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CAMPANHA: ARMAS PARA VENCER O MEDO

TEMA : ADORAÇÃO

“ Um adorador faz com seu canto estremecer muralhas…”
“Há momentos em que o louvor é a melhor das orações!”
Hoje é o dia de recebermos em nosso espírito essa arma, a ADORAÇÃO!
Prepare-se para essa poderosa experiência com o Senhor.

Para você professor

A adoração é uma arma espiritual que algumas pessoas não usam, porque ser
um verdadeiro adorador vai além do cantar um louvor a Deus quando estamos
no culto. A verdadeira adoração brota diariamente daqueles que adoram.
E você ministro do Kids, como tem sido sua vida de Adoração? Neste ano
apostólico de Josafá a palavra que está sobre nós, nos revela que é um ano de
guerras, e como é sua vida em meios as guerras você adora ou murmura?
Bom, que esta palavra venha de encontro ao seu coração e se até agora você
não usava a adoração como uma arma para vencer em sua vida, que essa seja
uma verdade a partir de agora, e como diz a palavra profética do nosso ano
Apostólico, a paz se manifeste em cada uma das suas guerras em nome de Jesus!

LEIA E  MEDITE

● 2 Crônicas 20: 1-30

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a adoração dela vence o medo;
● Mostrar que a criança é importante para que sua família vença as guerras

diárias.
Qual é a situação da criança:

Em 2 Crônicas 20: 13 mostra as crianças em meio a situação difícil que todo o
povo estava vivendo. E nossas crianças são protagonistas na história de sua
família, mas muitas vezes esquecidas pois são "apenas crianças". Nesta
Ministração vamos mostrar que a criança faz parte das guerras que a família
enfrenta e que ela não precisa ter medo, mas precisa ser a primeira a adorar ao
Senhor para que a vitória venha, eu que ela pode mandar embora todo medo
pois quem vai lutar as guerras dela é o Senhor nosso Deus.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA:  O QUE JESUS FARIA???
Vamos brincar de “O QUE JESUS FARIA?”,  onde você vai mostrar a situação e a
criança vai dizer como Jesus se comportaria na situação.
Sugestões de situações;

1. Seu pai ou mãe perdeu o emprego, OQJF?
Choraria pois agora não vai ter dinheiro para comprar o que precisa em casa, ou
louvaria a Deus pois sabe que quando Deus fecha uma porta já tem outra melhor
preparada para Ele abrir

2. Tem alguém muito doente em sua casa, OQJF?
Ficaria desesperado pois pessoas doentes podem morrer, ou Adoraria a Deus pois
sabe que toda doença é dor Jesus já venceu na cruz?

3. Em casa tem muita briga, e você tem até medo que algo horrível aconteça,
OQJF?

Fugiria de casa pois assim fugiria dos problemas, ou declararia que sua família é
abençoada e agradeceria a Deus pois sabe que o amor e a presença de Deus
pode ser capaz de transformar tudo?

Peça ao Espírito Santo que te revele situações da sua igreja local que as crianças
precisam vencer, e a cada resposta dada pelas crianças. Perceba o que cada
uma acredita que deve fazer em situações difíceis e reforce sempre, sem
desqualificar o que cada criança pensa ou sente, que o louvor é a adoração
vence qualquer situação e medo.

LOUVOR:
Renascer Praise - 1000 graus https://youtu.be/QTC7_DVENZA
Aline Barros - Eu li na Bíblia https://youtu.be/-PdcGKIXjPY
DT Soldado do Rei https://youtu.be/Yl5fQdTHwyM

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"...Escutem isto que o Senhor Deus diz: “Não se assustem, não fiquem com medo
deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra o Senhor."
2 Crônicas 20: 15

https://youtu.be/QTC7_DVENZA
https://youtu.be/-PdcGKIXjPY
https://youtu.be/Yl5fQdTHwyM
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MINISTRANDO:

Crianças vocês viram como Jesus reage durante as dificuldades? E como devem
ser nossas atitudes nos dias que são difíceis?
Adorar a Deus é uma arma para vencermos o medo e todas as coisas que nos
deixam tristes e são difíceis para nós!
Aqui na Bíblia na história do Rei Josafá, conta que estavam todos juntos e com
muito medo, as crianças com seus pais estavam vendo o exército inimigo
chegando e eles sabiam que iam perder!
As crianças estavam com muito medo de perder seus pais, sua casa, a escola,
seus amiguinhos e animais! Imaginem numa guerra o que poderia acontecer?!
Mas Deus disse que eles não precisavam ter medo pois ELE mesmo era quem
lutaria naquela guerra e eles começaram a louvar e adorar a Deus, e sabe o que
aconteceu??? Eles venceram o medo e a guerra!
Todas as vezes que algum medo vier te assustar, Adore a Deus, louve ao Senhor e
você vai vencer!!!

Vamos orar!

ORAÇÃO:
….

JESUS EU QUERO TE LOUVAR E TE ADORAR NESTE DIA POIS EU SEI QUE, TE ADORAR É
UMA ARMA QUE ME FAZ VENCEDOR. EU VENÇO TODO MEDO ADORANDO AO
SENHOR EM NOME DE JESUS, AMÉM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Jesus deu uma ordem para a tempestade. Ele também nos deu uma ordem: para
cuidarmos da
casa dele.
Ele nos ordenou para entregarmos os dízimos, que serão o suprimento da casa do
Senhor.
Será que temos obedecido a essa ordem do Senhor?
Quando obedecemos a essa ordem, Ele abre a janela do céu e derrama lá do
alto bênçãos especiais.
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Eu quero sempre obedecer a essa ordem. E vocês? Vamos fazer isso agora,
entregando nosso dízimo e nossa oferta.

ATIVIDADE:
Vamos montar instrumentos com reciclados e cantar um louvor bem animado!
Vamos precisar de:

Copo plástico, ou de papel, pote de iogurte…
Miçangas, feijão ou arroz
Durex
Renda, fita, passa maria
Cola
Tesoura

Modo de Fazer:
● Coloque as miçangas ou grãos em um dos copos
● Una os dois copos com o durex(fita adesiva)
● decore com as fitas adesivas

E seu chocalho está pronto para louvar ao Senhor

LEMBRANCINHA:

O instrumento confeccionado pelas crianças.
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SUGESTÃO DE IMAGENS:
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