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AMAR A DEUS

" ... de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o
primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si
mesmo’.” Mateus 22:37-39

TR
Motive as crianças
AMAREM A DEUS estimulando a

AÇ Õ ES
Motive as crianças a
AMAREM A VIDA provocando a

A.

ADMIRAÇÃO DESCOBERTA
CRIAÇÃO: O que eu vejo ao meu redor
revela o Criador que eu não enxergo.
IMAGEM: Eu fui criado à imagem do
meu Pai perfeito e celestial, que tem por
mim um amor eterno.
CONEXÃO: Eu vivo buscando um Deus
infinito que deseja ter um relacionamento
eterno comigo.
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FÉ: Eu acredito em Jesus e sempre vou
confiar Nele, mesmo quando a vida não
fizer sentido.
TRANSFORMAÇÃO: O Espírito de Deus
está transformando a minha vida única e
imperfeita no caráter de Jesus.
VERDADE: A minha resposta à Palavra de
Deus determina como eu vejo a história de
redenção de Deus trabalhando na minha
vida e à minha volta.

Motive as crianças a AMAREM AO
PRÓXIMO alimentando a

PAIXÃO

RESTAURAÇÃO: Deus me criou para
restaurar um mundo perdido junto com
Ele.
COMPAIXÃO: Minha fé em Cristo é
demonstrada na minha compaixão e
cuidado com o próximo.
COMUNIDADE: Eu escolho viver na
complexidade de uma família e de uma
comunidade porque elas são
importantes para Deus.
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2020 VISÃO GERAL

JANEIRO

ABRIL

AUTO-CONTROLE

ESPPERANÇA
MAIO

FEVEIRO

PERSVERANÇA
JUNHO

INDIVIDUALIDADE

APPS PARA VIDA

COLOCAR
SETEMBRO

APPS PARA VIDA
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MARÇO
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COLOCAR
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2020 ESCOPO E CIC LO

BATERIA

AGOSTO
DESCRIÇÃO:

Todas as pessoas são importantes por
dois motivos: Deus as criou à Sua
imagem, e Jesus morreu por elas. É
por isso que o respeito é o reflexo do
caráter de Cristo em nós. Quando
enxergamos as pessoas como Jesus
as enxerga, podemos mostrar a
todos que elas são importantes para
Deus.

SEMANA UM: A Fé do Centurião (Mateus 8:5-13)
IDEIA PRINCIPAL: : Respeite Deus porque Ele está no
comando de tudo.
SEMANA DOIS : Não Tenha Favoritos (Tiago 2:1-5, 7-9)
IDEIA PRINCIPAL: Você respeita Deus quando respeita
as pessoas que Ele criou.

Quando Deus viu nosso pecado, Ele
tomou iniciativa. Ele enviou Jesus para
consertar as coisas. Quando vemos
uma necessidade e escolhemos fazer
algo a respeito, as pessoas podem ver
a realidade do amor de Deus por elas.

ALGUÉM TEM QUE FAZER

SEMANA UM: Neemias ouve sobre o muro — Neemias 1:1-2:1-9
IDEIA PRINCIPAL: Fique atento ao que precisa ser feito.

SEMANA QUATRO: Neemias e Sambalate— Neemias 2:19-20, 4,6
IDEIA PRINCIPAL: Mantenha o foco no que precisa ser feito.

SEMANA DOIS: Neemias planeja reconstruir o muro -Neemias
2:11-18
IDEIA PRINCIPAL:Não espere que alguém faça o que precisa ser
feito.

SEMANA CINCO: O muro é reconstruído — Neemias 3 - 4,
6:15-16, 8:1-17
IDEIA PRINCIPAL:Procure maneiras de celebrar o que Deus fez.

“O que vocês fizerem façam de todo o coração, como se
estivessem servindo o Senhor e não as pessoas.”
Colosensses 3:23a NVI

DISPUTANDO A BOLA

OUTUBRO

Quando Jesus voltou do mundo dos
mortos, Ele pagou o preço por tudo
o que era errado e injusto nesse
mundo. Por causa de Jesus, nós
podemos ter paz. Nós não
precisamos fazer o que Ele fez, nós
Podemos simplesmente refletir o
caráter de Cristo quando nos
importamos com os outros e fazemos
as pazes com eles.

