Fevereiro
Santidade Apostólica
O ano aceitável do Senhor

INTRODUÇÃO
Ano apostólico de Isaías, ano aceitável do Senhor, ano em que a Igreja Apostólica o corpo de
Cristo, viverá sinais, prodígios e poderes miraculosos, e o nome de Jesus será glorificado.
Nossos temas:
Nossas aulas terão um novo formato. Teremos o tema central que é Santidade, mas teremos
subtemas no decorrer do bimestre, então falaremos de Santidade em fevereiro e março.
Fique atento que em cada aula vamos enviar um recadinho para os pais, para integra-los aos
temas que as crianças estão aprendendo, também teremos sugestão de louvor.
Nossas aulas:
Data

Tema Da Aula

História Bíblica

Referência

02/02

Fogo
Que santifica e traz poderes

Moisés na sarça ardente

Êxodo 3.1-6/ 4.1-7

09/02

Brasa
Que purifica nossa boca
Água
Que traz a limpeza
Terra
Que limpa nossos olhos
Luz
Que nos faz sermos
diferentes
Pedra
Que vence a mentira
Pés
Que prepara o nosso
caminho
Vento
Que nos leva a vitória
Aliança
Que nos guarda

Isaías tocado pela brasa

Isaías 6.1-9

Mulher Samaritana

João 4.4-26

Cura de um cego de nascença

João 9.1-7

Jesus a luz do mundo

João 8.12

Davi derrota Golias

I Sm 17.24-54

Pés apostólicos

Ef 6.15/Mt 7.24-27

Jesus tem autoridade sobre os
ventos
Noé/ Abraão e Jesus

Mt 14.22- 33/Êx 10.13

16/02
23/02
01/03

08/03
15/03

22/03
29/03

Equipe pedagógica!

Gen 9.1-18/Gen 22.115/
João 17
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PARA VOCÊ PROFESSOR
A glória de Deus se manifesta por intermédio do fogo. Ele responde com fogo e poder.
Mas o fogo do Senhor que nos tira da escravidão está manifestado em cada um de nós. Quando
estamos passando pela mesma luta por um tempo prolongado temos a sensação que isso vai
durar para sempre. Mas isso não é verdade!
Quantas vezes você fala que quer fazer as coisas do seu jeito? Mas é preciso deixar que Deus
faça do jeito dele, que Ele nos trate. Deus cuida de nós e sabe como tratar nossas vidas.
O Senhor levou Moisés ao monte para mostrar a ele a glória de Deus. Ele viu um fogo que ele
não conhecia. O fogo onde Deus se manifesta transformou a vida de Moisés. Cada uma de vocês
serão enviados para viver a cura e transformação.
(trechos da ministração de 14.10.2017 - Bpa Fernanda Hernandes - Fonte Igospel).

O fogo tem muitas finalidades, algumas delas é purificar o ouro, moldar metais e queimar
impurezas.
Ás vezes precisamos passar pelo fogo para desenvolver o nosso chamado e andar em santidade.
E com nossas crianças, não é diferente, temos a autoridade e o privilégio de levar estas crianças
a serem marcadas com o fogo que vem de Deus.
A santidade faz parte do nosso crescimento e é umas das marcas que precisamos buscar dia a
dia para vivermos por completo tudo aquilo que foi ministrados neste ano Apostólico de Isaías.
Nesta campanha a cada aula, ensine a criança a ter santidade em seus relacionamentos com a
família e amigos, mas acima de tudo em seu relacionamento com Deus.
Para isso, você tem que tirar as sandálias dos seus pés e as vestes contaminadas pelo pecado.
Renove sua vida no espírito, revista-se de um novo homem (Apocalipse 22.14). Lave suas veste
no sangue do Cordeiro porque você vai entrar na cidade sacerdotal! A santidade traz vida!
Chegou a hora de você se levantar e pedir que o Senhor o envie! Você terá os lábios tocados
pela brasa viva do Senhor! (Apóstolo Estevam Hernandes - Santidade Apostólica 02/02/2013)
O pecado nos leva a prisões, da mesma forma a prisões familiares.
A santidade é a única forma de abrirmos espaço para que o Senhor faça das nossas vidas o que
Ele quer verdadeiramente. (Apóstolo Estevam Hernandes)
Links

de

ministrações

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*A095CF7618245ACE05D96C33C61396BE646A3D3B
https://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*054E76955A41A18BD903027359B2DF5EE1D8B0D3

.
LEIA E MEDITE:
Êxodo 3.1-6 e 4;1-7

-
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 Mostrar à criança a importância da santidade nos dias de hoje, e que a santidade nos dá
poder.
 Que o fogo é o poder e a voz de Deus e poder sentir e ouvi-lo.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
 Crianças muitas vezes com medo de se relacionar, de se expressar, e ficam tímidas,
reservadas.
 Que nessa aula ela aprenda a se relacionar com Deus e que seja seu melhor amigo.
.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para iniciamos a campanha, e marcar a vida das crianças, vamos decorar o Kids todo com “fogo”.
Na entrada, corredores, sala...
Vamos lá! Criatividade.
1. Decorar o Kids.

