
IGREJA BATISTA SUPERE 

   Estudo de Células Kids 
                                 Semana de 08/03/2020 a 14/03/2020            

                                       Estação cultivo 

   SÉRIE:  40DIAS PARA A PÁSCOA 

Tema: ACREDITE NAS PALAVRAS DE ESPERANÇA 
 

BASE BÍBLICA 
“Eu lhe garanto: Hoje mesmo estrá comigo no paraíso.” 

(LUCAS: 23:43) 
 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a perceberem que mesmo nos 

momentos difíceis, a esperança de uma vida feliz está em Jesus. 
 

Para o líder: Pergunte as crianças: O que é esperança? Confiar que 
algo bom vai acontecer ou crer que um desejo possa se tornar realidade. 
Hoje iremos aprender que a nossa esperança tem um significado 
especial, ela é uma pessoa e seu nome é Jesus. 
No estudo anterior, vimos que Jesus teve a atitude de perdoar o ladrão 
na cruz. Este (o ladrão) pediu que Jesus se lembrasse dele quando 
entrasse no paraíso. Aquele ladrão viu em Jesus a esperança de uma 
vida feliz. Naquele momento difícil, o ladrão percebeu que ao lado de 
Jesus ele poderia viver feliz para sempre. Ao acreditar nas palavras de 
Jesus, o ladrão percebeu que a morte e ressurreição  de Jesus era a 
oportunidade de viver para sempre com Ele. Ao aceitarmos Jesus, 
podemos imediatamente viver essa alegria, aqui e agora. 
 
DINÂMICA: JESUS, A ESPERANÇA QUE NOS TRANSFORMA 
Material: 2 Copos ou 2 recipientes transparentes – Vinagre branco – Água – 

Bicabornato de sódio  
 

Desenvolvimento: No primeiro copo coloque somente água, no segundo copo 

coloque a metade da água e metade do vinagre. Pergunte as crianças: Qual a 
diferença  dos dois copos? Nenhuma! Pelo menos aos nossos olhos. Mas existe 
uma diferença! Adicione o bicabornato no copo com água e mexa, não vai alterar 
quase nada. Em seguida, coloque o bicabornato no recepiente com água e vinagre. 
Vai efervescer   e provalvemente transbordar. 

 

  



 

Aplicação: Os copos representam as nossas vidas.  O primeiro copo representa 

uma vida que não tem Jesus, que não se arrepende, não obedece as orientações da 
Bíblia, não confia nas Palavras de Jesus e leva uma vida sem esperança.  Por isso 
não é transformado. O segundo copo representa as pessoas que acreditam que 
Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar e decidem viver uma vida diferente, 
confiando que Jesus estará sempre ao nosso lado em qualquer situação. Essa 
certeza gera uma vida de transformação e transbordará esperança para outras 
pessoas. 
 

 

   Compartilhamento: 
 
  VOCÊ JÁ VIVEU ALGUMA SITUAÇÃO MUITO DIFÍCIL? COMO REAGIU? 

COMPARTILHE 

Diante de situações difíceis, você não deve ficar reclamando. Você precisa  ter  

esperança  confiando em Jesus, acreditando sempre que Jesus  não se esquece  de 

você mesmo nos momentos de solidão,  tristeza e dor. 

 

 

 
   

 

 Conclusão: Através do arrependimento do ladrão na cruz, Jesus 

expressou palavras de esperança para aquele homem que fizeram com 

que a morte se transformasse em vida feliz.  Jesus é a esperança viva 

que traz vida.  

 

  Líder – Peça as crianças para escolherem uma pessoa/criança do seu 

relacionamento que ainda não tem Jesus para demonstrar o Seu amor no 

decorrer da semana e o quanto ela é importante para Deus. Pode ser 

através de um desenho, uma cartinha com versículo bíblico, frases, etc. 

 

 Pergunte se existe alguma criança que deseja receber Jesus no seu 

coração ou se existe algum amigo ou alguém da sua família que precisa 

receber a salvação em Jesus. Ore com elas.  

 

 

 

 

 

 


