Maio
A serviço do Reino
Roteiro – Semana 1
Parte 1 – Hora do Louvor: Separe as crianças em outro cômodo da casa.
Cante a música: “Soldado de Cristo” (áudio Maio S1)
Letra: Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria
Nem na artilharia vai, nem aviador, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou!
Sim Senhor! Soldado de Jesus, Soldado de Jesus!
(Cante de 2 a 3 vezes até as crianças conseguirem cantar com você)
Parte 2 – Hora da História:
Texto Bíblico base: Mateus 20:28 “Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para
servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.”
(Sempre que houver perguntas deixe que todas as crianças respondam e participem)
Nós fomos chamados para servir. Você sabia que servir é a maior honra que podemos ter?!, pois isso
está ligado a ser cristão e foi exatamente o que Jesus nos ensinou em Mateus 20:28.
Para servir no Reino, precisamos levar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem a salvação
que há em Cristo Jesus.
Você já falou de Jesus para algum amigo(a)?
Você tem orado para o Senhor te ajudar a falar dele para as pessoas?
Você sabia que a nossa oração precisa ser assim: “Senhor, me usa para a tua glória e para servir no teu
reino!” (peça para as crianças repetirem com vc)
Deus nos ama tanto que entregou seu próprio filho para morrer em nosso lugar e para que hoje
possamos ter a vida eterna com Ele no céu, Quando sentimos esse amor de Deus em nosso coração
começamos a servir as pessoas com este mesmo amor, um amor incondicional.
(Obs. Incondicional – Que ama sem receber nada em troca, que não precisa ganhar nada para fazer
aquilo para o outro)
A principal razão pela qual devemos desejar servir ao Senhor se resume nesta frase:
“Queremos servi-Lo porque o amamos”
2 Coríntios 5:14 - “Pois o amor de Cristo nos constrange...”
O Senhor nos amou tanto que Paulo disse que o amor de Cristo o constrangia e que ele se sentia na
obrigação de contar as boas novas de Jesus, porque ele havia recebido ao Senhor e se sentia um
devedor.
Paulo sabia que tudo o que Deus havia feito por nós através de Jesus era por amor.
João 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

Tudo o que podemos dar a Deus ainda é pouco, em relação ao que Ele nos deu. Mesmo assim devemos
oferecer o melhor de nós. O que de melhor você poderia oferecer a Deus?
Nossa vida, nossos talentos, nosso tempo, nossa energia. Você deve perguntar para Deus “Senhor, em
que eu posso te servir?”. Deus é o nosso amado e precisamos perguntar a Ele como devemos servi-Lo,
para fazermos sempre a vontade dEle.
Pois o Senhor é tão amoroso, bondoso e misericordioso! Ele entregou seu filho para morrer por nós,
derramando seu sangue, perdoando nossos pecados, dando-nos salvação eterna e vida abundante e
feliz.
Você deseja servir ao Senhor com amor?
É muito bom servir a Deus!
Quem aqui tem um melhor amigo? Como ele(a) se chama? Vocês sempre conversão?
É dessa mesma forma que Deus quer falar com agente, ser nosso amigo e ter um relacionamento
conosco, mostrar seus planos e projetos para nós e usar a nossa vida. Que coisa maravilhosa não é
mesmo?!
Existem muitas pessoas que não sabem o que Deus quer da vida delas. O que você acha que Deus quer
de você?
Deus quer que: você fale do amor dEle para todas as pessoas e que Ele seja o seu melhor amigo!
Bom, nós temos uma grande responsabilidade então !! Fomos desafiados a falar do amor dEle para
TODAS as pessoas! 
Deus tem um projeto. Você sabe qual é o projeto de Deus? Salvar o mundo todos:
João 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
Deus tem confiado em cada um de nós, mesmo que sejamos crianças ainda, Deus deu esse desafio para
nós como Soldados do exército de Cristo, para servirmos ao Senhor em todo o tempo e com alegria.

Parte 3 – Hora do Louvor II: Cante a música do início novamente.
Parte 4 – Hora da Oração: Separe uma cadeira e diga que se alguém quiser alguma oração por uma
pessoa que ainda não conhece a Jesus, deve se sentar na cadeira. Pergunte o nome da pessoa que
precisa conhecer a Jesus e ore por ela.
Parte 5 – Hora da Atividade: Entregue uma folha de sulfite ou se preferir folha de jornal para cada
criança e faça um chapéu de soldado conforme explicação de dobradura (anexo ativ. Maio S1). Peça
para que as crianças sigam a dobradura juntamente com você, após terminar a dobradura distribua os
lápis de cor, canetinhas se tiver e recortes de revistas para que eles possam colorir, desenhar e
enfeitar os seus chapéus.
Parte 6: Para finalizar ore com todas as crianças pedindo a Deus para que cada uma possa sentir o seu
amor e possam servir ao Senhor com alegria. Agradeça a Deus pela oportunidade de conhecerem este
amor e pela salvação que só Jesus pode nos dar.
Fim!
Que Deus te abençoe!
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