MENSAGENS PARA
GCD’S
Tema: Vivendo um Tempo de Vitória em Série

MENSAGENS PARA
GCD’S KID’S
Tema: Deus me chamou para uma vida de vitória

Quebra Gelo:
Pegue 2 k de alimento, peça 1 voluntário e peça-o para segurar no tempo máximo( 5 min), após
pergunte-o o que realmente gostaria de fazer com o peso. Objetivo: Mostrar que nossa atitude
determinará se vamos avançar ou desistir.

Quebra Gelo:
Pegue 1 k de algum alimento, peça a criança para segurar, veja quanto tempo ela suporta ( tempo
máximo 5 min.). Pergunte a ela o que sentiu e o que teve vontade de fazer com o peso. Objetivo:
Mostrar que nós podemos desistir ou acreditar que podemos realizar grandes coisas em Deus.

TEXTO: 2 Samuel 8:1-6; 13-14
Há momentos que vivemos uma sequência de problemas, podemos considerar Adversidades, aquele
momento em que achamos que a infelicidade, a má sorte, até mesmo a desgraça bateu à nossa porta.
E muita das vezes não conseguimos enxergar que o nosso Deus nos garantiu a vitória. Precisamos
entender que para vivermos grandes vitórias precisamos conhecer o Grande Deus.
Davi continua sendo um dos nossos maiores exemplos, ele viu seus adversários brotarem de todos os
lados, mas a sua atitude determinou uma sequência de vitórias.
O que fez Davi então:
1- Ele desejou vencer. E você?
2- Ele sabia qual era o desejo do coração de Deus, ele tinha intimidade continua com
Deus: Como está a sua intimidade com Deus?
Davi venceu o Gigante Golias. Você sabe porquê? Ele focou nas recompensas e não na dificuldade.
Não pagaria mais impostos, casaria com a filha do REI. Você já pensou nas recompensas que terá
quando segurar a tua bandeira de vitória?
Atitudes que determinaram as vitórias de Davi:
1- Enxergou os problemas como oportunidades. Líder tem oportunidade de ser um grande
pastor, faxineiro tem oportunidade de ser um grande administrador.
2- Não se conformou com a situação de israel. Não se conforme com o problema, procure
solução.
3- Davi sonhou grande: Seu sonho te manterá no foco. Não pare de sonhar.
4- Davi teve atitude e disposição para lutar.
5- Davi usava sua ira para obter vitórias: Não prejudique pessoas, não procure culpados,
tome atitudes.
Algumas vitórias de Davi: tomou as rédeas do povo, fez o povo adversário tornar-se escravo.
Conclusão: Deus está derramando uma sequência de vitórias sobre seu povo e sua igreja. Como você
deseja estar?
Oferta: Ecelsiastes 11:1 – O que acontece quando lançamos um pão na água? Ele dobra de tamanho.
Assim é quando ofertamos no Reino de Deus. Ofertamos o nosso “pão”, nas “águas” do Reino de Deus
e o Senhor nos abençoa muitas vezes mais.
Apelo: Se houver um visitante. Oração final (10 min)
Compatilhe um pouco mais da Visão (Previamente combinado com a pessoa escolhida, pelo líder,
para testemunhar) Peça para alguém dar um pequeno testemunho sobre o discipulado (5min).

TEXTO: 2 Samuel 8: 1-6; 13-14
Vocês sabem o que é adversidade? Adversidade é característica de problemático, aquilo que não dá
sorte, infelicidade. Nossa quanta coisa negativa, e você sabia que muitas pessoas, famílias estão
vivendo desta maneira? Hoje nós vamos aprender que Deus, nos ensina que mesmo diante das
adversidades nós podemos ser vencedores.
Para que eu e você possamos viver vitórias, precisaremos ter atitudes, pois foi assim com Davi, quando
seus adversários estavam brotando de todos os lados. Assim como ele derrotou o gigante Golias ele
desejava ter uma sequência de vitórias. E você já derrubou o gigante que tenta te impedir de vencer?
Já derrotou o fantasma da dificuldade nos estudos? Já decidiu que vai avançar para o nome de Jesus
ser exaltado?
Davi quando vencia os adversários ele logo agradecia a Deus, pois ele sabia que sem a ajuda de Deus
ele não conseguiria nada.
Veja algumas atitudes que você precisa ter para ser um vencedor: 1- Não olhe a batalha como a
derrota. Tenha fé e coragem. Jesus vai te ajudar. 2- Aproveite as oportunidades. Leia mais, ore mais,
seja educado, humilde, peça ajuda as pessoas certas.3- Tenha fé- não em coisas e sim em Deus, ele é
o teu ajudador.
Conclusão: Deus quer fazer o tempo de adversidades ser transformado em tempo de bênçãos, por
isso hoje coloque seus sonhos diante de Deus, ore pela sua família seus estudos, e lembre-se você
será recompensado em tudo.
Ore com suas crianças pelos estudos, pelas dificuldades emocionais e fale sobre seus sonhos.
Atividade: Pegue uma folha e distribua, peça-os para escrever os sonhos e depois desenhe o que eles
entendem por adversidades.
Comunhão

Avisos: (Líder o aviso precisa ser dado no início e no final da célula)
Classe de Nova Criatura – Todo Domingo ás 9:00h

Apelo: Se houver um visitante. Oração final (10 min)
Compatilhe um pouco mais da Visão (Previamente combinado com a pessoa escolhida, pelo líder, para
testemunhar) Peça para alguém dar um pequeno testemunho sobre o discipulado (5min).
Avisos: (Líder o aviso precisa ser dado no início e no final da célula)

Classe de Nova Criatura – Todo Domingo ás 9:00h

