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QUEBRA-GELO  

Escreva o versículo da lição separando os trechos, 

como o exemplo abaixo:  

“O CORPO DE VOCÊS  

É O TEMPLO DO  

ESPÍRITO SANTO,  

POR ISSO, USEM.  

O SEU CORPO PARA  

A GLÓRIA DELE.”  

(1 CORÍNTIOS 6.19,20) 

Corte os pedaços de trecho, de forma que se tenha o 

versículo completo. Depois, misture os trechos e peça 

ajuda as crianças para colocar em ordem os trechos, 

formando assim o versículo.  

 

ORAÇÃO BREVE 

Agradeça a Deus por cada criança e pela oportunidade 

de estarem juntos mais uma vez. Peça que a presença 

Dele se manifeste no encontro hoje.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Jacó tem um Encontro com Deus 

Texto Bíblico: Gênesis 28.10-22 

Depois que Jacó deixou a sua casa e a sua família, 

fugindo de seu irmão Esaú, ele viajou para um lugar 

distante, onde sua mãe tinha parentes. Enquanto ele 

estava a caminho, parou para descansar e dormiu em 

cima de uma pedra. E foi ali que Jacó teve um encontro 

com Deus. Enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho: 

viu uma escada que ligava a terra e o céu, e os anjos 

de Deus desciam e subiam por ela. Nesse sonho, Deus 

falou com ele: - Eu sou o Deus do seu avô Abraão e o 

Deus do seu pai, Isaque. Eu darei a você e aos seus 

descendentes esta terra onde você está deitado; e o 

protegerei em todos os lugares aonde você for.  

Nossa, que lindo! Deus disse para Jacó que ia abençoá-

lo muito, assim como já tinha abençoado seu avô 

Abraão e seu pai, Isaque. Quando Jacó acordou, orou 

e agradeceu a Deus pela promessa que Ele lhe fizera. 

Por isso Jacó chamou aquele lugar de Betel, que 

significa casa de Deus. Este é o significado do sonho de 

Jacó: “a casa de Deus”, porque foi naquele lugar onde 

ele teve um encontro com Deus, que mudou a sua vida 

para sempre. Assim, a partir daquele dia, Jacó tinha 

certeza de que seria abençoado porque Deus estava 

com ele.  

TODA CRIANÇA PRECISA TER UM ENCONTRO COM 

DEUS! Ter um encontro com Deus é algo que toda 

pessoa precisa ter, inclusive as crianças, porque é 

quando descobrimos como somos amados por Ele. 

Vocês acham que Jacó merecia ser abençoado por 

Deus? Não. Pois ele havia enganado o seu irmão, 

lembram? Mas vocês precisam aprender algo muito 

importante nessa história: Deus não nos trata como 

merecemos; mas, por causa do seu grande amor por 

nós, podemos ter um encontro com Ele e sermos 

perdoados. Veja! Deus não queria ter um encontro 

com Jacó para castigá-lo pelos seus erros, e sim para 

perdoar os pecados dele e assim abençoá-lo. Da 

mesma forma, Deus também quer ter um encontro 

com você, para perdoar você e mostrar como Ele o 

ama! Esse encontro com Deus acontece quando você 

recebe Jesus no seu coração. Esse encontro pode 

acontecer na célula, na sua casa ou até mesmo no 

evento que nós chamamos de Encontro com Deus. 

Mas saiba que o momento mais importante desse 

encontro é quando você recebe Jesus no seu coração 

e recebe o espírito Santo de Deus dentro de você. 

Assim, você passa a ser a casa de Deus.  

VOCÊ É A CASA DE DEUS 

Jacó chamou o lugar onde ele teve o encontro com 

Deus de casa de Deus. Mas será que Deus ficou 

morando naquele lugar? Não. Deus não mora em casas 

de pedras, o lugar que Deus escolheu para morar é no 

nosso coração. Quando você crê e confessa Jesus 

como o Salvador da sua vida, Ele passa a morar no seu 

coração e, assim, você se torna alguém especial, 

porque você é a casa onde Deus mora. Agora, pense 

bem! Se nós precisamos cuidar bem da casa onde 

moramos com nossa família, imagine como devemos 

cuidar da casa onde Deus mora! Isso significa que você 

precisa cuidar bem do seu corpo. Sabe por quê? A  
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Bíblia diz que o seu corpo é a casa de Deus, por isso 

você não pode usar nenhuma parte do seu corpo para 

fazer coisas que desagradam a Deus. Vamos ler isso na 

Bíblia?  

“Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o 

templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi 

dado por Deus? Portanto, usem o seu corpo para a 

glória dele.” (1 Coríntios 6.19,20-grifos nossos). Veja! 

Você agora é a casa de Deus, isso significa que, aonde 

você for Deus vai junto com você, porque Ele vive 

dentro de você. Sendo assim, você não pode usar seu 

corpo para fazer coisas erradas, porque o lugar onde 

Deus mora é sagrado. Por exemplo: você não pode 

usar sua boca para falar palavrões ou para mentir; 

você não pode usar as suas mãos para roubar, nem 

para brigar; você não pode usar os seus olhos para 

olhar imagens de pessoas nuas, seja na internet ou em 

outro lugar; você não pode usar o seu corpo para 

pecar, fazem do aquilo que você sabe que não agrada 

a Deus. Portanto, você precisa ter cuidado ao usar 

cada parte do seu corpo, para fazer aquilo que agrada 

a Deus. Vamos ver algumas coisas que você pode fazer 

com o seu corpo e que agradam a Deus? 

Usar a boca para orar e para cantar; 

Usar os olhos para ler a Bíblia e para estudar; 

Bater palmas para louvar; 

Usar o corpo para arrumar o seu quarto; 

Então, use o seu corpo para fazer coisas que agradam 

a Deus, pois você agora é a casa de Deus! Então, vamos 

usar nosso corpo para cantar e dançar? (Cante uma 

música de alegria.). 

 

ORAÇÃO  

- Senhor Jesus, me ajude a usar o meu corpo para fazer 

coisas que agradam ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela 

minha célula, pela minha família, pela minha escola, 

pela sua Palavra e pelo seu amor por mim. Amém! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Qual o nome do lugar onde Jacó teve o sonho? 

R: Betel. 

 

 

2. Qual foi o sonho de Jacó? R: Ele sonhou com 

uma escada que ligava o céu e a terra, e os 

anjos desciam e subiam por ela. 

3. O que significa o sonho de Jacó? R: Casa de 

Deus. 

4. O que Jacó fez depois que acordou? R: Ele orou 

e agradeceu a Deus. 

5. Qual o nome da moça por quem Jacó se 

apaixonou? R: Raquel. 

6. Por que toda pessoa precisa ter um encontro 

com Deus? R: Para conhecer o amor de Deus e 

ter os seus Pecados perdoados. 

7. O que você precisa fazer para ter um encontro 

com Deus? R: Crer e receber Jesus no coração. 

8. Quem aqui já teve um encontro com Deus?  

9. Onde é a casa de Deus hoje? R: No nosso 

coração. 

10. Por que você deve cuidar bem do seu corpo? 

R: Porque ele é a casa de Deus. Vamos falar o 

versículo da Bíblia que afirma isso: “O corpo de 

vocês é o templo do Espírito Santo, por isso, usem o 

seu corpo para a glória dele” (1 Coríntios 6.19,20). 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

 

Os nossos Cultos MINI online continuam, aos 

domingos às 17h30 em nosso canal Pib Jardim 

Camburi, no YouTube. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 
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