A FÉ QUE CONTAGIA
Encontro
Quebra-Gelo: Pergunte às crianças: O que é fé? Por que a fé é tão importante? Quem aqui tem fé? (Líder,
responda as perguntas conforme ver a necessidade)
Exaltação: Louvor e adoração
Ensino:

LÍDER: Não esqueça de fazer o relatório
Verso para Decorar:
“Agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel”
2 Reis 5:15

Objetivo: Compreender que nossa fé é em Jesus Cristo, pois só Ele pode nos salvar e nos ajudar em
qualquer situação. Compreender também que nós que temos fé em Deus, devemos compartilhar com os
outros, para que eles a tenham também.
Texto: 2 Reis 5:1-19
Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito reconhecido diante do seu exército por
causa de suas vitórias, porém, ele estava com lepra e não tinha como se curar. Uma menina israelita, que
fora levada cativa pelas tropas da Síria, trabalhava para a esposa de Naamã, e ela, sabendo que seu
senhor estava doente de lepra, disse para a esposa dele: Seria muito bom se ele estivesse em Israel,
onde tem o profeta de Deus, assim ele poderia ser curado.
Descobrindo isso, Naamã foi até o rei e pediu para ir até às terras de Israel para poder se encontrar com o
profeta Eliseu e ser curado. O rei concordou e enviou uma carta para o rei de Israel avisando sobre a ida
de Naamã. Chegando lá, Naamã e seus servos pararam em frente à casa do profeta Eliseu, mas este não
saiu ao encontro do comandante. O profeta mandou um mensageiro até Naamã, dizendo: “Vai, lava-te
sete vezes no rio Jordão e tu serás curados.”. Naamã ficou indignado com isso; e decidiu ir embora
dizendo que seria muito melhor mergulhar nos rios da Síria do que no rio Jordão. Teus servos, porém,
aconselharam a fazer o que o profeta falou, visto que se fosse algo mais difícil, ele faria. Naamã, então, foi
até o rio Jordão e mergulhou sete vezes; quando saiu das águas, tua pele estava como de um bebê, e ele
estava curado.
Naamã voltou até o profeta Eliseu e disse reconhecer que não havia outro Deus senão o Deus de Israel.
Ele ainda quis presentear o profeta com talentos (dinheiro da época), mas este recusou.
Assim como a fé daquela pequena menina levou Naamã a ser curado e a reconhecer que não há Deus
além do nosso Deus, que a nossa fé possa contagiar outras pessoas também, levando-as até Cristo.
Tempo de ORAR: Ore com as crianças e em seguida peça a elas que façam seus pedidos. E dê a
oportunidade delas orarem umas pelas outras.
- Orem pela família do Matheus. Ele faleceu nessa quarta-feira (11/07) e agora a sua família precisa de
nossas orações.
- Orem pelos doentes.
- Orem pelas crianças do Projeto Semear.
Observações importantes:
- Anime as crianças para participarem e chamarem seus pais para a EBD.
- Fale sobre a programação de sábado dos juniores. Avise da OANSE aos sábados às 15h, na Igreja.
- Ensine-os sobre a cesta do amor. Eles também podem participar com pequenas coisas. Peça para
doarem bolachas para as crianças que receberem as cestas.

O MELHOR ESTÁ POR VIR!!!
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