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 Aula 1  : Coração DISPOSTO 

 Ah  o  coração,  o  centro  das  nossas  emoções,  aquele  que  agrega  nossos  sentimentos  e 
 muitas vezes move nossas atitudes. 

 O coração é um lugar tão importante, que foi escolhido como morada do Senhor Jesus. 
 Como  está  escrito  em  Provérbios,  “sobre  todas  as  coisas  que  podemos  guardar,  que 
 guardemos  o  nosso  coração”  .  Muitas  são  as  emoções  que  podem  mover  um  coração.  E 
 como  podemos  guardar  o  nosso  coração?  Ajustando  as  emoções,  sendo  movidos,  não 
 por enganos, mas pelo Espírito Santo de Deus. 

 Começaremos nossa jornada de aprendizados e cura falando sobre DISPOSIÇÃO. 
 E quem tinha um coração disposto? Josafá! Vamos aprender com ele nessa aula. 

 Para você professor 

 Vamos a uma breve reflexão sobre o que significa DISPOSIÇÃO: 
 →  Prontidão para servir, para se colocar a serviço  de (outrem); dispor. (Dicionário) 
 Logo,  um  coração  disposto  é  aquele  que  sempre  está  pronto  a  servir.  Servir  a  quem?  A 
 Deus! 

 Vamos refletir novamente sobre Provérbios 4:23. 
 O  Senhor  nos  orienta  a  guardar  o  nosso  coração,  pois  muitas  ciladas  querem  roubar 
 nossas emoções e nos impedir de viver o melhor de Deus. 

 Um coração disposto agrada ao Senhor e atrai a benção de Deus. 
 A  procrastinação,  a  preguiça,  o  desânimo,  a  atrapalhação  são  os  inibidores  da 
 disposição.  E  levam  a  um  estado  de  paralisia  e  retrocesso.  Aquele  que  é  disposto  realiza! 
 O indisposto não avança! 

 Vejamos o que a palavra diz sobre isso: 
 “Quem  dera  eles  tivessem  sempre  no  coração  esta  DISPOSIÇÃO  para  temer-me  e  para 
 obedecer  a  todos  os  meus  mandamentos.  Assim  tudo  iria  bem  com  eles  e  com  seus 
 descendentes para sempre!”  Deuteronômio 5:29 

 Esse é o dia de lançar fora toda indisposição. Comece você professor a viver essa cura. 
 Hoje está sendo liberada essa porção de disposição. Haverá avanço! 
 Abra-se para viver esse mover de Deus! E leve essa palavra de cura para as crianças! 

 Importante:  não  deixe  de  fazer  o  momento  do  chamamento  no  culto.  Nessa  campanha, 
 unja  todas  as  crianças  em  todos  os  cultos,  anote  os  pedidos  e  emoções  de  cada  uma  no 
 seu  caderno  de  guerra  para  oração  e  intercessão  nesse  tempo.  Será  um  tempo  de 
 milagres! 

https://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_5_29/
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 “Darei  a  vocês  um  coração  novo  e  porei  um  espírito  novo  em  vocês;  tirarei  de  vocês  o 
 coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne.”  Ezequiel 36:26 

 LEIA E  MEDITE 

 2 Crônicas 17 

 Quais são os meus objetivos: 

 ●  Levar a criança a refletir sobre as emoções que ela tem dentro do coração dela 
 ●  Ensinar a criança sobre o que é ter um coração disposto 
 ●  Ministrar cura sobre todos os sentimentos que tem roubado a disposição das 

 crianças através do chamamento, oração e unção com óleo 

 Qual é a situação da criança: 

 Como lidar com as emoções também é um grande desafio para as crianças. 
 Muitas  vezes  dificuldades  que  uma  criança  vivenciou  pode  gerar  uma  marca,  um 
 trauma,  e  isso  pode  impactar  em  seu  comportamento  e  até  no  que  ela  está 
 alimentando dentro de si. 
 As  crianças  precisam  de  ajuda  para  se  livrar  do  peso  que  emoções  ruins  deixam, 
 precisam  aprender  a  guardar  o  coração,  e  encher  o  coração  das  coisas  boas  que  Deus 
 tem para seus filhos. 
 Nosso  papel  é  instruir  a  criança,  ajudá-la  a  refletir  sobre  suas  emoções  e  ministrá-la  sobre 
 como vencer as dificuldades à luz da Palavra de Deus. 

