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QUEBRA-GELO  

Quem sou eu? 

Para esta brincadeira, prepare pequenas figuras de 

animais e personagens de desenho. Peça às crianças 

que sentem em círculo. A brincadeira funciona da 

seguinte forma: Peça para uma criança ficar de pé e 

mostre a figura do animal para as demais que estão no 

círculo de maneira que a criança que está de pé não 

veja. As crianças que estão sentadas em círculo 

imitarão o animal da figura, enquanto a criança que 

está de pé tenta adivinhar qual é o animal. Se as 

crianças forem maiores, peça para que ao invés de 

imitar o animal falem as características até que a 

criança adivinhe o que é. Exemplo: desenho de um 

sapo - os maiores falariam: é verde, vive na lagoa… e 

os menores imitaram o sapo. 

Os animais são criação de Deus e tem a sua identidade. 

Assim como Deus nos deu a nossa identidade, fomos 

feitos à imagem e semelhança de Deus.  

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: SOMOS FILHOS DE DEUS. 

Texto bíblico: Mateus 1:16-25.  

VOCÊ TEM UM PAI AQUI NA TERRA 

Jesus tinha um pai aqui na terra - José. Ele foi 

responsável por apresentar sua família no senso de 

contagem das famílias; e também ensinou a Jesus tudo 

o que ele sabia até os 12 anos - inclusive sua profissão, 

carpinteiro. José foi responsável por cuidar de Jesus no 

tempo que Ele mais necessitou, quando bebê e 

quando era bem pequeno.  

Você tem um pai aqui na terra que como José também 

recebeu a missão de te dar:   

★ Identidade:  

A primeira coisa que nossos pais nos dão é a 

identidade. Ao nascer um bebê, os pais precisam ir até 

o cartório para assinar o nome, onde nasceu e quem é 

aquela criança. Eles recebem um documento que é a 

certidão de nascimento, provando quem é aquela 

criança. Quando José aceitou ser o pai de Jesus aqui na 

terra, ele foi até o censo (local onde contavam as 

famílias) e registrou Jesus como seu filho. Jesus 

recebeu o nome de José e a genealogia, isto é, a 

história da família.  

★ Cuidado:  

José cuidou de Jesus quando pequeno, lhe deu 

comida, abrigo, proteção. O pai é responsável pela 

provisão. Quem traz o sustento para a casa e para as 

crianças é o pai. José, era carpinteiro e cuidava de 

Jesus através do seu trabalho e sustento. Além de 

garantir segurança e cuidado.  

★ Herança:  

José, assim como nossos pais, deixou uma herança 

para Jesus - uma profissão, uma maneira de viver. Ele 

ensinou Jesus a profissão da família.  

VOCÊ É FILHO DE DEUS 

Agora, vamos abrir a bíblia em João 1:12  

“Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele 

deu o direito de se tornarem filhos de Deus.”  

Jesus tinha um pai aqui na terra, mas antes de José ele 

tinha um pai celestial – DEUS. E Jesus veio aqui na terra 

com a missão de nos dar a chance de também termos 

um pai no céu. A partir do momento que recebemos 

Jesus em nosso coração passamos a fazer parte da 

família Dele. Através de Jesus, nós somos FILHOS DE 

DEUS. Que como nosso pai também oferece 

identidade, cuidado e herança.  

★ Identidade: Identidade de filhos de Deus (através de 

Jesus) O versículo que lemos diz que todos os que 

crerem e recebem a Jesus são filhos de Deus. E para 

que nós tenhamos essa certeza, ele deixou muitos 

versículos na bíblia. Vamos ler alguns deles?  

(Leia na bíblia, peça que elas abram cada versículo!)  

➔ 2 Coríntios 6:18  

➔ Efésios 5:1  

➔ Gálatas 4:6 -7  

Estas são apenas algumas provas que Deus nos deixou 

para lembrarmos desta verdade: SOMOS FILHOS DE 

DEUS.  

★ Cuidado: "e tudo que pedirem em meu nome eu 

farei". Como falamos antes, um pai cuida de seu filho.  
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da mesma forma, Deus tem cuidado de cada um de 

nós. Fale alguns exemplos de cuidado de Deus em sua 

vida e deixe que as crianças também falem. Depois, 

peça que elas agradeçam em voz alta por uma dessas 

coisas que Deus tem feito em suas vidas.  

★ Herança: Deus nos prometeu a vida eterna, isso já é 

uma herança incrível! A bíblia diz que no céu não há 

doenças, fome ou dor.  

Mas você sabia que o Pai nos deixa viver um 

pouquinho disso aqui na terra?  

“Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as 

bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também 

receberemos com Cristo aquilo que Deus tem 

guardado para ele.” Romanos 8:16.  

A partir do momento que você aceitou Jesus como seu 

salvador, você se torna filho de Deus e recebe através 

do Espírito Santo o poder e a autoridade para falar 

como filho de Deus. Como é maravilhoso ser filho 

deste Deus!  

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Jesus tinha um pai aqui na terra. Como era o 

nome dele? José. 

2. O pai de Jesus aqui na terra foi até o censo, 

que era o local onde contavam as famílias. O 

que ele foi fazer lá? Registrar Jesus como seu 

filho. 

3. O pai de José cuidava de Jesus e através do seu 

trabalho ela dava tudo o que Jesus precisava. 

Qual era a profissão do pai de Jesus? 

Carpinteiro.  

4. O que José ensinou para Jesus? José ensinou a 

sua profissão para Jesus, carpinteiro. 

5. Jesus veio à terra com uma missão, qual era? 

Nos dar a chance de termos um pai do céu 

também. 

6. Como podemos nos tornar filhos de Deus, que 

é o pai do céu? Crendo e recebendo Jesus 

como salvador. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 

Se você já recebeu Jesus em seu coração significa que 

já tema identidade de FILHO DE DEUS. Vamos fazer 

juntos uma identidade bem bonita!? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

Tire uma foto do encontro, publique e marque a gente: 

@minipibjc.  

Os coros do MINI estão de volta! O CORO KIDS, para 

crianças de 4 a 8 anos; e o CORO JR para juniores de 9 

a 12 anos. Inscreva-se e participe!  

Você já ouviu falar dos grandes Reis e Profetas da 

Bíblia? Não? Então venha com a gente nesta aventura, 

todos os domingos às 18h30 no Centro de 

Celebrações, e você vai conhecer homens e mulheres 

que confiaram em Deus e viveram momentos 

extraordinários em suas vidas.  

A EBD MINI está de volta! Inscreva-se pelo nosso app.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 
 

 











   

 

 

 

 

 

CARTA 25 – SOMOS FILHOS DE DEUS 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

“Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.”  
(João 1.12). 

 

Quando recebemos Jesus em nosso coração nos tornamos FILHOS DE DEUS. 
Vamos fazer juntos uma identidade bem bonita!? 

 

 


