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CAMPANHA: QUEM TEM PALAVRA, TEM DIREÇÃO.

TEMA : EM BUSCA DOS TESOUROS ESCONDIDOS.

Para você professor

Estamos às vésperas da Páscoa, e nessa semana com base no poder da palavra
profética que esse ano encontraremos os tesouros escondidos, falaremos sobre o
nosso maior tesouro que é a salvação em Jesus Cristo é que quando Ele se
entregou por nós recebemos o melhor dessa terra, mas para vivermos precisamos
acreditar e obedecer.
LEIA E  MEDITE

● a oração do ano apostólico de Josafá,
● Isaías 1:19; Mateus 26, 27 e 28:1-10,

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a Páscoa não é essa rede de consumo que se forma
nos dias que antecedem a festa é que nosso tesouro mais importante é a
salvação conquistada por Jesus.

● Ensinar a criança que a Páscoa nada tem a ver com o chocolate,
podemos gostar sim do alimento, mas não associa-lo a verdade da Páscoa.

Qual é a situação da criança:

Nessa época do ano as famílias se desesperam, se endividam e muitas se frustram
por não poder dar o ovo dos sonhos o ovo da moda aos seus filhos, e as crianças
por sua vez criam grande expectativa para receber o Ovo do comercial, com o
brinquedo tal, e se isso não acontece se entristecem e até se revoltam. Mas as
crianças apostólicas são vencedoras pois a verdade da palavra de Deus as
liberta desse consumismo é dependência das coisas do mundo através da
palavra levaremos a verdadeira Páscoa que acontece independente se tiver ou
não chocolate em nossa casa. Que chocolate podemos, e para quem gosta,
devemos comer sempre que der, e esse símbolo atribuído à Páscoa é só
comércio, nada tem a ver com o poder dessa data na vida de quem serve a
Jesus.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

Você vai montar uma loja de "ovos de chocolate em sua sala e colocar o nome
de Chocolândia, a terra dos chocolate
Pegue balões de diversos tamanhos, coloque dentro de cada, um bis ou balinha
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e uma das frases que devem estar escritas em papéis num tamanho grande:
ELE NÃO ESTÁ AQUI
VOCÊ PROCUROU NO LUGAR ERRADO!
MAIS SORTE DA PRÓXIMA  VEZ!
PÁSCOA É OUTRA COISA…
VOCÊ SE ENGANOU!
SEU TESOURO NÃO É ESSE…
Repita as frases quantas vezes forem necessárias para que tenha muitos balões
na sua sala,
Depois de colocar o docinho e a frase, encha  os balões e embale como um ovo
de Páscoa com papel celofane transparente ou mesmo aqueles de embalar
ovos decorados com feliz Páscoa e coelhinhos.
Se puder, faça um varal e pendure como os ovos ficam suspensos no
supermercado, ou crie uma prateleira de ovos em sua sala como se fosse uma
loja.
Faça um cartaz com o nome da "loja" CHOCOLÂNDIA E TERRA DOS CHOCOLATES
(SUGESTÃO PARA IMPRIMIR  E MONTAR EM ANEXO)

● Faça cartões em formato de coração e feche com cola para que a
criança só abra no momento certo.

● Tenha um cartão grandão de coração como o pequeno escrito Jesus
dentro.

LOUVOR:
Renascer Praise - 1000 graus
Diante do Trono - Amigos de Deus
VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Se acreditar e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Isaías 1:19

MINISTRANDO:
CRIANÇAS!!!! HOJE NÓS TEREMOS NOSSA CAÇA AO TESOURO ESPECIAL DE
PÁSCOA!
Domingo é o dia em que celebramos essa data muito importante e então vamos
fazer a caça ao ovo premiado e vamos descobrir quem é o maior tesouro que
existe no mundo inteiro e que Deus tem guardado nhoque para gente.
Então cada criança escolhe seu ovo: e aí a tia explica quando todos receberam
que tem que abrir para descobrir… Ao abrir a criança verá que é um balão e
então ela deve estourar o balão e pegar o docinho e ver o que está escrito.
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Professor, nessa hora comente a frase dizendo' ah! Não é aí que está escondido
o maior tesouro de todos
Assim até que todas abram seu ovo .
Nesse momento o ministro deve contar a história da verdadeira Páscoa:
….
Sabem crianças, é isso que realmente importa na Páscoa o amor de Jesus pelas
nossas vidas e esse é o maior tesouro que podemos ter mais do que qualquer ovo
de chocolate, dinheiro ou poder, ser salvo por Jesus é o que realmente vale na
nossa vida! E é esse o motivo da nossa Páscoa não são as compras nenhum nos
ovos nem os coelhinhos ou qualquer outra coisa, Nossa Páscoa é Jesus vivo em
nós!

O rei Josafá por ter o Senhor em seu coração, ouvir e obedecer a Deus também
encontrou grandes tesouros e viveu o que tinha de melhor na terra e se você
assim como ele tiver Jesus em seu coração confiar e obedecer vai viver em nome
de Jesus!

Vamos orar!!!
ORAÇÃO:
Jesus muito obrigado pelo seu amor por mim eu te agradeço por se entregar pela
minha vida. Eu vou celebrar todos os dias a verdadeira Páscoa e o maior tesouro
que eu tenho no meu coração que é Jesus, amém!
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Deus entregou seis dias para tudo ficar perfeito. Deus entregou o Seu melhor para
formar toda Terra. Deus entregou uma parte dEle e pôs no homem, para que o
homem tivesse uma parte de Deus nele. Deus deu o seu sopro, o seu ar. Depois
disto Deus descansou um dia. Sabe por que? Porque esse dia é o nosso dia de
estar na sua casa e entregar o nosso melhor, a nossa oferta. Todos nós precisamos
ter um dia especial pra Deus, e neste dia entregamos nossa oferta. Não dá pra vir
todos os dias, mas se desse eu viria todos os dias e todos os cultos, e você? Nós
precisamos cada vez que a gente vier ter uma oferta para entregar. Amém?
Hoje, então é este dia. Vamos entregar nossas ofertas.
ATIVIDADE:

EM ANEXO
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