VISÃO GERAL
3 Verdades Básicas + 150 Histórias Bíblicas
+ 30 Aplicativos para Vida (Virtudes) = 252 Basics
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Verdades básicas

“Jesus ia crescendo em
sabedoria, estatura e graça
diante de Deus e dos homens.
Lucas 2:52 (NVI) . Queremos que
cada criança conheça e
compreenda estas três verdades
básicas poderosas, modeladas por
Jesus: Eu Preciso fazer a escolha
sábia. (sabedoria); Eu posso confiar
em Deus, não importa o que
aconteça (fé); Eu devo tratar os
outros da mesma maneira que eu
gostaria de ser tratado (amizade).
Todas as aulas de 252Basics se
concentram em pelo menos uma
das três áreas das verdades básicas
deste versículo, para ajudar as
crianças a crescerem em sabedoria,
fé e amizade.

150

Historias Bíblicas
"Toda Escritura é

inspirada por Deus e é útil para
ensinar, Repreender, corrigir e
educar na justiça, para que o
homem de Deus seja perfeitamente
preparado para toda boa obra "(2
Timóteo 16-17). Toda a Escritura é
igualmente inspirada, mas não
igualmente aplicável. Cada lição em
252 Basics gira em torno de uma
das cerca de 150 histórias da Bíblia
em um período de três anos - para
que isso aconteça consideramos as
histórias mais relevantes da Bíblia
para crianças de 6 á 11 anos.

30

Aplicativos para
vida (Virtudes)

"Seu divino poder nos
deu todas as coisas de que
necessitamos para a vida e para a
piedade, por meio do pleno
conhecimento daquele que nos
chamou para a sua própria glória e
virtude. Porque, se essas qualidades
existirem e estiverem crescendo em
suas vidas, elas impedirão que vocês,
no pleno conhecimento de nosso
Senhor Jesus Cristo, sejam
inoperantes e improdutivos.
2 Pedro 1:3,8 NIV). Um app de vida é
simplesmente uma aplicação prática
da verdade que ajuda as crianças a
ganhar em cada fase em suas vidas
diárias. As crianças precisam Saber
como isso importa antes Vai importar.
É por isso que ligamos insights e
princípios ao mundo real de uma
criança. Eles precisam saber O que
parece quando alguém reflete a
imagem de Deus e segue Jesus. O
conteúdo básico é organizado em
uma aplicação de vida bíblica
diferente a cada mês, Uma qualidade
da natureza de Deus que Ele instila
em Seus seguidores.

Sobre o plano de Deus para nossa salvação

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha
a vida eterna. João 3:16, NIV). Uma explicação simples da mensagem de salvação, baseada em João 3:16, está incluída
no 252 Basics no mês. É apresentado de forma clara, não-ameaçadora, que se encaixa naturalmente com a lição.

All rights reserved. Nos realizamos este material em parceria com a Orange, uma divisão da ReThink Group, Inc. Publicado no Brasil sob licença da Legacy Editora
Ltda. São Paulo, SP - Brasil www.penselaranja.com.br . Nenhuma parte dessa publicação pode ser comercializada por quaisquer meios (eletrônicos, mecânicos,
fotográficos, gravação e outros)

HABILIDADES DE FÉ
Crescer na fé leva tempo e esforço. Nós destacamos quatro habilidades de
fé que irão ajudar as crianças a crescerem em seu relacionamento com
Deus e que irão refletir como as crianças e as famílias falam sobre fé.

OUVIR

ORAR

FALAR

VIVER

OUVIR A
PALAVRA DE DEUS

CONVERSAR COM
DEUS

ARTICULAR
SUA FÉ

ADORAR COM SUA
VIDA

Quando lemos a Bíblia e
ouvimos o que Deus tem
para nos dizer através de
Sua Palavra, nós
aprendemos que podemos
confiar em Deus, não
importa o que aconteça.

Através da oração, nos
conectamos com Deus.
Nós mostramos gratidão,
mostramos
arrependimento e
expressamos nossos
sentimentos a Deus.

Quando conversamos
sobre nossa fé,
aprendemos mais sobre
Deus e podemos contar
aos outros sobre Jesus.

Adorar a Deus é mais do
que apenas cantar
músicas. Adorar é viver a
vida de uma maneira que
honra a Deus.
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