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Mensagem para
FAMIILIA
de Crianças

No mês de abril vamos ver histórias e lições sobre Jesus, sua vida, morte e

ressureição. Vamos acompanhar os temas e campanha de oração junto com toda a

PIBJC. Crianças e juniores também dobrarão seus joelhos em adoração e busca a

Deus! Ele é nossa torre, salvação, esperança e alegria! Deus abençoe você e sua

família!

• O tema desta semana é “Ele vem! Arrependa-se! Vamos ver a história de João Batista. Ele tinha o 

propósito de preparar as pessoas para a vinda de Jesus. Sua mensagem era o arrependimento. 

• Use o caderninho de oração da família. Agradeça, interceda, peça e anote. Vamos revê-lo toda a 

semana.

• Tenha uma Bíblia em mão no momento da Palavra
• Assistam juntos o desenho bíblico (https://www.youtube.com/watch?v=dy_aUOGG6CY&t=74s)
• Compartilhem as perguntas.

• Usem o versículo de hoje no Denário.

Dicas

b

Antes da edificação:

 Peça para as crianças e juniores orarem

 Faça o período de louvor com o vídeo – sugestão:  
https://www.youtube.com/watch?v=FFvyNFKzDPk)

 Citem  e repitam juntos o versículo: “Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito 
Santo" Marcos 1:8

Quebra Gelo

Louvor e oração

Diga às crianças que você tem uma mensagem muito importante para elas. Comece a falar, mas sem emitir 

som de sua boca, mexa apenas os lábios. Então, pergunte: “Vocês entenderam o que eu disse? Vou falar 

para vocês, mas, sem a minha voz, eu não consigo fazer com que vocês me entendam. Deus também tem 

uma mensagem que precisa ser falada às pessoas. Mas Ele precisa de uma voz. Você e eu somos a voz de 

Deus na terra”. Para finalizar, faça uma atividade rápida do “Telefone-sem-fio”. Fale ao ouvido da criança 

mais próxima de você, a frase: “Você e eu somos a voz de Deus na terra”. Se a frase da última criança for à 

mesma que você falou, diga: “Assim deve ser a nossa vida. Devemos falar a mesma coisa que Deus 

fala!” Mas, se não for a mesma frase diga: “Precisamos ouvir melhor o que Deus está falando para 

podermos falar exatamente o que Deus quer que falamos a Seu respeito”.

https://www.youtube.com/watch?v=dy_aUOGG6CY&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=FFvyNFKzDPk


Palavra

Base Bíblica: Marcos 1.1-8, Lucas 1.18-20.

-1) O PROFETA É A VOZ DE DEUS NA TERRA: João Batista foi um profeta enviado de Deus para preparar o

caminho para Jesus. A respeito de si mesmo ele disse: “Eu sou a voz do que clama no deserto, eu vim preparar

o caminho do Senhor, por isso, arrependam-se e façam caminhos retos!” Marcos 1:3 Todos os profetas foram

uma voz de Deus na terra, preparando as pessoas para crerem no Filho de Deus, que viria ao mundo para

morrer pelos pecados do todos. A única maneira de alguém ser salvo é crendo no Filho de Deus, Jesus Cristo.

Por isso, Deus precisou mandar vários profetas em épocas bem diferentes para que todas as pessoas

pudessem ouvir Sua mensagem e crer em Jesus. João Batista veio preparar as pessoas para receberem a

Jesus como Filho de Deus.

2) DEUS PRECISA DE UMA VOZ: A mensagem dos profetas até João Batista era que Jesus um dia viria do

céu. Eles anunciavam a vinda de Jesus. Hoje, nós somos os profetas de Deus na terra! E nós temos também

uma mensagem de Deus para as pessoas. Nossa mensagem é: “Jesus já veio! Mas, um dia Ele voltará!” Para

entender melhor como isso acontece, vamos fazer uma ilustração, vamos chamá-la de:

Responda em família

 Qual é o nome do profeta eu estudamos? João Batista.

 O que João Batista fez em relação a Jesus? Ele veio para preparar o caminho para Jesus.

 Qual era a mensagem do profeta João Batista? Arrependimento dos pecados!

 Qual é a nossa mensagem hoje como profetas de Deus? Que Jesus já veio e vai voltar!


