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 CAMPANHA: QUEM TEM PALAVRA, TEM DIREÇÃO. 

 TEMA:  TIRANDO O MEDO DA MINHA MALA. 

 INTRODUÇÃO: 
 Estamos  iniciando  mais  uma  super  campanha  neste  mês  de  Abril,  onde  vamos 
 aprender a usar a palavra para vencermos. 
 No  dia  31/12  recebemos  a  palavra  para  2022,  e  junto  uma  oração  profética  no 
 culto da virada ministrado pelo nosso Apóstolo. 
 Com  o  passar  dos  dias,  chegamos  ao  mês  4  e  a  tendência  é  esquecer  o  que  foi 
 liberado  para  vivermos  neste  ano,  Não  podemos  deixar  a  palavra  profética  se 
 perder. 
 Quem  tem  palavra,  tem  direção  de  Deus  para  vencer  todas  as  adversidades  e 
 nessa  Campanha  vamos  voltar  a  cada  parte  da  Oração  do  ano  Apostólico  de 
 Josafá e reviver cada promessa para esse ano. 
 Bora viajar e chegar onde Deus tem para você?! 
 Então  embarque  em  cada  aula  e  creia,  pois  a  já  foi  liberado  para  você  viver  essa 
 palavra!. 

 Para você professor 

 Nessa  primeira  aula  vamos  deixar  os  medos,  inseguranças  e  más  notícias  aos  pés 
 da Cruz. 
 Muitas  vezes  nos  fechamos  por  não  acreditar  que  podemos,  por  termos  medo  de 
 dar  errado,  e  às  vezes  de  dar  certo!  Recebemos  notícias  que  nos  abatem  e  não 
 conseguimos  avançar.  Professor,  você  está  entrando  no  segundo  trimestre  de 
 2022  e  precisa  deixar  para  trás  tudo  que  te  impede  de  seguir  para  viver  o  que 
 Deus tem. 

 Nesta  aula  trabalharemos  a  seguinte  parte  da  oração  do  Ano  apostólico  de 
 Josafá: 
 "… Vou vencer todos os medos e inseguranças. 
 Não permitirei que o inimigo me assombre com más notícias. 
 Toda união do inferno contra minha vida e a minha família vai cair por terra…  " 

 Antes  de  ministrar  a  aula  faça  uma  auto  análise  e  veja  o  que  tem  te  paralisado; 
 te feito inseguro(a) e o que tem produzido medo em sua vida. 
 Ore  e  declare  essa  oração  pedindo  caminhos  para  que  a  palavra  se  manifeste 
 em sua vida em nome de Jesus! 
 Vamos lá! 
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 LEIA E  MEDITE 

 ●  Isaías 41;10 / josué 1:9 

 Quais são os meus objetivos: 

 ●  Ensinar a criança que ela tem poder para vencer através da palavra todo 
 medo e insegurança que impede dela viver o melhor de Deus. 

 ●  Que a Cruz e o sacrifício de Jesus é que nos traz a vitória, 
 ●  Que o inferno não prevalece contra a força da, igreja. 

 Qual é a situação da criança: 

 O  medo  é  um  mecanismo  de  defesa  que  o  ser  humano  possui,  mas  que  Satanás 
 usa  para  impedir  que  vivamos  os  planos  de  Deus.  As  crianças  de  nossa  geração 
 têm  crescido  em  um  ambiente  de  incertezas  e  inseguranças  que  geram  medo 
 nelas.  Medo  de  perder  algum  amigo  ou  familiar,  medo  de  ser  abandonado  pela 
 família,  medo  de  se  relacionar  na  escola  e  até  mesmo  na  igreja,  fora  outros 
 medos  como  ficar  no  escuro;  das  personagens  inadequadas  que  assistem, 
 porque acabam tendo acesso à TV, Internet, etc. 
 É  na  infância  que  estabelecemos  muitos  padrões,  e  assim  é  nessa  fase  que  o 
 inimigo  potencializa  situações  para  que  a  criança  não  se  torne  alguém  forte 
 como  Deus  sonhou,  desejou.  Sendo  assim  muito  importante  que  se  rompa  através 
 do poder da para profética que tipo de medo ou insegurança em suas vidas. 

 Sugestão para o Desenvolvimento da aula 

 ●  Prepare sua sala como se fosse um avião (cadeiras umas ao lado da outra, 
 coloque na parede janelinhas, use sua criatividade). 

 ●  Entregue a mala e um lápis para cada uma das crianças. 
 ●  Tenha um fantoche, boneco, para interagir com você, 
 ●  Esteja vestido de "turista" 
 ●  Tenha uma mala ou mochila e plaquinha para escrever os medos das 

 crianças. 
 ●  Monte uma Cruz com papel cartão, café, sulfato, mas tem que ser grande 

 e coloque na parede.o 

 O ideal é que a cruz esteja oposta a porta de entrada e você ministre de costas 
 para ela.  (isso aqui vai continuar?) 
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 LOUVOR: 

 Aline Barros - Pula Pula 
 Aleluia - 3 palavrinhas 

 VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH) 

 (...)  seja  forte  e  corajoso;  não  fique  com  medo  e  nem  assustado,  porque  o  Senhor 
 , teu Deus, está com você  por onde quer que você for.. 
 Josué 1:9 
 MINISTRANDO: 

 Crianças  hoje  nós  vamos  começar  uma  campanha  sensacional  direto  do  Céu 
 para  você,  e  a  cada  semana  vamos  viajar  para  um  lugar  especial  e  passear  pela 
 palavra de Deus que vai nos levar onde Deus deseja que a gente esteja. 
 Vocês sabiam que na Bíblia está escrito que a palavra de Deus é viva? 
 OLHA  SÓ  O  QUE  DIZ  AQUI  EM  Hebreus  4,12  (Para  os  maiores  lerem  o  versículo, 
 para os menores peça para o fantoche ler e eles repetirem o versículo.). 
 Então crianças vamos aprender da palavra para vencermos! 

