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TEMA: CORAÇÃO ANDA SEM SE PREOCUPAR

Como não se ocupar com tantas situações que vivemos e vivenciamos?
Como não cair na mentira humana que esperar em Deus é se conformar?

Tendo um “CORAÇÃO DE CRIANÇA” que confia em Deus independente da
situação, circunstância ou imposição e anda de olhos fechados na certeza que
Deus está contigo e vai transformar qualquer sentença.

Para você professor
Estamos na metade desta super Campanha do mês de março, e reiterando o que
refletimos na primeira aula nas palavras do próprio JESUS, "que deveríamos nos
tornar como criança para herdarmos o Reino dos Céus…"
Se entregue e busque as características de um coração de criança que é aceito
por DEUS e a cada culto que você for ministrar esse sentimento puro e verdadeiro
se manifeste.

LEIA E  MEDITE

● DANIEL 3

Quais são os meus objetivos:

● Levar a criança a entender o que é fé = acreditar sem ver
● Ensinar a criança que ela não precisa se preocupar pois Deus está com ela

e a protegerá em todas as circunstâncias.

Qual é a situação da criança.

Vivemos em uma sociedade imediatista, que só acredita no que pode fazer
sozinho; que não sabe o poder da espera e fé em Deus.
Crianças ansiosas e preocupadas com problemas familiares, que chegam a
extremos de depressão e vontade de desistir da vida.
Nesta aula vamos trazer para a vida das nossas crianças a certeza que Deus está
com  elas, e que elas não precisam se preocupar.
Que mesmo que a sentença seja de morte, Deus tem livramento, proteção e
soberania para cada uma delas.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA DEUS ME GUIA.
● Faça um caminho de fita crepe no chão com curvas, desvios e coloque

obstáculos como uma cadeira no meio do caminho.
● FAÇA DUPLAS DE CRIANÇAS,  uma deixe de venda e outra sem venda.

A brincadeira é uma criança guiar com a voz a outra criança que estiver
vendada.
A ideia é que elas se conduzam sem pressa e sem ansiedade. Deixe claro que
não é uma competição, mas sim um desafio para vencerem juntas.
Quando as crianças terminarem o caminho, faça uma festa com elas

LOUVOR:

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego https://youtu.be/X0v3H6NrZYE
Coração de criança https://youtu.be/6ylQAhVJS1A

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"...— Ó rei, nós não vamos nos defender. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos,
quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei.
Daniel 3:16-17 NTLH

MINISTRANDO:

★ Monte um cenário com palitoches para contar a história
★ Realizar a brincadeira com as crianças e fazer uma festa quando todas

tiverem participado!
Antes de contar a história de hoje ouça as crianças sobre o que elas sentiram
quando estavam sendo conduzidas apenas pela voz do amiguinho.

Então finalize ministrando:

Crianças vocês têm um coração que confia em Deus, que agrada a Deus e que
não deve ficar preocupado e ansioso com absolutamente nada!
Aqui na Bíblia tem uma história de 3 amigos que não se preocuparam com o risco
de morrer, pois sabiam que Deus era poderoso.

https://youtu.be/X0v3H6NrZYE
https://youtu.be/6ylQAhVJS1A
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Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, receberam uma ordem com todo o povo
da Babilônia de adorar uma estátua que o Rei tinha feito. E eles sabiam que não
deviam pois não agradava a Deus.
Quem não obedecesse seria jogado num forno bem quente e morreria. Só que
eles disseram ao rei que eles não desagradariam a Deus e  que o Rei podia
jogá-los nesse forno, porque se Deus quisesse poderia livrá-los… O rei ficou com
muita raiva e jogou os três moços no forno
Só que Deus mandou um anjo e protegeu os 3 amigos dentro da fornalha ( o
forno) e eles saíram de lá de dentro sem 1 fio de cabelo queimado! E todos viram
que o Nosso Deus é um Deus de verdade e que livra os seus filhos!
Aleluia!!!
Crianças,  às vezes muitas coisas acontecem em nossa vida que tiram até nossa
vontade de levantar da cama, nos deixa tristes e preocupados, mas Deus tem
poder de nos livrar e podemos andar sem preocupar nosso coração. Você
precisa acreditar e confiar pois Deus pode!!!!

Vamos orar!!!

ORAÇÃO:
SENHOR DEUS EU QUERO SEMPRE TER ESSE CORAÇÃO, QUE NÃO SE PREOCUPA

COM O QUE VAI ACONTECER, MAS CONFIA EM TI E SABE QUE O SENHOR PODE
FAZER QUALQUER COISA E NOS LIVRAR! OBRIGADO JESUS POR SEU AMOR E
PODER,  AMÉM!!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTA

Sadraque, Mesaque e Abede- Nego, quando decidiram não adorar a estátua do
rei e escolheram ser fiéis a Deus, entregaram a maior oferta que é a oferta da
vida. Todas as vezes que você faz alguma coisa na igreja; quando entrega algo
para Deus, Deus recebe e nos abençoa. Então vamos confiar em Deus, escolher
nosso melhor  e vamos ofertar!

DESAFIO DA SEMANA :

Trazer um item de material escolar para o Kids.
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Professor segue sugestão:

Tenha sempre impresso o desafio kids com você. Quando a criança trouxer o
desafio (De 2 desafios, sendo um a bíblia e o caderno e o outro da aula), você
colocará o nome da criança para manter o controle e você irá colar a medalha
em cada quadradinho verde). A criança que completar os desafios você poderá
dar um brinde de sua escolha ou possibilidade.

ATIVIDADE:

PALITOCHES DA HISTÓRIA.
Em anexo

LEMBRANCINHA:

A PRÓPRIA ATIVIDADE


