ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL
SETEMBRO DE 2017
AULA 04 – GERAÇÃO BENDITA

INTRODUÇÃO
Estamos encerrando mais uma campanha, nesta última aula, vamos marcar a memória do bebê,
explicando que ele nasceu para vencer e que tudo que ele fizer vai prosperar .
PARA O PROFESSOR
Desde o princípio a benção do Senhor está sobre nós, no momento em que Deus nos criou foi
decretado sobre nós que somos uma geração bendita como podemos ler em Gênesis 1:28,
portanto não importa o que o mundo diz ao meu respeito, o que importa é o que o Senhor Jesus
pensa sobre mim, nós somos a geração eleita, criados a semelhança do criador de todas as
coisas, por isso temos a missão de impactar essa geração futura e fixar em suas lembranças que
mesmo em meio a tanto caos, ainda sim eles são amados e escolhidos de Deus, é que o Senhor
cuida deles.
Amém?!
BASE BIBLICA
Genesis 1:28
OBJETIVO
Fazer o bebê entender que ele nasceu para vencer.
VERSICULO
O papai do céu os abençoou (adaptado) - Gênesis 1:28a
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Ministrar com fantoche
Faça uma estrutura para que o fantoche possa ficar atrás das cortinas para que o bebê não veja
quem está atrás do fantoche.
Enfeite a estrutura com balões, afinal estamos encerrando uma campanha cheia de alegrias.
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DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE
Oi galerinha linda de Jesus, hoje vamos celebrar!!! Afinal nós já sabemos que o papai do céu nos
ama muito não é mesmo?
Nossa Ele me deu esse corpinho lindo, e o meu cabelo e o seu também, e também deu a mamãe e
o papai mais legais do mundo não é mesmo?
Por isso você já sabe que Deus te escolheu, e eu vou contar para vocês, sabe o que você é?
Uma geração bendita você nasceu para vencer!!!!
Você nasceu um vencedor, sabia?
O papai do céu já venceu todas as batalhas para você, então quando você estiver dodói, ou com
saudades mamãe e do papai que foi trabalhar, levanta a mão e diga eu sou um vencedor.
E o que um vencedor ganha?
ATIVIDADE
Garrafa Pet
Cola colorida
Cola quente
Vamos confeccionar um troféu já leve cortado e colado em forma de troféu conforme foto abaixo e
deixe o bebê pintar seu troféu.
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Conforme a atividade for se desenvolvendo você vai ministrando que ele é um campeão geração
bendita, escolhido (a), amado (a) e separado (a).
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LEMBRANCINHA
Eva colorido
Fita de cetim
Vamos confeccionar uma medalha escrita geração bendita, corte o Eva em forma de círculo coloque
fita de cetim e escreva geração bendita.

Divirta-se e boa aula.
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