SEMANA QUATRO: Davi Poupa Saul (1 Samuel 24)
IDEIA PRINCIPAL: Você respeita Deus quando respeita as
pessoas que escolheu para comandar.

LIMPANDO A SUJEIRA

SEMANA TRÊS: Neemias ajuda os pobres — Neemias 5:1-12
IDEIA PRINCIPAL: Não espere por alguém para ajudar pessoas
necessitadas.

DESCRIÇÃO:

SEMANA TRÊS: Crianças, Honrem Seus Pais (Efésios 6:1-3 /
Deuteronômio 5:16)
IDEIA PRINCIPAL: Você respeita Deus quando respeita seus
pais.

“Tratem a todos com o devido respeito.” 1 Pedro 2:17a, NVI

SETEMBRO
DESCRIÇÃO:

RESPEITE O RITMO

ENCONTRANDO PAZ EM MEIO AO
CAOS

SEMANA UM: Abrão Faz as Pazes (Gênesis 13:5-18)
IDEIA PRINCIPAL: Prove que você se importa mais com os outros
ao abrir mão daquilo que é justo.

SEMANA TRÊS: Abigail Intervém (1 Samuel 25:1-35)
IDEIA PRINCIPAL: Prove que você se importa mais com os outros
encontrando soluções.

SEMANA DOIS: Os Poços de Isaque (Gênesis 26:16-22; 26-31)
IDEIA PRINCIPAL: Prove que você se importa mais com os outros
ao fugir de brigas.

SEMANA QUATRO: Deus Fez as Pazes Conosco (Colossenses 1:20;
3:15) IDEIA PRINCIPAL: Nós podemos fazer as pazes com os outros
porque Deus fez as pazes conosco.

“Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua.”
Romanos 14:19, NVI
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2020 ESCOPO EM CICLO

NOVEMBRO
DESCRIÇÃO:

Deus nos criou para trabalhar juntos
em comunidade e, em toda a Bíblia,
podemos ler como Deus uniu as
pessoas para realizar algo grande
para ele. Quando trabalhamos juntos,
refletimos o que Jesus imaginou para
Seus seguidores. Nosso amor um
pelo outro pode apontar as pessoas
para Ele.

DEZEMBRO
DESCRIÇÃO:

A compaixão de Deus pelas pessoas
que Ele criou levou ao maior ato de
amor que o mundo já viu. Deus enviou
Seu único Filho para nos fazer bem
com ele. Nós refletimos essa
compaixão quando nos importamos
com os outros e mostramos a eles o
quanto Deus os ama.

JANEIRO

SESSÃO IMPROVISADA

CONSTRUAUMA MELHOR BATIDA

SEMANA UM: Construindo o Tabernáculo - Êxodo 28: 1,3; 31:
1-11; 35: 21,25,34; 39: 42-43
IDÉIA PRINCIPAL: Deus quer que trabalhemos juntos.
SEMANA DOIS: Josué vence a batalha sobre os amalequitas Êxodo 17: 8-13
IDÉIA PRINCIPAL: Trabalhe em equipe para ajudar alguém a ter
sucesso.

É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas.”
Eclesiastes 4: 9, NVI

DESCOBRINDO O NATAL
SEMANA UM: Deus ama o mundo - João 3:16
IDÉIA PRINCIPAL: Deus fez algo sobre a nossa maior
necessidade.
SEMANA DOIS: Gabriel aparece para Maria Lucas 1: 26-38
IDÉIA PRINCIPAL: Deus pode usar qualquer um para
satisfazer as necessidades dos outros.
SEMANA TRÊS: Jesus nasce - Lucas 2: 1-7
IDÉIA PRINCIPAL: Deus nos deu o maior presente.

