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APRESENTAÇÃO
Este é um dia especial, onde as crianças devem participar
dos momentos do Culto de Adoração.
Elas devem assumir atividades, tais como: oração, leitura bíblica, momentos de louvor, pregação, recolhimento dos dízimos e ofertas, apresentação musical e outros.
Este programa permite capacitar os pequenos como líderes,
para que assim eles se sintam parte da Igreja.
Deem às crianças e aventureiros esta oportunidade e façam
uma excelente promoção, para que esse dia seja de grande
bênção para os filhos, pais, amigos, vizinhos e toda a igreja.
Planejem o culto como uma ocasião para se alcançar a comunidade, assim como um meio de dar importância às crianças
e seu ministério.
Nesse sábado, somemos às nossas orações as crianças do
mundo que estão em risco. Também, deve-se incluir este
assunto nos momentos da Escola Sabatina ou em qualquer
programa a ser organizado nesse dia.
Há muitos pequeninos no mundo que estão sofrendo e todos conhecemos esta dura realidade. Milhares de pessoas
lutam arduamente para ajudá-los, porém tais esforços são
insuficientes.
Lembrem-se do que a Bíblia diz a respeito, no Salmo 68: 5,6:
“Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no Seu santo lugar. Deus
faz que o solitário viva em família, e liberta aqueles que estão
presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.”
Agradecemos seu importantíssimo apoio!

SERMÃO

“Seu Professor: Um Menino!”
(deve ser apresentado por um adulto)
23 DE MAIO DE 2015

Hinos:

462 - Joias Preciosas

				 458 - Vinde Meninos

INTRODUÇÃO:
Queridos amigos e irmãos, hoje é um dia especial para todas as Crianças
e Aventureiros dos 8 países da América do Sul. O Ministério da Criança e
o Clube de Aventureiros tem neste dia um espaço de destaque em todas
as Igrejas Adventistas do Sétimo Dia.
Peço que todas as crianças de 0 a 9 anos venham agora aqui à frente da
Igreja. Os pais dos menores podem trazer seus filhos aqui, por favor.
Quanto valem esses meninos e meninas? Eles são joias preciosas para
Deus e para nós.
Peço que todos fiquem em pé e vamos orar pelas crianças agora. .....
Vocês agora podem voltar aos seus lugares enquanto vamos abrir a Bíblia.

I - A BÍBLIA E AS CRIANÇAS
A Bíblia menciona as crianças, várias vezes:
• Efésios 4:14
• I Coríntios 14:20
• I Pedro 2:2
• I Coríntios 3:1
• I Coríntios 13:11
• Lucas 9:48
• Mateus 11:16-17; 18:2-6; Lucas 1:66
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Os versos mais importantes sobre crianças na Bíblia revelam uma resposta a uma importante pergunta:

II - QUEM ENTRARÁ NO CÉU?
Vamos ler agora estes versos que mencionam as próprias palavras de
Jesus sobre salvação:
• Luc. 18:15-17 “Quem não receber o reino de Deus como uma criança
de maneira nenhuma entrará nele”.
• Marcos 10:13-16 ou Mat. 19:14 “O Reino dos Céus pertence aos que
são como crianças”.

III - A MELHOR PARTE DA INFÂNCIA
Ellen White, comentando o que Jesus disse sobre ser como criança para
entrar no céu, escreveu:
“A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo, é
que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada
e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na
infância; e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre estará arruinada a sua felicidade.” D.T.N. p. 494.

IV - CARACTERÍSTICAS DA INFÂNCIA
Qual seria a melhor parte da infância que foi sufocada em nós, com o
passar dos anos?
Sendo que desejamos ir para o Reino dos Céus, e ser como criança é requisito fundamental; precisamos aprender com os meninos e meninas
sobre quais são as boas características ou virtudes deles. Vamos deixar
que eles sejam os nossos professores hoje. Este é o tema deste sermão:
“Seu Professor: Um Menino!”
Há várias palavras que têm um significado e uso diferentes entre crianças e adultos. Vejamos a primeira palavra:
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1 – IMPOSSÍVEL
Os adultos usam muitas vezes essa palavra para dizer que não podem
fazer certas coisas. Eles falam: “É impossível”; ou, “não tenho tempo”;
e, “não posso”.
Para as crianças, não existe a palavra “impossível”. Em sua imaginação,
elas inventam coisas e sempre dão um jeito de conseguir o que desejam.
As crianças acham que tudo é possível. Elas têm grandes sonhos de serem médicos, astronautas, professores; tudo ao mesmo tempo.
Como adultos, precisamos parar de usar a palavra “impossível” e fazer
mais por Jesus e Sua Igreja.
Mat. 19:26 “aos homens é impossível, mas para Deus, tudo é possível”.
Assim como para Deus nada é impossível (Luc. 1:37), essa é a característica das crianças. E nós adultos, precisamos ter fé em Deus para dizer: farei o impossível com o poder de Deus me guiando. Em Mat. 17:20 lemos
que, “se tivermos fé, ... nada nos será impossível”.

