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TEMA: PAZ NO KIDS

A casa do Senhor é o melhor lugar da terra e é nele que quero estar!

Para você professor

Já aprendemos que a paz espiritual não é ausência de guerra, tão pouco a
calmaria humana que se fala… a paz que vem de Deus excede o entendimento
humano e se manifesta nos momentos mais difíceis da nossa vida. No Ano
Apostólico de Josafá há uma promessa de ser um ano de paz em meio às guerras
e precisamos tomar posse e receber essa verdade em nós, na nossa casa e na
igreja.
A Igreja é um lugar onde vamos para buscar ao Senhor e consequentemente a
paz que vem junto com Sua presença, e nós como escolhidos do Senhor para
levar essa paz a vida das crianças precisamos manifestá-la em nós.
Que a sua igreja seja esse lugar de paz para as crianças e para você e a
presença do Espírito Santo transborde trazendo paz aos corações e conciliando
qualquer situação que aconteça para levar essa paz embora!

LEIA E  MEDITE

● Hebreus 12;14, Tiago 4:8; Salmo 1; Salmo 84:10; Daniel 6.

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a igreja é o melhor lugar da terra, lugar onde ela
encontra a verdadeira paz.

Qual é a situação da criança:

O apelo comercial e social que nossas crianças vivem é assustador, e algumas
vezes estar na igreja não é tão bom quanto ir a uma festa ou ficar em casa
maratonas uma série.
Considerando que não são as crianças na grande maioria dos casos , decidem
se querem ou não ir para a igreja. A agenda ficou aberta e domingo não é mais
o dia do Senhor como em anos atrás.
A falta, ou ausência da casa do Senhor, não é importante, porque não há
alguém na família que dê a devida importância, então estar ou não na igreja,
tanto faz… Esse tipo de situação gera uma ansiedade e pode gerar outras
situações emocionais sérias na vida dos nossos pequenos.
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Assim, precisamos reforçar que a igreja é o melhor lugar da terra e na igreja ela
tem tudo. A paz, a alegria, o suprimento… estar na Kids Church é receber a paz
de que toda criança precisa, a qual vai além da calma humana, ela transborda
e se manifesta na vida delas, nos momentos mais difíceis.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● JOGO DA MEMÓRIA
Hoje vamos falar sobre a igreja ser o melhor lugar da terra e trazer à memória das
crianças as promessas que recebemos para viver neste ano apostólico de Josafá.
Faça um jogo da memória "gigante" e imprima em cópias de  cada imagem (em
anexo) coloque na parede ou no chão para brincar com as crianças. A cada
carta virada, leia a promessa, e as crianças devem encontrar os pares até
terminar. Jogue quantas vezes o seu tempo permitir. E deixe aproximadamente 10
minutos para a Ministração.

ideias de como colocar o jogo em sua sala:

LOUVOR:

A Paz do Senhor é o que queremos - https://youtu.be/EJouo4_8k_4

Paz- https://youtu.be/F2naHzTyi9I

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

“É melhor passar um dia na Casa do Senhor, do que mil dias em qualquer outro
lugar…” Salmos 84:10 a

MINISTRANDO:

Crianças que legal esse jogo da memória, nós precisamos prestar muita atenção
pois se não perdemos o par e perdemos o jogo. Tem que ter muita calma para
jogar, pois senão dá errado!

https://youtu.be/EJouo4_8k_4
https://youtu.be/F2naHzTyi9I
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Aqui na Bíblia aprendemos que a igreja é melhor que qualquer outro lugar da
terra, melhor que uma terra de parques de diversão, que uma festa com. Nossos
doces preferidos, que uma terra de Mc e camas elásticas.
E aqui na igreja é o lugar onde a gente ganha a presença de Deus que nos trás
paz!
A Kids Church, é um lugar de paz, onde recebo Jesus, ganhamos paz e podemos
levar essa paz para outros lugares, a nossa igreja é um lugar de paz!
Hoje vamos orar e pedir para Jesus que Ele sempre encha nossa igreja de paz e
que nós possamos levar essa paz com a gente.

Vamos orar!
ORAÇÃO:
JESUS NÓS RECEBEMOS A SUA PAZ, E SABEMOS QUE A IGREJA É O LUGAR ONDE

ESSA PAZ VEM PARA NÓS. OBRIGADO SENHOR POR NOS DAR O MELHOR LUGAR
DO MUNDO PARA TE ENCONTRAR E TE SERVIR. AMÉM

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Mateus 5:23-24
A oferta que Deus recebe!

Deus ama quem entrega com alegria, mas você sabia que tem uma coisa que
impede Deus de receber sua oferta? Isso mesmo, uma coisa que faz com que
nossa oferta não chegue até Jesus para sermos abençoados!
Todas as vezes que a gente briga com alguém e não resolvemos isso pode tornar
um impedimento para nossa oferta chegar até Jesus!
Então hoje vamos fazer as pazes e nos reconciliar, perdoar quem machucou a
gente para que nossa oferta chegue até Deus.
Vamos orar e entregar nosso melhor com o coração bem limpinho em. Nome de
Jesus.
(Professor(a) ore com as crianças declarando liberação de perdão e
reconciliação em nome de Jesus)

ATIVIDADE:

JOGO DA MEMÓRIA EM ANEXO
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LEMBRANCINHA:
A própria atividade

SUGESTÃO DE IMAGENS:



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
NOVEMBRO 2022

CAMPANHA: ENTRANDO NO JOGO!

bom lugar na terra.
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delícias no mundo
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A Kids Church é o melhor lugar da terra, lugar de paz!


