Setembro – Cura

AULA 4- EMOÇÕES

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nossos bebês agora já conhecem alguns dos sentimentos diversos que temos e que se
estivermos com Jesus vamos conseguir vencer tudo aquilo que nos incomoda e ficar com aquilo
que vem do Senhor, agora vamos ensinar a identificar esses sentimento e colocar tudo para fora
para a cura possa fluir em todos os momento na vidinha dos nossos pequeninos.
LEIA E MEDITE:
Jeremias 17;9 Romanos 12;2
OBJETIVOS:
Ajudar os bebês a identificar os seus sentimentos
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Relógio das emoções ou quadro das emoções

 Jesus
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MINISTRANDO:
Oi gente como vocês estão, como foi essa semana?
Hoje eu trouxe o amigo mais legal que alguém pode ter, eu trouxe Jesus e ele vai falar com você,
quem quer ouvir a voz de Jesus?
-- Oi crianças eu vim aqui nesse kids lindo para contar para vocês um segredo, você pode contar
tudinho o que você está sentindo pra mim sabia?
Eu escuto tudo, olha só que legal você pode mostrar para a tia o que você esta sentindo e ai nos
oramos e eu venho com meu balsamo de cura e limpo toda sujeira e angustia e todo medo e toda
dor e tudo aquilo que incomoda o seu coração.( Nesse momento professor faça uma roda coma
as crianças e sente no chão com todos e deixe que cada criança mostre qual o seu sentimento
naquele momento e conforme ela for falando você vai liberando a cura sobre em nome de Jesus)
Agira vamos orar...
ORAÇÃO:
Papai do céu muito obrigado porque o Senhor me ajudou a limpar meu coração. Em nome de
Jesus. Amém!!!
VERSÍCULO:
Nós amamos porque ele nos amou primeiro 1 João 4;10
ATIVIDADE
Nós vamos brincar de jogar a caixa e a criança vai imitar a emoção que caiu
Caixa das emoções!
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LEMBRANCINHA
Rostinho com emoções