2 – SINCERIDADE
As crianças são sinceras, francas e espontâneas. Se não gostam, elas falam.
Muitas vezes, os adultos não gostam e dizem que gostam. Estão tristes e
dizem que estão felizes. Ganham um presente que não agradou e dizem:
“É justamente o que eu estava precisando”.
Sinceridade é uma importante característica que muitos adultos perderam.
Precisamos voltar a ser sinceros e dizer a verdade, sem magoar as pessoas.

3 – SONHOS
As crianças têm muitos sonhos, e, elas vivem seus sonhos.
As crianças brincam com carrinhos ou bonecas como se fossem reais.
Isto é, como se estivessem dirigindo um caminhão ou fazendo um bebê
dormir. Muitas vezes, misturam suas fantasias com a realidade.
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Nós adultos deveríamos voltar a viver nossos sonhos! Quando foi a
última vez que você sonhou com a Volta de Jesus?

4 – IMITAÇÃO
As crianças imitam seus pais.
Toda criança imita seus pais no modo de falar, de vestir, nos gestos. Ela
gosta de ser parecida com os pais. Quem já viu uma menina usar o vestido ou os sapatos da mãe?
Os adultos pensam que imitar alguém não é uma boa atitude. Mas o
apóstolo Paulo disse em I Cor. 11:1 “Sede meus imitadores como eu sou
de Cristo”.
Temos um Pai que é Deus. Da mesma forma, devemos nos orgulhar de
nosso Pai celestial e imitar a Ele, através de atos de bondade, amor e
paciência. Devemos nos alegrar em testemunhar dEle, e falar aos outros
do privilégio de ser filhos de Deus.

5 – PERDÃO
Adultos e crianças têm problemas com os outros. As crianças brigam,
os adultos discutem. Elas chegam a gritar; eles, os adultos, mordem a
língua de raiva. Quando há desavenças, intrigas, e até lutas, sempre há
perdas. Crianças e adultos precisam perdoar. Mas há uma diferença entre eles: as crianças perdoam com facilidade.
As crianças têm entre si muitos momentos de discussões e mesmo brigas, mas é impressionante como fazem as pazes com facilidade. Minutos
após uma briga é possível vê-las compartilhando o mesmo brinquedo.
Muitos adultos demoram anos para perdoar alguém. É com grande dificuldade que se humilham para perdoar; alguns nunca perdoam.
Devemos aprender com as crianças e voltar a perdoar com facilidade.
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6 - PERSEVERANÇA
As crianças são perseverantes no choro, na persistência de querer algum brinquedo, etc. A perseverança é uma característica da infância
que é fundamental para quem deseja ir para o Céu. A Bíblia afirma em
Mat. 10:22 que “quem perseverar até o fim, será salvo”.

7 – ALEGRIA
Como é bom observar as crianças brincando felizes! A alegria é uma
característica importante para os adultos também. Mas aqui também
há uma diferença: As crianças se alegram com pouca coisa.
Os brinquedos das crianças são muito mais baratos do que os “brinquedos” dos adultos. Carros, computadores, celulares, acessórios femininos,
sofás, TVs, etc., podem ser defendidos pelos adultos como necessidades,
mas em boa medida são “brinquedos dos mais velhos”.
Está na hora de voltarmos a nos alegrar com poucas coisas; vivermos
uma vida mais simples, sem grande quantidade de coisas. A simplicidade foi a característica de 4 pessoas mencionadas na Bíblia que hoje estão
no céu: Enoque, Elias, Moisés e... Jesus, nosso grande exemplo. Eles viveram na terra sem grande quantidade de coisas. Jesus inclusive não tinha
nem travesseiro! (Mat. 8:20 “não tinha nem onde reclinar a cabeça”).
Podemos voltar a nos alegrar com coisas simples. Ver motivos de felicidade em qualquer circunstância. Às vezes, vemos crianças brincando
por um bom tempo com uma roda, um pedaço de pau ou uma boneca
sem cabeça.
Quando foi a última vez que você parou para observar um pôr-do-sol;
um passarinho; um arco-íris?

8 - PERFEITO LOUVOR
Jesus mesmo mencionou em Mat. 21:16 que “da boca dos meninos e
criancinhas tiraste o perfeito louvor”.
Realmente, é impressionante ver como os meninos e meninas cantam
“Somos aventureiros alegres, que confiam no amigo Jesus”.
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Mas há muita “gente grande” que canta os hinos na Igreja como se fosse
um funeral, de tão desanimado.
As crianças cantam com entusiasmo e alegria. Cantam “a chuva cai, ping
ping ping pam”, de tal maneira que parece que está chovendo mesmo.
Devemos urgentemente voltar a louvar com todas as forças e com inteireza de coração! Será que nossos louvores podem ser considerados
como um ensaio para participarmos do Coral Celestial com os anjos?

9 – PUREZA
Os meninos e as meninas que servem a Cristo são puros de coração e
inocentes. Eles têm um coração sensível e gostam das histórias da Bíblia.
Já alguns adultos veem maldade em tudo e em todos. Muita gente
grande enche a mente com imagens de filmes violentos, pornografia,
romances, novelas, lutas e demais influências pecaminosas. Mais do que
urgente é a necessidade que temos de purificar nossa mente da cobiça,
inveja, mentira, orgulho e segundas intenções.
A pureza é uma importante característica dos futuros habitantes do Céu.
Em Mat. 5:8 lemos que são “bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus”.