 Sugestão para o Desenvolvimento da aula 

 DINÂMICA CAMPANHA 
 Para essa campanha prepare um cartaz do CORAÇÃO DE JOSAFÁ (modelo anexo para 
 ser impresso). A cada semana, coloque junto com as crianças o que tinha dentro do 
 coração de Josafá e o que Deus deseja que tenhamos em nosso coração também. Esse 
 material será utilizado em todas as aulas 

 DINÂMICA AULA 1 
 Antes de ministrar, aplique essa dinâmica. 
 Vamos começar com uma brincadeira muito simples. Coloque o seguinte desafio para 
 as crianças: pergunte quem teria disposição para dar uma volta correndo ao redor da 
 sala para ganhar uma bala E quem tem disposição para ir pulando pode ganhar 2 balas. 
 Aqueles que forem dispostos a cumprir os desafios, receberão as balas. 

 Após o desafio da bala, leve as crianças ao varal de bexigas. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/ezequiel_36_26/
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 Explique o que significa ter um coração disposto. 

 Vamos fazer a dinâmica da disposição: 
 1.  Prepare um varal de bexigas. 
 2.  Dentro de cada bexiga coloque 

 atitudes que uma pessoa com  coração 
 disposto a servir a Deus faz (você pode 
 escrever as palavras ou colocar imagens 
 dentro das bexigas - adote essa segunda 
 opção para os pequenos) 

 3.  Peça para cada criança escolher uma 
 bexiga, estourar e falar sobre essa atitude de 
 um coração disposto 

 4.  Termine explicando que ter disposição em fazer a vontade de Deus é o caminho 
 para sermos muito felizes 

 O que colocar na bexiga: 
 1.  Orar mais 
 2.  Ler e pensar na Bíblia 
 3.  Buscar a Deus em primeiro lugar 
 4.  Falar do amor de Deus para as pessoas 
 5.  Convidar um amigo para ir a igreja 
 6.  Obedecer aos pais 
 7.  Falar a verdade 
 8.  Louvar a Deus 
 9.  Confiar em Deus 
 10.  Amar a Deus acima de todas as coisas 
 11.  Ter fé 
 12.  Servir a Jesus todos os dias 

 LOUVOR: 

 Meu coração faz Tum tum tum 
 https://www.youtube.com/watch?v=niKnXLRVMQg 

 VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado) 

 “Acima  de  tudo,  guarde  o  seu  coração,  pois  dele  depende  toda  a  sua  vida”  Provérbios 
 4:23 

https://www.youtube.com/watch?v=niKnXLRVMQg
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 MINISTRANDO: 

 (aplique a dinâmica da aula antes da ministração) 

 Agora  que  já  sabemos  o  que  é  ter  um  coração  disposto,  vamos  aprender  com  um  rei  da 
 Bíblia  que  tinha  muita,  mas  muita,  muita,  muita  vontade  de  agradar  a  Deus,  dentro  do 
 seu coração. 
 Esse rei era Josafá ! 