FAZER DO OUTRO A SUA MISSÃO

SEMANA QUATRO: A visita dos pastores- Lucas 2: 8-20
IDÉIA PRINCIPAL: Compartilhe as boas novas sobre Jesus.
SEMANA CINCO: Deus Mostrou Seu Amor - 1 João 4: 9-12
IDÉIA PRINCIPAL: Ame os outros porque Deus os amou
primeiro.

“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, NVI

SISTEMA OPERACIONAL

ATUALIZE A MANEIRA QUE
VOCÊ REAGE

DESCRIÇÃO:

O autocontrole é um dos frutos do
Espírito. Ao seguirmos Jesus, o Seu
Espírito está nos transformando e nos
dando o poder de mostrar
autocontrole. O autocontrole é uma
resposta ao caráter de Deus que afeta
nossas vidas.

Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade..." 2 Pedro 1: 3a, NVI
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SEMPRE ABERTO

FEVEREIRO
DESCRIÇÃO:

SIRVA COM UM SORRISO

SEMANA TRÊS: Alimentando 5.000 - João 6: 1-13
IDÉIA PRINCIPAL: Use o que você tem para servir aos outros.

De lavar os pés de seus discípulos para
dar a vida pelo mundo, Jesus
demonstrou o que realmente significa
servir. Ao servirmos as pessoas em
nossa vida, refletimos o caráter de
Jesus para elas.

SEMANA QUATRO: Dar em Segredo - Mateus 6: 1-4
IDÉIA PRINCIPAL: Servir aos outros sem pedir aplausos.

"Assentando-se, Jesus chamou os Doze e disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos”.
Marcos 9:35, NVI

FEITO

MARÇO

DESCUBRA PARA QUÊ VOCÊ FOI CRIADO

DESCRIÇÃO:

Deus é o único Deus. Deus é o único,
sem começo nem fim. E tudo o que
Deus criou é único, incluindo as
pessoas criadas à Sua imagem. Toda
pessoa é um reflexo original de Deus.
Nossa individualidade é um reflexo do
caráter de Deus.

ABRIL
DESCRIÇÃO:

Jesus nos deu o melhor exemplo de
humildade. Ele não apenas se tornou
humano para vir à Terra e nos salvar,
mas também nos mostrou como servir
aos outros e colocá-los em primeiro
lugar.

“Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes
é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. ”
Salmo 139: 14, NVI

DE PONTA CABEÇA

JESUS MUDA TUDO

SEMANA UM: Jesus ora no Getsêmani - Mateus 26: 36IDÉIA PRINCIPAL:Coloque os outros em primeiro lugar.

SEMANA TRÊS: Princípio do Servo - Filipenses 2: 3-8
IDÉIA PRINCIPAL: Coloque os outros em primeiro lugar porque
Jesus colocou você em primeiro lugar.

SEMANA DOIS: Crucificado e ressuscitado - João 18: 12-20: 23
IDÉIA PRINCIPAL: Jesus nos colocou em primeiro lugar.

SEMANA QUATRO: Na Estrada para Emaús - Lucas 24: 13-35
IDÉIA PRINCIPAL: Sempre há mais para descobrir sobre o plano
de Deus.

"Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios; mas sejam humildes e considerem
os outros superiores a vocês mesmos.” Filipenses 2:3, NVI
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VIAGEM

MAIO
DESCRIÇÃO:

Ao longo da história, Deus provou Sua
fidelidade para nós. Ele manteve Sua
promessa de enviar Jesus para nos
salvar. Quando nos lembramos de que
Deus continuará a ser confiável,
podemos escolher confiar nele, não
importa o que possamos enfrentar na
vida.

SEMANA UM: O sonho de Jacó - Gênesis 28: 10-22
IDÉIA PRINCIPAL: Você pode confiar em Deus, não importa o quê
aconteça.
SEMANA DOIS: José Vendido por Seus Irmãos - Gênesis 37,39:
1-2 IDÉIA PRINCIPAL: Quando você pensa que está sozinho, pode
confiar que Deus está com você.
SEMANA TRÊS: José na prisão - Gênesis 40
IDÉIA PRINCIPAL: Quando a vida não faz sentido, você pode
confiar que Deus está com você.

