
 
 

 

 

JESUS É A PORTA QUE NOS RECONCILIOU COM DEUS. 

 

 

OBJETIVO: 

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. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes). 

 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

 

LOUVOR: Jesus é o amigão da gente. 

 

 
 

QUEBRA GELO: Pense em uma casa sem porta, Haveria sentido? 

 

 

Eu sou a porta; por mim, se alguém entrar, será salvo, entrará e sairá, e 

encontrará pastagem. 

Baseado em João 10:9. 

 

Vamos para uma jornada nova? 

Obaaaaaa! 

Um mês novinho e com tema novo, PORTA ABERTA. 

Falando em porta, Você já ficou trancado pelo lado de fora da sua casa, com 

muita vontade de entrar, mas estava sem a chave? Ainda apertado para ir ao 

banheiro, é ruim né? 

Tão bom quando a gente chega assim e já encontra a porta aberta, ou alguém 

que abra a porta pra gente, não é verdade? 

 

        Vamos lá no Éden para entendermos onde a tia quer chegar, Deus criou o 

Homem e a Mulher para ter uma amizade linda com ele, o homem pecou, porque 

desobedeceu a Deus, e o pecado fez separação entre Deus e o homem.  

           Deus continuou procurando um meio de nos ligar até ele, Lembrando que 

fomos nós que nos afastamos dele, não ele de nós, e o tempo passou ele 

continuou buscando meios para estar sempre conosco, quando o povo estava no 

deserto, a presença de Deus continuava com eles porém só  os Sacerdotes que  

podiam entrar no santo dos santos, eles passavam pelo véu uma única vez por 

ano,  os sacerdotes transmitiam os recados de Deus ao povo, Deus queria de 

volta a proximidade, a intimidade que ele tinha com o  homem no Jardim, mas 

nosso caminho era como um labirinto, onde não víamos saída para um recomeço 

tão pertinho de Deus novamente. 

           Foi quando Deus teve o plano perfeito, enviar Jesus para nos reconciliar 

(Fazer as pazes), restituir nossa amizade, nosso elo que tinha sido quebrado 

por causa do pecado. 

Jesus veio a terra para ser essa porta, para abrir o caminho para nos 

encontrarmos com Deus novamente. 

 

 

1-NÃO HÁ MAIS SEPARAÇÃO. 

 

               Quando Jesus consumou tudo na cruz, o véu que separava a presença 

de Deus de nós, foi rasgado de cima até embaixo, e hoje podemos ter acesso a 

presença de Deus novamente (Mateus 27:51). 

Hoje em dia temos a presença dentro de nós através do espírito santo. 

 

2-SOMOS RECONCILIADORES. 

 

               Reconciliar é (Fazer as pazes), Jesus nos convida para sermos suas 

testemunhas, para que mais pessoas possam conhecê-lo através de nós, por 

isso ele também nos convida para sermos reconciliadores, seguindo o seu 

exemplo de Amor e obediência.  

 

3-JESUS NOS DEU DIREITO A ETERNIDADE. 

 

 

                O pecado de Adão, nos separou de Deus e como consequência do 

pecado, trouxe a morte para o mundo, algo que não era plano de Deus, pois ele 

nos criou para sermos eternos, como ele é. 
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               Jesus fez de volta esse caminho, através da sua morte na cruz nos 

deu direito a vida eterna com ele. 

 

 

CONCLUSÃO: 

        

   Jesus é a porta, não há como chegar a Deus se não for por ele, Eu sou o 

caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim (João 14:6). 

Só há um caminho para o céu, para a eternidade, para uma vida ao lado de 

Cristo. 

 

          

Por: Juliana Soares. 
 

VAMOS ORAR?  

Deus obrigada por seu plano perfeito, Jesus, obrigada por todo seu amor, eu 

desejo estar cada dia mais perto de ti.  

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! 

 

 
 

AVISOS: Culto kids – Domingo às 10h e 19h (leve seus amiguinhos) 
 

 

 

 

                    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. 

 

 

                    HORA DAS ATIVIDADES! 

 

            Vamos utilizar uma folha de ofício, fazer uma dobradura de uma 

casa, com porta e tudo. 

           Somos  reconciliadores, vamos aproveitar essa casa e escrever 

uma linda mensagem vinda direto do coração de Deus para aquele amigo 

que ainda não experimentou o amor de Deus, através de Jesus. 

           O espírito santo vai te ajudar a fazer um convite, um desenho 

bem caprichado e você vai chamar o amigo para estar no próximo culto 

kids e no seu  GCEU. 

  

     

 

 

 

   