 Quando  Josafá  começou  a  ser  rei,  ele  tinha  algo  dentro  do  seu  coração  que  era  muito 
 grande:  disposição em servir a Deus  ; muita, muita vontade de servir a Deus! 
 Ele  amava  a  Deus  de  todo  o  coração,  do  jeitinho  que  a  Bíblia  ensina,  por  isso  Josafá  não 
 ficou  com  preguiça  de  ser  um  bom  rei.  Ele  não  ficou  desanimado  quando  as  coisas 
 bastante difíceis começaram a acontecer. 
 Sabe qual foi uma das primeiras coisas que Josafá  fez? 
 Ele  levou  a  palavra  de  Deus,  a  Bíblia,  para  todas  as  pessoas,  em  todas  as  cidades  Isso 
 mesmo! Ele desejava muito que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. 
 Naqueles  dias  as  pessoas  adoravam  deuses  de  pedra,  de  madeira;  tipo  estátuas  .  Eram 
 ídolos  deles.  Então  ele  jogou  fora  de  todos  os  lugares  todas  as  estátuas  dos  deuses  que 
 eram  falsos  e  chamou  os  sacerdotes,  aqueles  que  tomavam  conta  da  igreja,  e  levitas 
 para todos juntos levarem o amor de Deus para todas as cidades do reino. 
 Não  seria  uma  missão  fácil.  Mas  ele  tinha  o  que  precisava  para  isso:  DISPOSIÇÃO  !  MUITA 
 VONTADE DE FAZER ! NÃO PODIA TER PREGUIÇA! 

 As crianças que  tem disposição não ficam paradas  igual uma estátua! 
 As crianças que  têm disposição fazem as coisas, não deixa pra depois; faz agora!! 
 Mesmo sendo difícil! 
 E quando for difícil, é só falar com Deus ! 
 Daí,  Deus  dá  forças,  e  tira  toda  a  preguiça  de  fazer  as  coisas.  ânimo  e  tudo  o  que  é 
 preciso para fazer. 
 Às  vezes,  arrumar  a  cama,  guardar  brinquedos,  enxugar  a  louça,  cuidar  do  irmãozinho, 
 até tomar banho(...) dá muita preguiça, não é mesmo? 
 E  fazer  a  lição  de  casa,  então?  Parece  que  tem  muita  lição!  Não  dá  vontade  de  fazer, 
 não é mesmo? 
 Então  as  crianças  precisam  começar  com  essas  coisas  .  Ter  vontade  de  fazer!  Mas  só 
 Deus pode colocar essa DISPOSIÇÃO; essa vontade! 
 Desse  jeito,  vocês  serão  bons  filhos  em  casa  e  bons  alunos  na  escola,  bons  irmãos,  bons 
 amigos e dessa maneira vocês estarão agradando a Deus. 
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 Josafá  conseguiu  levar  a  palavra  de  Deus.  E  sabe  o  que  aconteceu?  O  reinado  dele  foi 
 abençoado e eles tiveram muita paz. 

 Deus quer abençoar todas as crianças e dar paz também. 
 Muitas  vezes  crianças,  o  nosso  coração  fica  cheio  de  coisas  ruins  que  fazem  a  gente  se 
 sentir  desanimado,  sem  vontade  de  fazer  as  coisas…  Aí  a  gente  fica  igual  estátua, 
 parado… 
 Jesus quer que a gente seja feliz, animado, realizador, cheio de sonhos e alegria. 

 Pensem  comigo:  vocês  já  sentiram  algum 
 desses sentimentos de desânimo? 

 Hoje  eu  quero  fazer  uma  pergunta: 
 Quem  quer  esvaziar  o  seu  coração 
 desses  sentimentos  ruins  e  encher  de 
 disposição?  Quem  quer  ser  disposto  a 
 servir a Deus e viver essa benção? 

 A  primeira  coisa  que  cada  criança  precisa  fazer,  é  deixar  Jesus  entrar  no  seu  coração.  E 
 Ele vai nos ajudar a cuidar de tudo o que vocês estão sentindo. 
 Todos  que  levantaram  as  mãos  vamos  orar  juntos  (anote  nesse  momento  os  pedidos  e 
 emoções das crianças). 

 ORAÇÃO: 

 “Senhor  Jesus,  eu  te  aceito  como  meu  Senhor  e  meu  Salvador.  Entra  no  meu  coração  e 
 tira  o  desânimo,  a  tristeza  e  os  pensamentos  ruins.  Eu  encho  meu  coração  da  disposição 
 que vem do Senhor. Em nome de Jesus amém. 

