PALAVRA & VIDA – 2º TRIMESTRE/2017
RECURSOS DIDÁTICOS

LIÇÃO 3 – JESUS, A ÁGUA QUE VOCÊ BEBE E SERVE
Textos Bíblicos: JOÃO 4:13,14

Objetivos para a lição:
 Compreender que Jesus é a Agua que se precisa para viver eternamente.
 Identificar o deserto como uma imagem da condição humana.
 Entender que a sede espiritual pode ser saciada através de Jesus, a Água da Vida.

Recursos Materiais:


Bíblia



Revista



Copos descartáveis



Jarra com água



Piloto para lousa branca

 Apresentação Inicial:
Recepcionar os alunos, dando-lhes as boas-vindas e preparando-os para o estudo de hoje. Fazer
uma pequena recapitulação do assunto tratado na semana anterior para que todos os alunos
sejam incluídos no processo de aprendizagem.

 Oração
 Desenvolvimento da Lição:
1 - Ler o texto Bíblico a ser estudado hoje.
2 – Quebra gelo: Você sabia que a água representa 70% do peso corporal de uma pessoa?
Por isso, sem alimento uma pessoa até pode resistir por 40 dias, mas sem água, por apenas
três dias. A falta de água no organismo reduz o volume de sangue, provoca perda da
coordenação motora, desmaios e cãibras. Há estimativas da ONU de que anualmente, 5
milhões de pessoas no mundo morram em decorrência de enfermidades causadas por água
contaminada. Todas as pessoas necessitam beber de 2 a 3 litros de água por dia!
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3 – Em seguida propor a seguinte dinâmica:
Material necessário: Copos descartáveis e água.
Desenvolvimento: Dê a cada participante um copo. Diga a eles que aquele copo representa a
vida de cada um (poço). Explique que você irá mencionar algumas áreas que talvez precisem de
conserto em nossas vidas. Peça que a cada área comentada, caso eles identifiquem que
precisem reparar, eles cortem uma tira do copo. No final, os copos estarão em tiras, então você
oferecerá água para eles, tentando servir nesses copos cortados. Eles provavelmente não
deixarão servir.
Finalize compartilhando que Jesus é a fonte de água viva e quer jorrar sobre todos nós, para
isso precisamos cuidar e reparar os nossos poços/vidas para receber essa água abundante e
jorrar sobre as pessoas ao nosso redor.
“E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os
teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca
faltam” (Isaías 58.11)
Fonte: http://portalmda.com/dica-de-quebra-gelo-consertando-o-poco/

 3 – Após a dinâmica fazer algumas considerações a respeito do O DESERTO E A
CONDIÇÃO HUMANA

4 – Apresentar o vídeo produzido https://www.youtube.com/watch?v=jRkT1bWAe3I
falando sobre o DESERTO DO NEGUEBE.
5 – Dividir a turma em 3 grupos e pedir que, a partir dos três tópicos da lição, os grupos
interajam e apresentem suas considerações a respeito da sede e da Agua da Vida que é
Jesus.

PALAVRA & VIDA – 2º TRIMESTRE/2017
RECURSOS DIDÁTICOS

Para encerrar a aula:
6 - Como forma de verificação da aprendizagem a respeito do tema de hoje a seção “Para
pensar e agir” destacando os seguintes pontos (escreva no quadro as perguntas):


Que tipo de fonte tem satisfeito a nossa sede de viver? É uma fonte material ou
espiritual?



Que tipo de água estamos servindo aos demais, com a nossa fé e o nosso testemunho?



A mesma fonte não pode produzir água potável e amarga ao mesmo tempo.



Atravessaremos o deserto das necessidades e provações. Como podemos ajudar os
outros a atravessarem também, a fim de todos chegarmos ao oásis de segurança?
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