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Este material visa auxiliar as famílias no culto doméstico. Nosso desejo é
que juntos possam aprender sobre Jesus o Grande Eu Sou!

Os estudos bíblicos estão sempre divididos em captação, explicação,
implicação e aplicação. Se você juntar as iniciar desta palavras formará a
palavra CEIA! Quanto tempo levamos para preparar uma ceia de Natal?
Gastamos tempo com planejamento, pesquisa e preparação. Para ensinar as
crianças a Palavra  de Deus acreditamos que não possa ser diferente. 

Então leia o texto bíblico primeiro, anote suas ideias e impressões e só
depois venha para o material! A captação é um recurso para introduzir a
história, uma forma de captar a atenção da criança para o tema. Na
explicação vamos colocar os pontos importantes do texto que tiramos de
nosso estudo pessoal da Bíblia apoiado em comentários e pregações sobre
os temas. A implicação nos mostrará o que está história tem a ver com
nossas vidas e finalmente a aplicação nos trará aplicações práticas para
nosso cotidiano.

Que Deus os abençoe neste privilégio, que é apresentar as verdades divinas
para a sua família!
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Versículo tema

Vim para adorar-te

https://youtu.be/RyhfE_Rs7DM

Acenda a Luz

https://youtu.be/JSLtuuGEtqE

Minha pequena

luz https://youtu.be/TyI5JO9dFt8

Light of the world

https://youtu.be/eI302Av7vSI

Brilha Jesus

https://youtu.be/U5qH0kgYeFc

Músicas

Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a
luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em

trevas, mas terá a luz da vida.” (João 8.12) - NVI

https://youtu.be/RyhfE_Rs7DM
https://youtu.be/JSLtuuGEtqE
https://youtu.be/TyI5JO9dFt8
https://youtu.be/eI302Av7vSI
https://youtu.be/eI302Av7vSI


Captação: Assista o vídeo “De onde vem a energia elétrica?”
(https://youtu.be/8ti6FtlvMoc) e descubra com as crianças de onde vem a
luz que nós temos hoje. 

Explicação: Porque Jesus disse que ele é a luz do mundo? Deixe que as
crianças respondam. Jesus disse que é a luz do mundo, porque apenas ele
pode iluminar o mundo que está em trevas. Apenas Jesus pode acabar com
as trevas ou com a escuridão os homens. Ele diz quem anda com Ele nunca
andará em trevas. Mas o que isso quer dizer? Que apenas em Jesus
podemos ver claramente nosso pecado e nossa necessidade dEle.
Apague as luzes e pergunte às crianças o que podemos ver na escuridão?
Deixe que elas respondam. Peça para elas ligarem uma lanterna, pode ser a
do celular. Peça para que elas digam o que elas podem ver. Explique que
Jesus é a luz que ilumina a nosso caminho. Ele nos permite ver para onde
estamos indo. Ele nos guia!

Implicação: Jesus ilumina as nossas vidas e nos mostra em quais áreas da
vida precisamos ser mais parecidos com Ele.

Aplicação: Então vamos orar hoje e pedir para que Jesus jogue luz em
áreas que precisamos crescer. Quem sabe aprendermos a obedecer aos
nossos pais de primeira e com alegria. Ou precisamos ser mais estudiosos e
aplicados na escola. Vamos colocar no papel e pedir que Jesus jogue sua luz
e nos mostre como podemos crescer.

Dia 1 - A luz do mundo
João 8.12

Oração:
 Jesus você é a luz do mundo
e apenas você pode iluminar
minha vida e me ajudar a
vencer meus pecados. Então
te peço que me ajude a anotar
aqui quais pecados eu tenho e
como posso vencê-los com
sua ajuda.

https://youtu.be/8ti6FtlvMoc


"Eu sou a luz do

mundo"

Dia 1 - Data      /       /   

João 8.12 

Pinte o desenho e contorne as palavras com tinta e cotonete.