UMA AVENTURA EM CONFIANÇA
SEMANA QUATRO: José interpreta os sonhos do Faraó - Gênesis
41 IDÉIA PRINCIPAL: Quando a pressão está ligada, você pode
confiar em Deus está contigo.
SEMANA CINCO: José Perdoa Seus Irmãos - Gênesis 42–45
IDÉIA PRINCIPAL: Você pode confiar que Deus tem um plano.

Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento;"
Provérbios 3:5, NVI

FORÇA TOTAL

JUNHO

AUMENTE O SEU JOGO

DESCRIÇÃO:

Deus nos criou à Sua imagem e enviou
Seu Filho para nos mostrar o caminho
para viver. Ele também sabia que
precisaríamos de ajuda; é por isso que
Ele nos enviou o Espírito Santo. Com
o poder do Espírito, podemos
produzir frutos que apontam outros
para Jesus.

		

FORÇA TOTAL

JULHO
DESCRIÇÃO:

Deus nos criou à Sua imagem e enviou
Seu Filho para nos mostrar o caminho
para viver. Ele também sabia que
precisaríamos de ajuda; é por isso que
Ele nos enviou o Espírito Santo. Com
o poder do Espírito, podemos
produzir frutos que apontam outros
para Jesus.

AUMENTE O SEU JOGO
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AGOSTO
DESCRIÇÃO DA SÉRIE:

Não importa o quanto erramos, Deus
sempre nos perdoará. Jesus até escolheu
perdoar aqueles que O estavam
crucificando. Porque Deus nos perdoa,
devemos trabalhar duro para perdoar os
outros.

SETEMBRO
DESCRIÇÃO DA SÉRIE:

Deus é o Criador do mundo. Ele está no
comando de tudo. Mostramos que
confiamos em Deus quando O
obedecemos e seguimos Seu plano.
Jesus mostrou o último ato de
obediência quando escolheu obedecer
ao plano de Seu Pai de morrer por nossos
pecados.

OUTUBRO
DESCRIÇÃO DA SÉRIE:

Podemos não saber tudo o que há para
saber sobre Deus, mas Deus nos dá muitas
maneiras pelas quais podemos
conhecê-Lo. Podemos conhecê-lo melhor
por meio de Jesus, que nos mostrou o
quanto Deus nos ama. Quanto mais
conhecemos Deus, melhor podemos viver
à Sua maneira todos os dias.

FAÇA VOCÊ MESMO

O PERDÃO DEPENDE DE VOCÊ

SEMANA UM: Servo Impiedoso — Mateus 18:21-35
BOTTOM LINE: Perdoe os outros porque Deus te perdoa.

SEMANA QUATRO: A história do filho perdido — Lucas 15:11-24
IDEIA PRINCIPAL: Todo mundo precisa ser perdoado.

SEMANA DOIS: Zaqueu — Lucas 19:1-10
BOTTOM LINE: Quando você perdoa os outros, isso pode mudá-los.

SEMANA CINCO: Pai / Irmão mais velho — Lucas 15:21-32
IDEIA PRINCIPAL: Quando você não perdoa, perde.

SEMANA TRÊS: Jesus ensina sobre perdão — Mateus 5:1-2; 23-24
IDEIA PRINCIPAL: Dê o primeiro passo par perdoar os outros.

“O Senhor Deus perguntou então à mulher: “Que foi que
você fez?”” Colosenses 3:13, NVI

CONTROLE DA MISSÃO

SIGA O PLANO DE VÔO

SEMANA UM: O que é a bíblia? — salmos 119:105
IDEIA PRINCIPAL: Quando você aprende sobre Jeus é
facíl seguir ele.

SEMANA TRÊS: Noé — Genesis 6-8
BOTTOM LINE: Confie e obedeça mesmo quando os outros
não fazem isso.

SEMANA DOIS: A Queda — Genesis 3:1-24
IDEIA PRINCIPAL: Confie e obedeça mesmo quando
achar que seu caminho é melhor.

SEMANA QUATRO: Abraão e Isaque — Genesis 12-21
ideia principal: Confie e obedeça, mesmo que você não
saiba como isso funcionará.

