PREPARAR A PRÓXIMA GERAÇÃO
PARA A VIDA DA IGREJA
Sessão Três
A Importância da Obra com as Crianças na Igreja
Leitura Bíblica: Dt 6:7-9; Pv 22:6; 2Tm 3:15; At 16:31; 1:14; Rm 12:12
I. No passado, não nos concentrámos na obra com as crianças;
contudo, se não se desenvolver a educação nas crianças, será difícil
ter uma sociedade saudável - cf. Dt 6:7-9; 11:18-20; Pv 22:6; Ef 6:4;
2Tm 3:15.
II. No início, a reunião das crianças foi principalmente para cuidar dos
santos que levavam seus filhos às reuniões; era simplesmente para
tomar conta das crianças; gradualmente, surgiu a questão da
preparação de professores, e compilamos os materiais.
A. Com a experiência, sentimos que a obra com as crianças é muito
importante; essa obra não deve ser simplesmente tomar conta das crianças
para que os santos venham às reuniões.
B. No entanto, a obra com as crianças tem outra função: cultivar e educar a
próxima geração; isso merece nossa cuidadosa consideração e exame.
III. A obra com as crianças tem uma função adicional, que é ganhar as
famílias das crianças — At 16:31; cf. Ex. 12:3-4; Gn 7:1:
A. As crianças gostam de fazer amigos; é particularmente fácil para as crianças
entre os seis e os doze anos fazer amigos, e elas ouvem os seus amigos:
1. É fácil para uma criança influenciar outra; quando as crianças cantam
hinos juntas, o evangelho está operando e propaga-se de uma criança
para outra.
2. Contudo, nosso propósito, não está centrado apenas nas crianças, mas
ainda mais, por mio das crianças, queremos alcançar seus pais e irmãos.
B. Com isso, podemos ver a importância da obra com as crianças; a obra com
as crianças está muito relacionado com o crescimento da igreja.
IV. Não existe uma maneira determinada de realizar a obra com as
crianças; não deveria haver apenas um aspecto na obra com as
crianças:
A. Deve haver muitos lugares para a obra com as crianças, as reuniões podem
ser realizadas em momentos diferentes, e podemos usar métodos diferentes
para conduzir as reuniões de crianças; também deve haver diversos alvos, e
o material de ensino deve abranger muitos aspectos:
1. Ter muitos lugares: suas reuniões devem ser feitas em muitos lugares;
cada santo deve abrir a sua casa para ter reuniões de crianças.
2. Ter material: consideramos usar material video, que algumas
localidades usam; queremos produzir um vídeo que mostre crianças de
vários países usando suas vestes tradicionais e cantando hinos.
3. Ter muitos propósitos: podemos também contactar os pais das crianças
e pregar-lhes o evangelho e aos seus parentes; esse é o princípio da
nossa obra evangélica; Quanto mais pessoas contactarmos, melhor.
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4. Ter muitas maneiras: as famílias com crianças podem tomar a iniciativa
de abrir suas casas e pedir aos seus filhos que convidem outras crianças
na vizinhança; as crianças podem assistir vídeos, cantar hinos infantis
ou ouvir uma outra história; essa é a maneira de se ter uma reunião
semanal de crianças.
5. Ter horários diversos: o melhor é ter diversos horários de reunião para
as crianças; o calendário deve ser flexível; devemos utilizar as horas em
que as crianças não estão na escola para ter essas reuniões.
B. A maneira de levar a cabo a obra com as crianças depende dos irmãos que
lideram essa obra:
1. Não devemos ter nenhum arranjo especial para conseguir professores
para as reuniões das crianças; antes, devemos encontrar diversos
irmãos e irmãs jovens que se reunem regularmente para que sejam os
professores; este tipo de serviço não exige muita mão de obra.
2. Temos de preparar material para a reunião das crianças; não devemos
ter reuniões sem preparação:
a. Os irmãos que lideram no serviço das crianças precisam escrever e
compilar material; mas os santos podem decidir a melhor maneira de
usá-lo.
b. Se alguns santos forem designados para preparar o material de
ensino, eles não precisarão de laborar demais; podemos dar apenas
alguns princípios relacionados a obra com as crianças; dependerá
dos santos como realizar.
3. As reuniões de crianças devem ser em muitos locais, em diversos
horários, e utilizar vários métodos; esperamos que todos os santos orem
sobre esse assunto e não tomá-lo de ânimo leve; isso requer a
cooperação de todos — At 1:14; Cl 4:2; Rm 12:12.
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