
 
 

 

 
JESUS COM ELE NÃO HÁ LIMITES. 

 

 

OBJETIVO: Mostrar para cada criança que às vezes achamos que o que a 

gente faz pode parecer suficiente, mas Jesus veio rompendo todos os limites 

que lhe impuseram, vamos ver ao longo desse mês histórias inspiradoras de 

pessoas que também romperam limites, começaremos por Moisés, está 

preparado para esta viagem? 
 

 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre a 

sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos e abraços. (aproveite para incentivá-los a trazerem 

visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

LOUVOR:  JESUS, Diante Do Trono Kids. 

 

 

 

QUEBRA GELO: Um Romper em Deus, Pois nosso Deus é TODO PODEROSO e 

pra ele não há limites. 

 

 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

Leitura da Bíblia: 

 

       Paz, meus amores! 

       Como vocês estão?  

       Estamos fechando uma série sobre pessoas que romperam limites em 

muitas áreas de suas vidas, e hoje vamos falar de alguém que rompeu em 

TODAS as áreas, alguém que veio nos dar vida, veio nos resgatar, veio nos 

reconciliar novamente, veio trazendo esperança de um futuro pra gente, Você 

imagina de quem vamos falar hoje? 

Dele mesmo, Jesus!!!! 

 

1- JESUS SE ESVAZIOU. 

 

           Quando Jesus recebeu a ordem do pai e disse que obedeceria ele 

precisou romper seu primeiro limite, afinal ele era Deus, o TODO poderoso, 

precisou se esvaziar da sua glória pra cumprir o plano do pai e nos resgatar. 

Mas como assim se esvaziou? Se Jesus era Deus, pra vir a terra ele precisou 

tomar a forma de servo, abrir mão da sua glória, do seu poder e vir cumprir o 

plano do seu pai.  

Ele ainda  nos ensina a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 

(Fil 2- 5 ao 11). 

         Mas que sentimentos são esses? 

         Vamos pensar juntos em alguns... Amor, compaixão, misericórdia, perdão, 

mas será que são só os bons sentimentos que estão dentro do nosso coração, 

ou há alguma coisa que precisamos nos esvaziar, No Salmo 139 Davi diz Sonda-

me Oh Deus, prova-me vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo 

caminho eterno, peça ao Senhor pra te sondar nessa noite e te mostrar do que 

você precisa se esvaziar. 

         Do nosso orgulho bobo, das palavras que deixei entrar em meu coração, 

que me feriram e paralisaram, da dificuldade em perdoar meu amigo, da 

necessidade de ter sempre razão, de fazer de tudo pra  me beneficiar nas 

brincadeiras, Não pensar se posso magoar o amigo com a minha fala.... 

 

 2-JESUS NO TEMPLO. 

 

         Um dia a família de Jesus foi a Jerusalém para festa da páscoa, na volta 

pra casa Maria achou que ele estava entre os parentes e amigos, (Lucas 2:41 ao 

52). Mas Se deu conta que Jesus não estava ao seu lado, ela se preocupou pois 

ele tinha apenas 12 anos, voltaram para procura-lo e onde estava o menino? No 

Templo lá entre os doutores da lei aprendendo e compartilhando. 

        Jesus alí rompeu limite, crianças não tinham esse hábito de estar entre 

os especialistas da lei, ouvindo e muito menos dando sua opinião. 

K I Ds 



        Sabemos que entre os mais velhos há muita sabedoria e experiência, 

temos aproveitado essas oportunidades pra crescer como Jesus em 

conhecimento? 

 

3-JESUS CUROU EM PLENO SÁBADO. 

 

          No velho testamento quando vivíamos no tempo da lei e não da 

graça, precisávamos guardar o sábado, mas se você estivesse com dor e 

hoje fosse sábado, teria que esperar até o domingo, por que no sábado 

Jesus não pode fazer nada, nem socorrer alguém, Jesus rompeu mais 

um limite! 

        Curou, libertou em pleno sábado (Lucas 13), Com Jesus todo dia é 

dia de milagre. 

        E você tem um dia certo pra se encontrar com Jesus, é só aos 

domingos e em dia de GCEU? Todo dia é dia de se relacionar, ouvir e 

aprender mais sobre ele? 

 

4-JESUS ME AMOU SEM MEDIDAS. 

  

       Não podemos medir o tamanho desse amor ( João 3:16), a medida 

do amor é amar sem medidas, Claramente Deus amou tanto que deu o 

melhor, Jesus que por sua vez  rompeu todos os limites por nos amar, se 

entregou, se humilhou, foi pra Cruz e nos reconciliou com o pai, nos 

dando direito a uma eternidade com ele. 

Temos conseguido corresponder a esse amor? 

       Jesus deseja que possamos revelar ele através das nossas vidas, 

ele diz que somos uma carta que muitos estão lendo, já parou pra pensar 

nisso? 

 

5-JESUS ME FEZ UMA PROMESSA. 
 

           Ele morreu, ressuscitou, foi para o pai, deixou o nosso amigo, 

consolador o espírito santo pra nos auxiliar em tudo aqui, mas ele disse que 

vai voltar para nos buscar. 

Jesus rompeu todos os limites veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o pai 

e voltará para nos buscar.  

 

  

CONCLUSÃO: Jesus veio para romper todos os limites, Jesus nos amou de 

todas as formas. 

Ele nos ensinou e nos encorajou a  ir  além!!!! 

Que Deus te abençoe e te use poderosamente, que se cumpra em ((Nós)) tudo 

que ele projetou. (Salmos 138:8). 

 

Por: Juliana Soares. 
 

 

 VAMOS ORAR?  Jesus, obrigada pelo seu amor e entrega, desejo ser uma 

carta que muitos possam ler e ver o seu poder em todas as páginas da minha 

vida.  

Amém! 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de agradecer 

pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com um coração grato. 

Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus pra tudo e como é bom estar 

nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

HORA DAS ATIVIDADES! 
 

AVISOS: culto kids – Domingo às 10h (EBD) e 19h Culto Kids (leve seus 

amiguinhos). 

Dia 16 de Outubro é a inauguração da igreja da criança, te espero 

heim!!!! 
 

                      HORA DO LANCHE! 
 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 



 

 

 
 

 
 


