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QUEBRA-GELO  

Divida as crianças em três ou quatro grupos e coloque-

as sentadas em círculo. Cada uma deverá tirar os 

sapatos e colocar na sua frente (ajude as pequenas a 

fazer isso e escreva o nome delas nos sapatos). Cante 

uma música e brinque de roda com elas. Ao final da 

música, peça que achem os seus sapatos e diga que 

não é permitido uma ficar com os sapatos da outra. No 

fim, coloque os sapatos de volta nas crianças. 

Moral: Assim como cada um tem o seu sapato, Deus 

também tem um povo que é só d’Ele. 

 

Oração breve 

Estimule as crianças a orarem umas pelas outras. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DEUS TEM UM POVO. 

Texto bíblico: Deuteronômio 7.6-9; 2 Samuel 7.23,24.  

 Há muito tempo, o Senhor escolheu um homem 

chamado Abraão para que, por meio dele, um grande 

povo fosse formado, o qual seria chamado povo de 

Deus. Depois de algum tempo, esse povo passou a se 

chamar Israel. Por isso, em alguns lugares da Bíblia, 

Deus diz que Israel é o seu povo, pois eles eram os 

únicos que acreditavam e serviam ao Deus de Abraão. 

Mas será que hoje Deus ainda tem um povo na Terra? 

Sim. A Bíblia diz que todos os que receberam Jesus em 

sua vida fazem parte do povo que pertence a Deus. 

Você tem alguma coisa que pertence somente a si 

mesmo e a mais ninguém? Algo que é somente seu? 

Um brinquedo, um livro, sua cama. Pois é, Deus 

também tem algo que pertence somente a Ele: as 

pessoas que creem no seu filho Jesus. 

O povo de Deus tem pessoas de todas as idades, raças 

e lugares. Para fazer parte desse povo, é muito fácil, é 

só crer em Jesus como seu Salvador e assim receber a 

vida de Deus em seu coração. Você já recebeu Jesus 

em seu coração? Se sim, então você faz parte do povo 

que pertence a Deus. Isso faz de você alguém muito 

especial, porque significa que você é filho amado de 

Deus. Veja o que a Bíblia diz: “O SENHOR Deus os amou 

e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do 

que outros povos, mas porque o SENHOR vos amava” 

(Deuteronômio 7.7,8). 

DEUS QUER SER CONHECIDO ATRAVÉS DE SEU POVO 

Deus quer ser conhecido na Terra através do seu povo. 

Ele, porém, não quer que seu povo se pareça com um 

povo qualquer, mas que tenha a imagem do seu Filho 

Jesus Cristo. O povo de Deus deve ser parecido com 

Jesus na sua maneira de falar, viver e se relacionar com 

Deus. Assim, vamos mostrar ao mundo o amor de Deus 

por ele. Foi isso o que Jesus fez. 

Deus não quer ter um povo somente no céu. Ele deseja 

ter um povo aqui na Terra. Sabe por quê? Porque há 

muitas pessoas que ainda não sabem que Ele as ama e 

quer salvá-las. Mas o plano de Deus não é enviar os 

anjos do céu para dizer isso a elas. Ele quer que o seu 

povo fale a essas pessoas do seu amor por elas. 

Somente assim poderão conhecer o amor de Deus e 

receber a vida eterna. 

A vida eterna é o presente mais caro e importante que 

uma pessoa pode receber. Ele, porém, não é 

comprado com dinheiro, é de graça. A única maneira 

de alguém ganhar esse presente é crendo em Jesus. 

Por isso, as crianças precisam contar aos seus amigos 

e familiares sobre o amor de Deus por elas. Alguém 

aqui já falou do amor de Deus a alguém? (Lembre-os 

do Plano de Salvação). 

Agora que você já sabe que faz parte do povo de Deus 

e que esse povo foi escolhido para anunciar o seu 

amor, então prepare-se, porque, nas próximas lições, 

vamos falar de um grupo de pessoas muito especiais 

na Bíblia: os reis e os profetas. Você sabia que eles 

também fazem parte do povo de Deus? Eles foram 

escolhidos pelo Senhor para anunciar a Palavra de 

Deus às pessoas de sua época. E hoje Deus quer 

continuar o trabalho deles por meio de nós, porque 

você e eu fazemos parte da história do povo de Deus!  

 

ORAÇÃO 

Pergunte às crianças quem quer assumir o 

compromisso de levar a palavra de Deus para outras  
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pessoas. Contar para as pessoas quem Deus é e o que 

Ele já fez na sua casa e na sua família? 

Dedique um tempo orando pelas crianças. 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. O que está escrito na Bíblia em 1 Pedro 2.9? 

“Vocês foram escolhidos para anunciar os atos 

poderosos de Deus” (1 Pedro 2.9). 

2. Qual era o nome do povo de Deus na Bíblia? 

Israel. 

3. Se eles eram um povo pequeno, por que Deus 

os escolheu para ser o seu povo? Porque Deus 

os amava.  

4. Por que Deus queria ter um povo na Terra? 

Para ser conhecido através do seu povo. 

5. Deus tem um povo na Terra hoje? Quem são 

eles? Sim. O povo de Deus na Terra são todas 

as pessoas que receberam Jesus em sua vida 

como único Senhor e Salvador. 

6. As crianças fazem parte do povo de Deus? Sim. 

7. O que você precisou fazer para ser parte do 

povo de Deus na Terra? Aceitar Jesus em meu 

coração. 

8. Quem sabe de cor o versículo de 1 Pedro 2.9? 

Vamos falar? “Vocês foram escolhidos para 

anunciar os atos poderosos de Deus” (1 Pedro 

2.9). 

 

ATIVIDADE 

Pinte bem bonito o desenho do povo de Deus. 

Enquanto repete o versículo bíblico de hoje. 

“Vocês foram escolhidos para anunciar os atos 

poderosos de Deus” (1 Pedro 2.9). 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

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

@minipibjc.  

Os ensaios dos COROS DO MINI retornam nesse 

domingo, dia 07/08 às 9h30 no CdC. Agora serão dois 

coros, crianças de 4 a 8 anos poderão participar do 

CORO KIDS, e os juniores de 9 a 12 anos do CORO JR.  

 

 

Incentive os pais a levarem seus filhos para 

participarem.   

No último domingo iniciamos a nova série de estudos 

do CULTO MINI “Reis & Profetas da Bíblia”. Todos os 

domingos às 18h30 nos cultos MINI e JR.  

As inscrições para a EBD MINI 2º semestre já estão 

abertas. Você pode fazer a inscrição do seu filho pelo 

app. Não deixe para a última hora. Início da aulas: 

14/08 às 10h30 no CdC. 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 23 – DEUS TEM UM POVO 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

“Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus.” (1 Pedro 2.9) 

 

DEUS QUER SER CONHECIDO ATRAVÉS DO SEU POVO! VEJA COMO É BOM FAZER PARTE DO POVO 

DE DEUS! DIVIRTA-SE COLORINDO ESTA IMAGEM!  

 

 

 

 

 