 (unja as crianças com óleo e profetize cura das emoções) 
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 HORA DO TESTEMUNHO: 

 Qual o testemunho você tem para contar? 
 Comece  você  professor  contando  o  seu  testemunho  da 
 semana… Em seguida, chame as crianças para participar. 
 Para  estimular  esse  momento,  leve  um  microfone,  coloque  um 
 chapéu  diferente  em  quem  está  contando.  Crie  um  ambiente 
 onde seja muito legal compartilhar o testemunho. 
 Ao  final  de  cada  testemunho,  incentive  as  crianças  a 
 aplaudirem, darem glória a Deus também. 

 Não  se  esqueçam:  O  testemunho  aumenta  a  fé  das  crianças  e  a  nossa  também!  Ter 
 experiências  com  Deus  é  incrível!  E  as  crianças  são  escolhidas  para  viver  milagres 
 também.  Desde  uma  cura,  um  brinquedo  recebido  ou  uma  prova  bem  sucedida,  tudo 
 isso são experiências que elas estão tendo com Deus. 

 Dinâmica da hora do testemunho 
 Crie  um  cartaz  bem  lindo  e  especial  e  quando  chegar  este  momento,  uma  criança 
 passa andando com ele pela sala e quem tem testemunho vai atrás dela. 
 E  quando  a  criança  contar  seu  testemunho,  ela  ganha  um  cartãozinho  ou  um  adesivo 

 escrito “ Eu vivi um milagre” (modelo anexo) 

 VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 

 Vocês sabiam que para ofertar é preciso ter disposição? 
 Isso mesmo, pois a oferta requer uma atitude. 
 A  nossa  oferta  é  voluntária,  ou  seja,  cada  um  precisa  entregar  por  vontade  própria  e  não 
 por obrigação. 
 Ninguém  obrigou  Josafá  a  falar  do  amor  de  Deus.  Ele  fez  por  amor.  Isso  foi  uma  grande 
 oferta. 
 Quando  ofertamos,  cuidamos  da  casa  de  Deus,  e  assim  as  pessoas  podem  conhecer 
 Jesus. 
 Quem  gostaria  que  muitas  pessoas  conhecessem  a  Jesus?  Ah,  eu  quero  também!  A 
 nossa  oferta  contribui  com  isso.  Então  vamos  todos  ter  disposição  em  ofertar,  com 
 alegria, conquistar para o reino de Deus. 
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 SANTA CEIA: 

 Ministrar a ceia para as crianças. 
 Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus. 
 Segue o link: 
 https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d4 
 4bb8c89558cef62c143.pdf 

 BILHETE PARA OS PAIS : 

 Queridos pais! 
 Hoje começamos uma nova campanha no kids, falaremos sobre o Coração de josafá. 
 Nessa  campanha,  as  crianças  aprenderão  a  identificar  suas  emoções  e  a  buscar  ter  o 
 coração cheio com aquilo que vem de Deus. 

 A  base  dessa  campanha  está  em  Provérbios  4:23  “Acima  de  tudo,  guarde  o  seu 
 coração, pois dele depende toda a sua vida” 

 Traga  seu  filho  para  participar  dessa  campanha  nos  4  domingos  desse  mês.  Será  um 
 tempo poderoso de cura. 

 Leia  esse  versículo  em  casa  durante  a  semana  com  o  seu  filho  e  meditem  juntos  em 
 como é possível viver esse versículo. 
 Viver a palavra de Deus é maravilhoso! 

 Deus tem essa porção para a sua família! 
 Deus abençoe! 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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 ATIVIDADE: 

 Vamos  fazer  o  coração  disposto  com  as  crianças,  utilizando  papel  color  set  vermelho  e 
 sulfite branca. 
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 LEMBRANCINHA: 

 Prepare  uma  mini  bolsinha  com  papel  cartão  e  coloque  dentro  um  chocolatinho  ou  um 
 docinho. Inclua a tag com o versículo dessa campanha. 


