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Aula 2 - Realiza a Promessa
…Quando guardamos a palavra, vivemos a realização das promessas.
Para você Professor:
A palavra é a forma de comunicação de Deus e testifica seu caráter, poder e
promessas.
O que é uma promessa? Declaração pela qual a pessoa se obriga a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa; afirmação que envolve compromisso e gera esperança.
(Fonte: Bíblia Apostólica)
A palavra de Deus é repleta de promessas, e elas se cumprem em nossas vidas a
partir do momento que passamos a buscar e a guardar cada uma delas em nossos
corações.
Mostre isso a cada uma de nossas crianças, a Páscoa instituída em Êxodo é a
marca da palavra lançada e cada ato demonstra uma promessa, como a
salvação, evangelização, o sangue e a carne.
Ali Deus começou a marca da Promessa, que estaria com a gente todos os dias
da nossa vida, que traria livramentos, cura, salvação, libertação e que todos
veriam quem é o nosso Deus.
Quando temos prazer em buscar a Deus e sua palavra, não se esquecendo dela,
mesmo na guerra e na dor, temos o cumprimento da palavra.
Leve este sentimento de amor a nossas crianças, selando a palavra em seus
corações e criando desejo por ela.
A palavra de Deus sempre se cumpre, e é mais valiosa do que todo ouro.
LEIA E MEDITE
Êxodo 12:01-28
Salmos 119:16,38,72
Lucas 22:14-20
Lucas 24:01.12
Quais são os meus objetivos:
● Mostrar que devemos guardar a palavra e a promessa de Deus em nossos
corações e nunca deixar de confiar.
● Saber que Deus realiza suas promessas, e temos como base a palavra Dele.
Qual é a situação da criança:
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Nossas crianças vivem em uma época consumista, e em um mundo onde a
palavra não tem valor, promessas não são cumpridas e são esquecidas.
E elas acabam vivenciando a situação e crescendo com esta deformidade.
Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Decore o kids com ovelhinhas, faça a cruz e o túmulo vazio. Prepare um
ambiente onde demonstre a ressurreição de Cristo.
● Prepare uma festa de Páscoa, uma mesa bem linda com a Ceia
LOUVOR:
Promessa - https://youtu.be/SHiwFkkXunM
Páscoa - https://youtu.be/QfOlHRiXPUY
VERSÍCULO DE HOJE: ( adaptado ou na versão NTLH)
Mateus 28: 20 E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos
tempos.
MINISTRANDO:
Na próxima semana, vamos comemorar uma data muito especial.
Humm... que data será esta?
Quem sabe o que é promessa? Promessa é a palavra dada, que pode fazer algo
ou não fazer. E tem que ser guardada e cumprida.
Por exemplo, você promete para a mamãe: eu vou obedecer, não vou mais
mentir. Você promete, guarda o que prometeu no coração e a mamãe também
irá guardar a sua promessa.
Hoje vamos falar de alguém que amava a palavra, e que sempre ensinava e ainda
ensina até hoje.
Jesus, ele sempre falava da palavra de Deus por onde ele andava, ele desde
pequeno tinha guardado em seu coração tudo o que aprendeu, quando ele
cresceu,
E Jesus nos fez muitas promessas, uma delas foi, que ele morreria, mas no terceiro
dia ele iria ressuscitar.
Jesus estava cumprindo uma promessa feita há muitos anos atrás, onde a palavra
falava do nascimento e tudo o que aconteceria com Jesus. E a palavra se cumpriu.
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Mas tinham algumas pessoas que não gostavam de Jesus, e bem no dia da Páscoa
fizeram um plano para prender ele.
Lá estava Jesus na Páscoa, sentado na mesa de jantar e participando da ceia, ele
então logo depois de partir o pão e falar do cálice, falou que alguém ali o iria trair.
E aconteceu, ele foi preso, depois da prisão, aqueles homens que não gostavam
dele, falaram que ele era culpado, e queriam mandar ele morrer na cruz.
Mas ele não tinha feito nada, como assim?
Mas Jesus aceitou tudo quietinho, como um cordeiro (ovelha), ele ficou em silêncio,
pois ele sabia que teria que passar por aquilo para trazer salvação, trazer cura e
derramar o seu amor por nós.
Colocaram Jesus em uma cruz, ali ele morreu. E depois colocaram o corpo dele
em um lugar chamado sepulcro e uma grande pedra fechando.
Algumas mulheres que seguiam a Jesus, foram então visitar o sepulcro, chegando
lá tomaram um susto.
A grande pedra que fechava o lugar, estava do lado e o sepulcro vazio.
E agora, cadê o corpo de Jesus? O que será que fizeram?
Elas então se lembraram: Meninas lembram de quando Jesus falava que iriam
matar ele, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar?
Elas guardaram a palavra direitinho no coração, era uma promessa e Jesus
cumpriu o que prometeu.
Devemos ler todos os dias a palavra de Deus, e guardar em nosso coração, pois
ela é cheia de promessas que sempre vão cumprir em nossa família e nossa vida.
Jesus depois que ressuscitou fez mais uma promessa, que estaria com a gente pra
sempre.
Guarde isso, quando Jesus está com a gente, não precisamos ter medo, somos
curados, e vivemos em vitória.
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ORAÇÃO:
Senhor, obrigado por ter entregado sua vida por nós, e obrigada por cumprir sua
promessa de ressuscitar e estar com a gente pra sempre. Pedimos que o Senhor
cumpra a sua promessa em nossa família e nós hoje queremos guardar a sua
palavra em nosso coração, pra nunca mais se esquecer dela.
HORA DO TESTEMUNHO:
Pergunte quem tem um testemunho para contar.
Testemunho é contar as coisas boas e milagres que Deus
fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa
também; é um diagnóstico da vida espiritual das crianças
e das experiências que elas têm com Deus.
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 escrito “Eu tenho uma experiência com Deus” ou
“Eu vivi um milagre”
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Aquelas mulheres foram levar perfumes que elas haviam preparado para colocar
no lugar onde colocaram o corpo de Jesus, e essa oferta trouxe um milagre, elas
viveram a ressurreição de Jesus.
Hoje a sua oferta vai trazer uma nova vida para você e sua família. Vamos ofertar?
SANTA CEIA:
Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as
crianças sintam a presença de Deus.
E que elas entendam a verdadeira Páscoa.
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!
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A missão é que hoje façam a Santa Ceia em família, e que juntos orem e busquem
em oração as promessas de Deus.
CULINÁRIA: Vai ser muito top !! Tem uma bolachinha bem legal, na verdade é
suspiro, que sugerimos seguirem as instruções e fazer com seus filhos especialmente
nesta semana, porque vai contando a história da Páscoa
Segue aqui o link:
https://www.renascerkids.com/_files/ugd/18efa2_f17a01f93b764d1493977166f5fd0
ddd.pdf
ATIVIDADE:
EM ANEXO
LEMBRANCINHA:

Você pode fazer pirulito de chocolate em forma de coração com a capinha de
ovelha, ou um saquinho de balinhas de chocolate.
Se desejar faça um kit Santa Ceia, com uma bisguinha, copinhos de ceia e um
suquinho de uva.

