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CAMPANHA:

TEMA: JOSAFÁ, O REI QUE ESCOLHEU A DEUS!

Para você professor

Você já parou para pensar a respeito das escolhas que você faz diariamente?
Se houvesse uma balança, para pesar o quanto você tem escolhido ao Senhor
em suas decisões, como a balança ficaria?
Quando escolhemos algo renunciamos outro, e isso é um grande impasse na vida
de um servo de Deus.
Que você professor possa refletir sobre suas escolhas e ter experiências com o
Senhor, e escolher sempre a Deus. Da escolha da roupa antes de ir trabalhar até
a compra do imóvel dos sonhos, que suas escolhas sejam sempre pautadas na
vontade do Senhor!

LEIA E  MEDITE

● 1 Reis 15: 12-13; 2 Crônicas: 14:9-15; 2 Crônicas 15:16; 2 Crônicas 16:12.

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que todas as suas escolhas têm consequências e que
todas as vezes que ela escolher a Deus será abençoada.

Qual é a situação da criança:

O mundo oferece muitas oportunidades para desviar as crianças do caminho,
para que não façam a vontade do Senhor e façam escolhas erradas. Muito
assédio sobre elas; muitos jogos; muitas dancinhas, musiquinhas.
Os pais em geral acham “que bonitinho!”, ” que graça que eles ficaram!” . “Não
tem nada demais! São crianças !” e com isto são desviadas do caminho que
devem andar.
Para elas, ainda é mais sutil o engano, como por exemplo as alegres festinhas de
Carnaval na escola, porém a criança precisa entender e ter o sentimento que
todas as vezes que ela escolher a Deus será a melhor.
Quem vai ensiná-las? Quem vai ministrá-las?
Nosso grande desafio é, nessas poucas horas que ficam conosco, semear com
muita firmeza a palavra de Deus e trazer esses pais para perto, através de
conversas e reuniões!
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA CONSEQUÊNCIA DAS ESCOLAS
Prepare sua sala colocando nas cadeiras 2 papeizinhos colados 1 com uma
coisa legal e outra com um mico.
Exemplo de coisas boas;

● cantar um louvor
● ler um versículo
● falar EU TE AMO JESUS; OBRIGADO DEUS POR ME AMAR: ALELUIA.  Etc.

E micos:
-imitar animais; pular com uma perna só; fazer dancinhas esquisitas, etc.
Cada vez que a criança fizer a escolha certa ela ganha uma balinha, quando
escolher errado só paga o mico.
O professor deve reforçar a cada escolha: POR VOCÊ TER FEITO A ESCOLHA
CERTA VOCÊ LEVA UMA BALINHA(docinho)
VOCÊ ESCOLHEU ERRADO… AHHH! ENTÃO DESTA VEZ NÃO VAI GANHAR ..

Faça a brincadeira até que todas as crianças escolham o certo! E incentive e se
anime, professor para que a criança não desista até escolher o certo e ser
"premiada" .

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

LEU LI NA BÍBLIA - ALINE BARROS OUV
Eu li na Bíblia - Aline Barros

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"... Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável."
Romanos 12:2 NTLH

MINISTRANDO:

Professor (a) Prepare um manto vermelho e uma coroa para si, e coloque numa
caixa.

https://youtu.be/-PdcGKIXjPY
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Depois da dinâmica sente- se com as crianças e fale que vai se preparar para
contar a história de hoje, vista o manto, coloque a coroa e comece a
Ministração.

Crianças estamos terminando a campanha de hoje e que sensacional foi
receber a coroa a cada Semana.
Hoje vai receber a coroa quem faz escolhas certas…
Nós conhecemos o Rei Saul que perdeu a sua coroa pois não obedeceu ao
Senhor, diferente do Rei Davi que ficou com a coroa pois tinha seu coração
segundo o coração de Deus. E também o Rei Asa que perdeu sua coroa pois
preferiu buscar ajuda de quem não podia ao invés de buscar a Deus…
Mas hoje vamos receber a Coroa junto com O Rei Josafá, pois ele fez as escolhas
certas, escolheu a Deus!
Na Bíblia está escrito que no dia da guerra mais difícil da vida de Josafá, ele
buscou a Deus, obedeceu e venceu!

E nós temos que ser assim também, em dias mais difíceis, escolha a Deus e você
vai vencer! Deus sempre será a escolha certa em sua vida!

Vamos orar!!!

ORAÇÃO:
SENHOR DEUS OBRIGADO POR ME ENSINAR QUE TE ESCOLHER SEMPRE SERÁ O

MELHOR. EU QUERO SER UMA CRIANÇA QUE TE ESCOLHE E É ABENÇOADO TODOS
OS DIAS DA MINHA VIDA  NO NOME DE JESUS! AMÉM!!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTA
II Crônicas 28.29 - 33, 36
Ezequias foi um rei que teve muitas riquezas, no primeiro mês fez aliança de
prosperidade com o Senhor e em apenas três meses ajuntou montões e montões
Você escolhe fazer aliança com Deus? Com essa aliança as portas irão se abrir.
Durante esse ano você não virá para a casa do Senhor sem trazer uma oferta, em
nome de Jesus.
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Obs.: Entregar para cada criança uma aliança

DESAFIO DA SEMANA :
Trazer um pacote de bolacha

Obs. Informar aos pais sobre os desafios

ATIVIDADE:

CAPA EM TNT VERMELHA E COROA EM EVA DOURADO.

LEMBRANCINHA:

SUGESTÃO DE IMAGENS:


