber a bênção dos pais.

Nos dias do Antigo Testamento, os filhos anelavam por
serem abençoados pelo pai.

Tente abençoar seus filhos em casa:
(1)
Coloque suas mãos sobre a cabeça e ombro
deles.
(2)
Afirme-os como pessoa.
(3)
Diga-lhes que você os ama.
(4)
Reivindique as promessas bíblicas em favor
deles.
(5)
Exemplo: “Carlos, você é parte especial da
família. Eu o amo de todo meu coração.
“Reivindico a promessa que se encontra em
Tiago 1:5 para sua vida: ‘Se, porém, algum de
vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que
a todos dá liberalmente e nada lhes impropera;
e ser-lhe-á concedida.’
“Você fará as provas finais nesta semana. Que
Deus lhe dê sabedoria e compreensão. Acima
de tudo, que o Senhor abençoe sua amizade
com Ele.”

Desafio
I.

II.

Encontre uma forma de pessoalmente investir tempo para fazer discípulos aos
filhos de nossa igreja:
1.

Seja amigo que ora.

2.

Dedique tempo para investir nas crianças e adolescentes em sua Escola
Sabatina, Clube de Desbravadores e na Escola Adventista.

3.

Faça parte do Projeto “Pegadas” e então realizem o “Pegadas para os
Filhos”. (Ver PowerPoint no website K.I.D.)

Abrimos uma janela no tempo para alcançar nossos jovens.

Não há melhor tempo do que na infância para aprender a
confiar em Jesus.

As pessoas vêm em um deleitoso caleidoscópio de todas as cores, formatos e
tamanhos. São os mais novos de nós que têm radiação especial em si mesmos.
As crianças são muito belas!

III.

Deus tem paixão por conquistar o coração de cada criança, em todas as partes.
Ele chama pais, professores, pastores e as famílias da igreja a reformularem seu
foco. Os indivíduos são mais abertos a se tornarem discípulos de Jesus quando
ainda crianças. Eles têm maior facilidade para ouvir, aprender, rir e se
apaixonarem por seu Amigo e Salvador Jesus. Eles estão ávidos para contar de
Seu amigo aos outros.
Considere as crianças de nossa igreja como representando oportunidade
incrível; uma janela no tempo.

As Crianças Também Podem Ser Discípulos!
Sermão 4
Sermão escrito por Don MacLafferty

PROPÓSITO:
Convidar a família da igreja a aceitar a visão de fazer discípulos das
crianças para Jesus e capacitá-las a usarem os dons que Deus lhes deu
no culto, ministério e missão AGORA!
INTRODUÇÃO
I.

Duas redes de pesca são lançadas ao ar e afundam nas águas. Pedro e André
são pescadores profissionais. Eles conhecem bem sua atividade econômica.
São seguros e bem-sucedidos. Acima de tudo, nesta manhã específica eles
estavam muito ocupados.
Pode ser que tenha sido em uma segunda-feira, pela manhã, ou em uma
atarefada sexta-feira, à tarde. Não sabemos. O que sabemos é que quando
Pedro e André estavam realizando seu trabalho, como de costume, Jesus
entrou em suas vidas.
Olhando para Pedro, Jesus disse: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores
de homens.”
Mateus 4:20 apresenta este relato: “Então, eles deixaram imediatamente as
redes e O seguiram.”

II.

E quanto a você, nesta manhã. Você está aqui hoje, seguindo com sua vida
como de costume? Ou está anelando experimentar mais de Deus e de Seu
chamado?
Nesta manhã vocês são convidados a abrirem o coração para descobrirem uma
estratégia de sete passos para crescerem como discípulos de Jesus. Esta é a
estratégia que estaremos perseguindo para fazer discípulos de nossos filhos.
Se você ousa crer no sonho de Deus para sua vida pode escolher hoje fazer
parte ativa da missão final de Deus. É uma missão que une jovens e adultos
em uma tarefa que os seres humanos julgam impossível.
Por anos Deus tem lançado o fundamento espiritual para as crianças de nossa
igreja através do ministério de inúmeros adolescentes e adultos dedicados na
___________________, _____________________ e ___________________.
(relacione as crianças ativas em sua Escola Sabatina, escola da igreja,
Desbravadores, Aventureiros e na Escola Cristã de Férias.) Esses ministérios
proveem o fundamento espiritual que prepararam os meios para tornar
realidade a visão de fazer discípulos das crianças.

MENSAGEM

ESTRATÉGIA DE SETE PASSOS PARA CRIAR OS
FILHOS COMO DISCÍPULOS DE JESUS CRISTO
(Instruções: Deixar uma mesa sobre a plataforma. Coloque sobre ela sete
caixas para presente, com o fundo aberto. Essas caixas estarão sobre sete itens
simbolizando cada passo da estratégia do discipulado. Quando você estiver
pronto para partilhar cada passo, convide a criança que se oferecer como
voluntária para erguer a caixa do passo correspondente e segurar o item para
ser visto pelos demais. Então, coloque-o em frente da caixa para que possa
ser visto e descreva cada passo como segue:)

Passo 1

Construa seu Relacionamento com Jesus
(Coração)
Jesus disse, “Deixai vir a mim os pequeninos […]” Lc 18:16.
 Estabeleça amizade com Jesus.
 Aceite Jesus como seu Salvador pessoal.
 Comece a crescer diariamente com Jesus, mediante a oração e o estudo
da Bíblia.
 Acabo de conversar com uma menina do ensino fundamental que tem sua
hora tranquila com Jesus todos os dias.