 Quem  aqui  lembra  da  oração  do  Ano  apostólico  de  Josafá?  E  quem  faz  essa 
 oração  todo  dia?  Deixe  as  crianças  interagirem,  e  pergunte  ao  fantoche  se  ele 
 faz ela também! 
 Crianças  essa  oração  é  baseada  na  história  do  Rei  Josafá,  e  cada  parte  dela  traz 
 uma  para  que  se  nós  orarmos  e  fizermos,  acreditando  nessa  verdade  na  nossa 
 vida. 

 Lá  na  oração  tem  uma  parte  que  diz  assim:  "…  Vou  vencer  todos  os  medos  e 
 inseguranças. 
 Não permitirei que o inimigo me assombre com más notícias.  
 Toda união do inferno contra minha vida e a minha família vai cair por terra… 

 E  eu  quero  saber  do  que  você  tem  medo!  (,  nesse  momento  comece  falando  de 
 um  medo  seu  escreva  em  uma  das  plaquinhas  e  coloque  dentro  da  mala  que 
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 você  trouxe,  é  importante  que  a  criança  fale  seus  medos,  (ela  precisa  ver  que  ter 
 medo não é sinal de fraqueza ou inferioridade) 
 E anote todos os medos que disserem e coloque na mala. 
 Então  crianças  neste  ano  apostólico  nós  vamos  vencer  o  medo,  a  insegurança  e 
 tudo de mal que o inimigo preparou contra a gente 
 E  eu  vou  ensinar  para  vocês  aqui  na  Bíblia  um  caminho  que  nos  faz  vencer  isso. 
 Esse  caminho  é  o  amor  de  Jesus,  Ele  se  entregou  para  que  a  gente  tivesse 
 vitoria… 

 Então  agora  você  vai  escrever  tudo  que  te  traz  medo  e  colocar  nessa  mala  e  nós 
 vamos lançar fora tudo isso na cruz pois lá está a nossa vitória. 
 Então  entregue  para  cada  criança  a  mala  e  lápis  para  elas  escreverem  seus 
 medos,  e  faça  um  ato  profético  onde  você  joga  todos  os  medos  da  sua  mala  aos 
 pés  da  Cruz  e  em  seguida  cada  criança  faz  o  mesmo  e  vocês  oram.  Una  as 
 crianças  na  hora  da  oração  declarando  que  o  amor  de  Cristo  toma  lugar  de 
 todo medo  insegurança e má notícia na vida delas. 

 ORAÇÃO: 
 SENHOR  NÓS  DECLARAMOS  QUE  NÃO  HÁ  MAIS  MEDO  EM  NOSSA  VIDA,  POIS  O 

 SEU  AMOR  PREENCHE  TODO  LUGAR  DE  MEDO,  INSEGURANÇA  E  INFERIORIDADE.  E 
 TODA  MÁ  NOTÍCIA  NÃO  TEM  FORÇA  CONTRA  MIM  POIS  A  MELHOR  NOTÍCIA  JÁ  FOI 
 ANUNCIADA  EM  MINHA  VIDA  QUE  É  O  SEU  AMOR  E  SACRIFÍCIO  POR  NÓS,  EM 
 NOME DE JESUS, AMÉM! 

 VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 
 A  morte  de  Jesus  na  cruz,  foi  uma  entrega  de  amor,  essa  entrega  trouxe 
 restituição  e  dupla  honra,  e  ELE  estÁ  assentado  no  trono  de  glória  com  Deus. 
 Você  tem  uma  oferta  de  amor?  Oferta  que  vai  trazer  ressurreição  de  tudo  que 
 está  parado  na  sua  vida  e  da  sua  família,  oferta  que  vai  trazer  restituição  e  dupla 
 honra. Vamos entregar o nosso melhor. 

 DESAFIO DA SEMANA : 
 Encontrar  na  Bíblia  com  sua  família  um  versículo  que  te  ajude  a  vencer  um 

 medo.  Anotar e decorar e trazer na próxima.semana. 
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 ATIVIDADE: 

 Vamos montar juntos o mural / cantinho da palavra! 
 Você precisará de: 

 Duas  folhas  de  cartolina  (Eva,  ou  qualquer  outro  papel  durinho,  de  cores 
 diferentes 
 Uma  delas  você  deixará  inteira  (  será  o  fundo  do  seu  painel)  a  segunda  você  vai 
 recortar  uma  margem  de  aproximadamente  3  cm  cada  lado,  fazendo  com  que 
 ela fique como um porta-retrato 
 , 
 Cole  a  margem  na  folha  inteira  e  escreva  na  margem  superior  a  frase  Cantinho 
 da palavra, 

 A  cada  semana  as  crianças  deverão  trazer  o  versículo  que  elas  encontraram  em 
 casa  com  a  família  relacionado  ao  tema  da  aula  e  você  Professor  deve  ler  todos 
 os  versículos  e  pedir  para  que  as  crianças  repitam  e  depois  colar  no  cantinho  da 
 palavra.. 
 Use  sua  criatividade  e  decore  com  Bíblia  com  letras  cadernos  todos  em  EVA  ou 
 outro material e até mesmo adesivos para ilustrar o que aquele cantinho significa 
 LEMBRANCINHA: 
 Oração do ano apostólico de Josafá 
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