E este é o amor: que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido
desde o princípio, o mandamento é este: Que vocês andem em amor. 2 João 6, NVI

AS GRANDES PERGUNTAS
SEMANA UM: O menino Jesus no templo — Lucas 2:41-52
IDEIA PRINCIPAL: Conhecer Deus é a coisa mais importante.
SEMANA DOIS: O batismo de Jesus — João 1:19-42,
João 3:22-36
IDEIA PRINCIPAL: Se você quer conhecer a Deus, comece
com Jesus.

MOSTRE OQUE VOCÊ SABE

SEMANA TRÊS: Jesus é tentado no deserto — Lucas 4:1-13
IDEIA PRINCIPAL: Descobrir o que está na Bíblia pode ajudá-lo a
fazer a escolha sábia.
SEMANA QUATRO: Jesus e João Batista — Mateus 11:1-6
IDEIA PRINCIPAL: Se você não entende algo sobre Deus,
pergunte.

Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento.” Proverbios 2:6, NVI

2020 ESCO PO E CICLO

DESCOLANDO

NOVEMBRO
DESCRIÇÃO DA SÉRIE:

Jesus suportou a dor da cruz para que
pudéssemos ter um relacionamento
eterno com Deus. Deus nos dá o Espírito
Santo para nos capacitar a continuar,
mesmo quando a vida fica difícil.

SEMANA UM: Ordens Finais de Jesus aos Seus Discípulos —
Mateus 28:16-20, Lucas 24:50-53, Atos 1:1-11
IDEIA PRINCIPAL: Continue indo quando parece impossível.
SEMANA DOIS: O Espírito Santo Vem no Pentecostes —
Atos 2:1-41
IDEIA PRINCIPAL: Deus lhe dá o que você precisa para
continuar.
SEMANA TRÊS: Pedro e João são levados ao Sinédrio —
Atos 3:1-4:21
IDEIA PRINCIPAL: Continue indo mesmo quando fica difícil.

DEZEMBRO

JANEIRO
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NÃO DESISTA
SEMANA QUATRO: Estêvão — Atos 6:8-7:60
IDEIA PRINCIPAL: Continue, porque Deus sabe o fim da história.
SEMANA CINCO: Filipe e o homem da Etiópia — Atos 8:26-40 IDEIA
PRINCIPAL: Continue mesmo quando tiver dúvidas.

E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo
próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9 NVI

EM BREVE !

EM BREVE !

* Indicates Toddlers’ story focus for the month

Indicates months with a Preschool Family Experience included
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AP P
VI D A :

O Q U E D E U S PO D E FAZER EM V O CÊ
P A RA MU D AR O M UNDO AO REDOR

AGOSTO

RESPEITO:
Mostrar aos outros que
eles são importantes
através do que você faz
e fala

SETEMBRO

NOVEMBRO

FEVEREIRO

COOPERAÇÃO:
Trabalhando juntos
para fazer mais do
que você pode
fazer sozinho

SERVIÇO:
Dando uma mão para
ajudar outra pessoa

DEZEMBRO

MARÇO

INICIATIVA:
Ver o que precisa ser
feito e fazer.

COMPAIXÃO:
Cuidar o suficiente
para fazer algo
sobre a necessidade
de outra pessoa

INDIVIDUALIDADE:
Descubra para qual
propósito você foi feito

OUTUBRO

JANEIRO

ABRIL

PAZ:
Provar que o
relacionamento entre
vocês é mais
importante do que
ganhar uma discussão

AUTO-CONTROLE:
Escolhendo fazer o que
você deve, mesmo
quando você não quer
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ESPERANÇA:
Acreditando que algo
bom pode sair de algo
ruim

MAIO

PERSEVERANÇA:
Recusando-se a desistir
quando a vida fica difícil

JUNHO

APP PARA A VIDA:
O que Deus está
fazendo em você
para mudar o mundo
ao seu redor

JULHO

APP PARA A VIDA:
O que Deus está
fazendo em você
para mudar o mundo
ao seu redor
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