Captação: Para começar o estudo de hoje faça uma dinâmica. Peça que as
crianças fechem os olhos ou coloque uma venda sobre os olhos delas.
Coloque esta música para tocar: https://www.youtube.com/watch?
v=FhEZS_vNqok, ou alguma música instrumental que ajude a criança a se
concentrar na leitura de Gênesis 1. (Recomendamos esta canção porque ela
fala da grandeza de nosso Deus!) Ajude-a a imaginar como foi que Deus
criou o mundo. Cada vez que Deus disser: “Haja…”, mude o tom de voz,
leia com emoção. Depois pergunte às crianças sobre a experiência e porque
ela acha que a primeira coisa que Deus fez foi separar a luz das trevas?

Explicação: A Bíblia conta que Deus separa a luz das trevas no primeiro dia
da criação. A primeira coisa que Deus cria a luz com sua própria voz! Ele
disse: Haja luz e houve luz. Que grandioso e poderoso é o nosso Deus que
apenas ao falar as coisas acontecem. 

A palavra luz na Bíblia significa muitas coisas, mas neste texto ela significa
que a luz são diferentes as trevas. A luz sempre permite que se veja tudo
que Deus criou, as trevas escondem a criação de Deus. Por isso que no
quarto dia Deus cria o Sol, a Lua e as estrelas. Porque eles estariam no céu
para iluminar a terra dia e noite. Nós lemos que ao final da descrição do
primeiro dia houve tarde e manhã.

Implicação: Deus criou a luz para iluminar a terra e acabar com as trevas,
da mesma forma que o faz quando Jesus vem morar em nosso coração.
Quando isso acontece ele dissipa todas as trevas e o que fica evidente em
nós é a sua luz.

Aplicação: Você tem andado na luz de Deus? Tem buscado se arrepender
dos seus pecados? Tem buscado ler a Palavra todos os dias para entender
como conhecer mais a Deus? 

Dia 2 - Haja luz

Gênesis 1

https://www.youtube.com/watch?v=FhEZS_vNqok


Dia 2 - Data      /       /   

Neste desenho coloque no lado em que está escrito trevas os pecados que
você tem cometido que te afastam de Deus. E no lado em que está escrito luz
escreva sua oração e peça para Jesus, a luz do mundo te ajudar a vencer as
trevas. (Se a criança não souber escrever podem fazer colagem, ou ela pode
pintar o desenho e você pode escrever para ela)

Trevas Luz



Captação: Pegue uma lanterna. Pergunte para a criança se ela já tentou
caminhar no escuro. Deixe que ela responda. Apague as luzes da casa e
tentem caminhar no escuro. Converse com a criança sobre essa
dificuldade. Agora tente andar com a lanterna e conversem como ficou
muito mais fácil e quais os benefícios de ter uma lanterna naquela situação.

Explicação: A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o
nosso caminho. Quando estamos cansados, perdidos, com medo, com
dificuldades, quando brigamos com nossos pais, nossos irmãos, nossos
amigos, a palavra de Deus nos mostra o que fazer. Tentamos andar no
escuro e vimos como é difícil, andar sem a direção de Deus também é
muito difícil.

Implicação: Você procura respostas na palavra de Deus para suas lutas e
dificuldades diárias? Da mesma forma que utilizamos a lanterna para
iluminar nossos passos, precisamos usar todos os dias a palavra de Deus
para iluminar nosso caminho.

Aplicação: Você tem medo do escuro? Brigou com algum amigo? Está
chateado com seu irmão? Vamos buscar na palavra de Deus formas de
iluminar nosso caminho para vencermos esses desafios?

Dia 3 - Lâmpada para os pés 

Salmos 119.105



Escreva nas pegadas qual sua dificuldade e anote na lâmpada uma verdade
bíblica que pode te ajudar a vencê-la. Se quiser pode pintar o desenho.