Passo 2

Convide Jesus Para Ser o Senhor de Sua Vida
(Coroa)
Quando a esposa de Potifar tentou José, este disse, “como, pois, cometeria eu
tamanha maldade e pecaria contra Deus?” Gn 39:9
 Coroe Jesus como o Rei de seu tempo, talentos e tesouros.
 Convide Jesus a formar seu caráter.
 Tomás é o melhor jogador de futebol de sua escola. Ele é divertido e
rápido. Ele vive, come e respira o futebol. Nas partidas das sextas-feiras
à noite ele não comparece. Tomás prefere estar com Deus a participar de
seu esporte favorito. Jesus é o Senhor!

Passo 3

Conheça a Verdade de Jesus
(Bíblia)
O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: “e que, desde a infância, sabes as
sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo
Jesus.” 2Tm 3:15
 Descubra como compreender a Bíblia por si mesmo.
 Compreenda como cada doutrina bíblica exerce impacto em seu
relacionamento com Jesus.
 Faça um compromisso para pautar sua vida de acordo com essas
verdades, mediante a graça de Cristo.

Passo 4

Descubra a Visão de Jesus para sua Vida!

(Martelo, pincel, etc.)
Paulo incentivou Timóteo: “[…] reavives o dom de Deus que há em ti... . ” 2
Tm 1:6
 Identifique seus dons espirituais, talentos e sua paixão pelo ministério.
 Descubra a visão ímpar de Deus quanto a como você poderá partilhar
Jesus ao mundo.
 Comece a usar imediatamente seus dons, de acordo com a visão de Deus
para você.
 Jairo, Joana e Jair ajudam na Adoração Infantil. Eles sabem que têm um
papel a cumprir na família de sua igreja.
Passo 5

Fale de Jesus com Seus Amigos
(Vela)
“Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que
ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu
senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria; ele o restauraria da
sua lepra.” 2 Reis 5: 2 e 3
 Saiba como fazer amigos para Jesus.
 Leve seus amigos a seguirem Jesus.
 Comece a ensinar a seus amigos as verdades da Palavra de Deus.
 Durante o Acampamento para Cegos, os acampantes foram convidados a
Fazer a Diferença nas Missões. As crianças ficaram entusiasmadas! Elas
foram conduzidas a um lindo asilo onde fizeram amizade com os idosos.
O rosto de um dos meninos ficou gravado na minha mente. Ele
perguntou se poderia cantar. Ergueu seus olhos cegos para o teto e cantou
com grande entusiasmo a respeito do dia da vinda de Jesus, e quando
poderia ver o rosto de sua mãe pela primeira vez! O coração da diretora
do asilo ficou profundamente comovido. Jesus rompeu seu coração
mediante o alegre testemunho de uma criança!

Passo 6

Aprender a Liderar Como Jesus
(Megafone)
Mordecai desafiou Ester com estas inspiradoras palavras: “e quem sabe se
para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha?” Ester 4:14
 Descubra como ser um líder liderado pelo Espírito AGORA.
 Convide, pelo menos, outra pessoa para se unir a você na concretização
da visão de Deus para sua vida.
 Na VAN carregada, as crianças e seus líderes tinham orado pela Direção
Divina para contatar pessoas ao longo das estradas, mas e quanto às
GANGUES de MOTOQUEIROS??? Quando se aproximaram de cerca
de trinta homens em suas motocicletas uma das meninas da VAN
conduziu as crianças até eles. Ela perguntou quem era o líder e se o
grupo poderia cantar para eles. O líder não pôde recusar! Logo a menina
estava orando juntamente com todo esse grupo.

Passo 7

Tornar-se Amigo como Jesus
(Sapatos grandes e sapatos pequenos)
“Então, se levantou Jônatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Horesa, e lhe
fortaleceu a confiança em Deus.” 1Sm 23:16
 Tornar-se mentor espiritual de um amigo mais novo.
 Uma menina do ensino médio e uma pré-adolescente estavam
conversando, certa noite, no acampamento de verão:
o Elas queriam estar prontas para se encontrarem com Jesus.
o Queriam ajudar suas amigas a estarem prontas para o encontro
com Jesus.
o A menina mais velha foi poderosa influência na vida da mais
nova!

CONCLUSÃO
I.

II.

Tornar-se discípulo de Jesus é uma jornada intencional de nossa escolha,
quando o Espírito Santo cria o desejo em nosso coração por algo mais
profundo do que apenas tomar assento na igreja.
O que você pode fazer?
(Prepare folhas para serem entregues aos membros da igreja com os sete
passos para fazer discípulos das crianças. Deixe espaço para que se possa
escrever sugestões depois de cada passo.)
A. Reveja os sete passos para fazer discípulos das crianças. Peça a Jesus para
o ajudar a rever quaisquer áreas de sua jornada de discipulado que possam
ser uma bênção. Faça um círculo nessa área e comece a orar para que o
Senhor o ajude a se desenvolver nela.
B. Pergunte a Deus como você pode usar seus dons e talentos para trazer
discípulos a Jesus antes de Sua vinda. Ofereça a Deus seu coração, tempo,
recursos e veja o que Ele fará por seu intermédio.

III.

O Sonho de Deus
Jesus nos desafia: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até à consumação do século.” Mt 28:19, 20
2. O tempo está maduro para o dia de Deus:
Para SER um discípulo vivo de Jesus;
&
Para passar a fazer discípulos cada filho de nossa igreja.

IV.

O Desafio:
Nesta tarde vocês são convidados a revisarem o Projeto “Pegadas”. Nesta
tarde, pais, líderes e todos os mentores potenciais são convidados a virem
para passarmos juntos momentos de informação e de incentivo. Venham e
aprendam como poderão tomar parte na jornada de Filhos em Discipulado
com as crianças e adolescentes de igreja e de seu lar.

Então, disse aos Seus discípulos:
“A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor
da seara que mande trabalhadores para a sua seara.” Mt 9:37-38.

