IDÉIAS PARA FAZER CORAÇÃO 3D:

Faça corações de papel
colorido, ou pinte e
recorte os moldes abaixo.
Dobre os corações e cole
um no outro
(tenha, de preferência, 4
corações ou mais).

MOLDE CORAÇÃO

Molde Base do coração
Pinte, recorte e dobre ao meio.
Em seguida, une o coração à
base com duas tiras de papel.
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MARCADOR DE PÁGINA DE CORAÇÃO
Instruções:

DOBRADURA: MARCADOR DE LIVRO DE CORAÇÃO
Marcador de livro de coração: É feito com uma tira de papel. Basta dobrar as tiras
de papel seguindo as instruções.

A ORAÇÃO DO SENHOR
SUGESTÕES DE PERGUNTAS
LIÇÃO 3:
Um Modelo: Nosso Relacionamento com Deus e com os Homens (2)

LEITURA BÍBLICA: Mt 6:12, 14-15; Lc 11:1-4; Mt 18:21-35; Lc 17:3-5; 6:35-37.
OBJETIVO: Mostrar às crianças que devemos perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Se não
perdoarmos aos outros de coração, nosso Pai celeste também não nos perdoará.
1. Na parábola do servo que devia dinheiro ao seu senhor, quanto dinheiro o servo devia ao seu senhor?

___________________________________________________________________________.
2. Na parábola do escravo que devia dinheiro ao seu senhor, quanto dinheiro o outro escravo devia a ele?

___________________________________________________________________________.
3.

Quais são as duas lições que a parábola do servo que devia dinheiro ao seu senhor nos ensina sobre o
perdão?
(1)_______________________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________________________
4.

Como o Senhor Jesus respondeu à pergunta sobre quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? O que
o Senhor quis dizer com Sua resposta?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

SUGESTÕES DE PERGUNTAS - RESPOSTAS
LIÇÃO 3:
Um Modelo: Nosso Relacionamento com Deus e com os Homens (2)

LEITURA BÍBLICA: Mt 6:12, 14-15; Lc 11:1-4; Mt 18:21-35; Lc 17:3-5; 6:35-37.
OBJETIVO: Mostrar às crianças que devemos perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Se não
perdoarmos aos outros de coração, nosso Pai celeste também não nos perdoará.
1. Na parábola do servo que devia dinheiro ao seu senhor, quanto dinheiro o servo devia ao seu senhor?

10.000 talentos
2. Na parábola do escravo que devia dinheiro ao seu senhor, quanto dinheiro o outro escravo devia a ele?

100 denários
3.

Quais são as duas lições que a parábola do servo que devia dinheiro ao seu senhor nos ensina sobre o
perdão?
(1) Deus perdoou muito a cada um de nós.
(2) Devemos perdoar uns aos outros.

4.

Como o Senhor Jesus respondeu à pergunta sobre quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? O que
o Senhor quis dizer com Sua resposta?
O Senhor disse que devemos perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. Isso significa que devemos
perdoar cada vez que alguém peca contra nós.