Dia 3 - Data      /       /   



Captação: Tentem em família recordar da história do nascimento de Jesus,
peça para cada um contar um pedacinho do que aconteceu e pergunte:
vocês sabiam que muito antes de Jesus nascer o povo hebreu já esperava
por ele? Vocês sabiam que esse texto de Isaias 9.2 está falando sobre Jesus?

Explicação: Isaías 9 é muito lido na época do Natal! Este texto  apresenta a
profecia que prometeria que um menino viria para acabar com toda
escuridão em que o povo de Deus vivia. O povo de Israel era escravo de
outros povos e aguardava por uma libertação física e espiritual. Todas as
tribos aguardavam o Messias de Deus. O Messias era o menino que
nasceria, este menino seria a própria luz que acabaria com todas as trevas.
Este menino seria da linhagem de Davi e viria para libertar o povo de
israel.

Implicação: O mundo andava em trevas naqueles dias e continua em
trevas hoje. Jesus veio para nascer nos corações dos homens e através de
cada um deles sua luz seria vista no mundo. Mas para os homens brilharem
eles precisam ser salvos em Cristo Jesus.

Aplicação: 
Escreva o nome de Jesus dentro da lâmpada e deixe-o brilhar através da
escuridão da sua vida. Deixe que Ele mostre em quais áreas você precisa
crescer para ser mais parecido com Ele. Pegue a lista de pecados que você
escreveu ontem, ore por eles.

Dia 4 - A vinda da Luz
Isaias 9.2



Ore agradecendo a Jesus por ter iluminado a sua vida e de tantas pessoas ao
redor do mundo. Pinte este desenho em um local escuro usando apenas a
lanterna para iluminar.

Dia 4 - Data      /       /   



Captação: Vamos começar nosso culto doméstico agora. Hoje o culto será a
luz de vela (pode ser lanterna tb)! Vamos colocar a vela no centro da mesa
e vamos colocar sobre ela uma vasilha. Deixe que as crianças reajam a sua
decisão. Então comece o culto lendo o texto na Bíblia em papel.
Provavelmente você não vai conseguir ler, pois a vela não iluminará se
estiver em baixo da vasilha. Converse com as crianças sobre o que fazer e
tire a vasilha de cima da vela e então começe a ler a Bíblia.

Explicação: Jesus disse que Ele é a luz do mundo e agora aprendemos que
a Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo. Então se ele ilumina as
nossas vidas, Ele nos chamou para iluminar a vida de outros. E como
vamos iluminar o mundo se ficarmos escondidos? Precisamos que Jesus
brilhe em nós para podermos brilhar na vida de outros.

As vezes achamos que nossos pecados nos incapacitam de sermos luz.
Nossos pecados são como buracos em nossa vida, mas se nos
arrependermos Jesus os cobre com sua luz e é através de nós e dos buracos
de nossos pecados que a luz de Jesus brilhará ao mundo.

Implicação: Jesus é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, então
precisamos brilhar! Que Ele nos ajude a brilhar neste mundo que vive em
trevas.

Aplicação: Para finalizar esta semana vamos fazer velas de papel e
escreveremos Jesus é a luz do mundo em cima e embaixo Eu sou a luz do
mundo. Vamos enfeitar como quisermos e depois colocaremos dentro dela
a nossa lanterna. Vamos agradecer por Jesus brilhar em nossas vidas apesar
dos nossos pecados.

Dia 5 - Iluminados para iluminar
Mateus 6.9-13



Dia 5 - Data      /       /   

Decore como preferir um pote de vidro, pode ser um daqueles de palmito.
Faça a decoração com tintas, colando desenhos ou caneta permanente.
Depois coloque uma vela comum dentro e está pronta a sua lanterna.

Para mais ideias entre em:  https://theimaginationtree.com/light-party-
crafts-and-games-for-kids/.

https://theimaginationtree.com/light-party-crafts-and-games-for-kids/
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