10 – CONFIANÇA
As crianças acreditam em tudo. Se você disser a um menino, que se ele
engolir uma semente de laranja vai nascer um pé de laranja nas costas
dele, ele vai acreditar. Se falar a uma criança que no final de um arco-íris
tem um pote cheio de ouro, ela acreditará.
Já os adultos desconfiam de tudo. Infelizmente, muitos hoje já não
acreditam na Bíblia e nas promessas de Deus. Alguns até leem, mas
não confiam que as profecias do tempo do fim se cumprirão em breve.
Em 1.212 ocorreu a “Cruzada das Crianças”.
As “Cruzadas” foram movimentações de exércitos de cristãos que marchavam até Jerusalém, para tentar livrar a “cidade santa” do domínio
dos turcos muçulmanos. Elas ocorreram entre os séculos XI e XIII.
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Há pouca informação sobre a “Cruzada das Crianças”. Sabe-se que um
adolescente teria recebido uma ordem de Jesus em 1.212 para levar as
crianças em uma cruzada para libertar Jerusalém. Milhares de crianças
e juvenis acreditaram nessa “missão” e caminharam saindo da Alemanha e França, em direção ao sul da Itália. Lá no Mar Mediterrâneo eles
acreditavam que o mar se abriria para eles marcharem em direção à
Jerusalém. Como isso não ocorreu e pela falta de organização e alimento, a cruzada foi um fracasso total. Milhares tentaram voltar para casa,
mas pouquíssimos conseguiram. Um grande grupo foi escravizado por
mercadores e, uma multidão morreu de fome e exaustão. Nenhuma
criança chegou à Jerusalém.
Essa é uma triste história que mostra que para as crianças é fácil confiar. Elas acreditam rapidamente e nós adultos precisamos confiar totalmente em Deus, reviver a esperança da volta de Jesus e marcharmos
com confiança para a Nova Jerusalém. Desejamos que esta Igreja esteja
marchando a passos largos para a Cidade Santa no Céu. Todos, crianças, aventureiros e adultos, sem faltar ninguém, devemos confiar no
Bom Pastor Jesus para nos guiar até os portões celestiais.

CONCLUSÃO:
Não é fácil aceitar ser ensinado por crianças. Mas foi exatamente isso
que elas fizeram hoje. Os meninos e as meninas foram nossos professores hoje. Eles nos ensinaram 10 coisas que precisamos mudar
em nosso dia-a-dia para sermos semelhantes a elas e assim herdar o
Reino dos Céus.
Eu quero ir para o Céu e, na verdade, todos queremos. Então aprendemos que Jesus levará para o Céu somente aqueles que forem puros,
perseverantes, sinceros e confiantes em Deus. Devemos ser como as
crianças e pedir a Jesus o poder do Espírito Santo, para transformar nossa mente e nosso coração, e sermos totalmente dependentes de Deus.
Quem de vocês deseja voltar a ser como criança? Se você quer ser
como criança, demonstre isso agora ficando de pé. Amém.
Segundo a Bíblia, o Reino dos Céus pertence a vocês.
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Vamos orar:
“Querido Pai, destes novos ‘meninos e meninas’, que estão aqui na Igreja hoje. Todos nós desejamos ir para o Céu. Aprendemos com as crianças
e aventureiros importantes características para uma vida + feliz e um
futuro garantido no céu.
Por favor, transforme nosso coração para ser como o de uma criança.
Queremos ser sinceros, puros, perseverantes. Precisamos viver em simplicidade. Desejamos confiar não em nós mesmos, mas totalmente em
Ti. Prepara-nos a todos para vivermos muito em breve no Reino dos
Céus, por Jesus. Amém.”

Preparação:
Faça 10 cartazes, placas ou banners para escrever 10 palavras que caracterizam a infância. Prepare em um tamanho ideal para que toda a igreja
possa ler as palavras.
É apenas uma característica em cada cartaz: NADA É IMPOSSÍVEL; SINCERIDADE; SONHOS; IMITAÇÃO; PERDÃO; PERSEVERANÇA; ALEGRIA; PERFEITO LOUVOR; PUREZA; CONFIANÇA.
Quando chegar o momento no sermão de falar das características da
infância, cada criança ou aventureiro por sua vez pode se levantar do
primeiro banco da igreja e mostrar seu cartaz para todos. Depois, ela
pode colocar o cartaz ou placa em um quadro ou na parede. Ao final,
os cartazes podem ficar em sequência de baixo para cima, começando
com NADA É IMPOSSÍVEL e terminando com CONFIANÇA; ou, você pode
preparar um desenho como uma árvore e cada placa é como se fosse um
fruto; ou formando uma escada para o Céu (porque ser como criança é
requisito para ser salvo). Confira as três opções a seguir e escolha a que
mais lhe agradar:
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