2. Monte um cenário ou maquete.

3. Pode também usar um ventilador para mexer as folhas de papel celofane.
Coloque os galhos de forma que fique como se fosse uma árvore em chamas.
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4. O professor deve usar um “ alto falante” e um bambolê decorado com “fogo”

MINISTRANDO:
Olá crianças, perceberam a decoração da sala hoje? Uau, porque será que tem fogo por todo
lado?
Sabem o que representa o que fogo aqui? Aguarde as respostas... Prestem atenção na história e
vamos descobrir.
E santidade alguém sabe? Será que tem haver com fogo?
Santidade é ser puro, limpo, é sinal de verdade, de aliança, sem pecado, Deus é santo e quando
nos tornamos amigos de Deus nos santificamos também.
E a santidade nos dá super poderes que nos leva a grandes vitórias.
Hoje nós vamos ganhar o poder do fogo. (Deixe isso bem fixado para a criança, o poder do
fogo que está sobre ela)
O fogo serve para deixar o ouro puro, ele tira as impurezas e dá formas a metais preciosos.
A bíblia nos fala de um homem que ganhou poderes depois dele ter tido um encontro muito
especial e saber que precisava de santidade.
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Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão, e para isso ele
passou por uma experiência incrível. Ele era um homem comum, como eu e você, ele também
tinha cometido erros.
Certo dia Moises estava conduzindo as ovelhas de seu sogro .Quando de repente ele olhou ele
viu uma sarça (espécie de árvore pequena) pegando fogo, ele tomou um susto, mas chegou mais
perto. (Apresente a maquete da sarça).
Então chegou mais perto para ver porque a árvore estava pegando fogo, mas, ficou muito
surpreso porque a sarça não se queimava.
Quando Deus viu que Moisés estava chegando perto da sarça, Deus falou: (Nessa hora use o
alto falante, representando a voz de Deus como fogo, fique também com o bambolê,
representando a sarça)
- Moisés não chegue aqui sem antes tirar dos seus pés as sandálias, pois aqui é santo este
lugar.
Deus queria dizer que tirar as sandálias era tirar toda desobediência (quando somos
desobedientes, achamos que podemos fazer o que queremos), tudo o que nos prende e nos
impede de andar em santidade (coisas erradas).
Moisés escondeu o rosto, pois entendeu que ali era um lugar que ele tinha que respeitar a Deus,
e ouviu tudo o que Deus tinha para falar, aquele fogo era a representação de Deus.
Esse “fogo” que esta aqui hoje, representa Deus, e Ele quer falar para você (use o alto falante)
-Eu Sou Deus e ouvi a sua oração, hoje eu te dou o poder do fogo, o poder de andar comigo, de
ser meu amigo sem precisar ter medo.
Repita comigo: O meu Deus me deu poder do fogo, que purifica e me faz ser seu amigo em
santidade.
Moises saiu do monte Horebe com poderes para vencer toda prisão do medo, do pecado, da
tristeza, dos erros e da desobediência, para libertar o povo da escravidão.
Esses poderes fizeram que Faraó ficasse com medo e deixasse o povo de Deus ir embora.
Hoje você irá receber este poder, e este fogo que é a voz de Deus vai cair sobre você e vai te dar
poder para vencer e andar em santidade.

LOUVOR:
Louvor - Fogo Cai - Renascer Praise 5
ORAÇÃO:
Eu hoje tomo posse desse fogo que me dará poderes para vencer todo mal, e vencer o mal que
quer entrar na minha família com prisões de brigas, mentiras e confusão. Senhor Jesus quero
deste fogo que vai me levar a viver um tempo de vitórias e de obediência, pois somos limpos e
purificados. Amém
VERSÍCULO:
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.”.. Faz dos seus ministros um fogo abrasador. Salmos 104:4 b
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. O que é santidade?
2. Como podemos nos tornar amigos de Deus?
3. O que o fogo representa?
4. Você tem o poder do fogo?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Moisés entregou uma oferta especial, ele abriu mão de tudo para obedecer e entregar a Deus o
seu melhor, isso fez ele viver grandes vitórias, hoje você vai entregar uma oferta especial, o seu
melhor.
A oferta também santifica e derrama fogo e nos dá mais poderes, poder contra aquilo que quer
nos roubar.
Vamos então ofertar ao Senhor?
ATIVIDADE
Tocha de fogo

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS
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Olá mamãe, papai e responsáveis!
Hoje começamos uma campanha sobre a santidade apostólica com nossas crianças.
A criança a cada domingo receberá um botton como símbolo profético, por isso guarde junto com
suas crianças e os motive a te contar como foi o culto no kids.
A missão desta semana é orar buscando o fogo do Espírito Santo junto com seus filhos, todos os
dias, você vai separar uns minutinhos para orar com ele.
Quanto mais oração, mais fogo e mais poder.
Tire foto do seu filho com a atividade da aula e poste nas nossas redes sociais.
Ótima semana!
Ministros Kids
LEMBRANCINHA:
Um boton em forma de fogo, e junto coloque a cartinha para aos pais.
A cada aula as crianças levarão um boton como símbolo profético.

Boa aula!

