1º Trimestre de 2020: Vida Cristã

LIÇÃO 01 - Salvação, a nova vida com Cristo
Missão:
Forme um quarteto. Pesquise sobre as fases da metamorfose da lagarta/
borboleta em comparação a conversão do cristão.
Missão cumprida: 30 pontos + 20 pts para a criatividade na
apresentação a turma (teatro, recursos visuais, etc...)

LIÇÃO 02 - Igreja, a família de Deus
Missão:
Pesquise e confeccione um cartaz com o significado da palavra “igreja”.
Missão cumprida: 20 pontos

LIÇÃO 03 - Batismo, um mergulho inesquecível
Missão:
Leia e transcreva os versículos citados abaixo e descubra por que Jesus sendo filho de
Deus, batizou-se em águas.
Jo 13.15
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
1Pe 2.21
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
Missão cumprida: 20 pontos
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LIÇÃO 04 - Santa Ceia, a lembrança do sacrifício de Jesus
Missão:
Leia 1Co 11.23-27 e descubra o significado dos elementos que Jesus utilizou na ceia
com seus discípulos. Não esqueça de colocar o versículo onde foi encontrado cada
significado.
Pão ____________________________________
Vinho: __________________________________

Missão cumprida: 20 pontos

LIÇÃO 05 - Dízimos e ofertas, uma prova de amor e gratidão
Missão:
Como bom detetive, utilize um espelho para descobrir a mensagem que foi deixada. Após
descobrir, transcreva de maneira correta e legível, nas linhas abaixo.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Missão cumprida: 10 pontos
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LIÇÃO 06 - Bíblia, o Livro de Deus
Missão:
Você sabia que Deus se preocupa com Sua Palavra, a fim de ela chegue a todos nós?!
Em 1947, foram encontrados no deserto da Judeia, manuscritos (rolos) com
aproximadamente 2000 anos, uma prova de que Deus preservou Sua Palavra para que
ela chegasse até nós.
Pesquise mais sobre “os manuscritos do mar morto” e amplie mais seus
conhecimentos e pontue em sua missão.
Missão cumprida: 40 pts + 20 pts para apresentação da pesquisa

LIÇÃO 07 - Caridade, a prática do Amor ao próximo
Missão:
Forme uma dupla com um amigo, elaborem e realizem uma atividade de caridade (Por
exemplo: visitar um doente, ou um asilo, ou um orfanato, ajudar alguém, etc...).
Após realizarem a atividade, relate a experiência em uma redação, narrando como foi
essa experiência para a dupla.
Missão cumprida: 30 pts (cada aluno)
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LIÇÃO 08 - Serviço Cristão, um chamado para todos
Missão:
Observe a primeira coluna e correlacione com a segunda.
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Veja com seu professor que a igreja precisa e seja um voluntário.
Sinta-se honrado em fazer algo na casa de Deus.
Através dessa ação, Deus falará com você.
Busque sempre, ser mais parecido com Jesus.
Não coloque obstáculos para fazer algo na casa de Deus.
Descubra o que lhe dá prazer em fazer e utilize isso na obra de Deus.

Missão cumprida: 10 pontos

LIÇÃO 09 - Testemunho, uma combinação de palavras e atitudes
Missão:
Sabemos que fazemos parte da família de Deus. E como integrantes desta família
especial, precisamos dar bons testemunhos através de nossas vidas.
Faça uma redação mostrando de que maneira você pode ser salda Terra e luz do
mundo.
Missão cumprida: 20 pontos
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LIÇÃO 10 - Fé, a certeza do poder de Deus
Missão:
A Bíblia apresenta uma galeria de homens e mulheres de fé. Em dupla com um colega
de sua turma, escolham um(a) personagem e escrevam o que a Bíblia narra sobre sua
vida e sua fé. Aproveitem e façam um bonito desenho deste personagem, não
esquecendo de informar o livro e capítulo onde se encontra a história deste
personagem.
Missão cumprida: 30 pontos

LIÇÃO 11 - Oração, uma conversa sincera com Deus
Missão:
Através de nossas orações, nos comunicamos com Deus e intimidade com Ele.
Durante a semana, você terá a cada dia, um motivo para orar e assim conversar um
pouco mais com Deus a respeito do motivo de sua oração. Separe um momento do seu
dia, escolha um local reservado e fique a sós com o Senhor.

Dia da
semana
segunda
terça
quarta
quinta
sexta

Data

Horário

sábado
domingo
Missão cumprida: 40 pontos

Motivo de Oração
Por sua família
Por sua igreja
Pelos missionários
Por todas as crianças
Pelos cristãos perseguidos
Pelos necessitados, órfãos e
viúvas
Agradecimentos
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LIÇÃO 12 - Comunhão, a união que agrada a Deus
Missão:
Forme um trio com seus amigos de turma e juntos façam uma música sobre o Salmos
133.1:
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos”. Apresentem a música a
classe.
Missão cumprida: 30 pontos

LIÇÃO 13 - Vida Cristã, uma construção diária
Missão:
Nesta lição, estudamos sobre a história dos dois homens que construíram suas casas.
Jesus contou que um homem construiu sua casa sobre a rocha e o outro construiu
sobre a areia. O que Jesus quis nos ensinar com essa história?
Missão cumprida: 20 pontos

