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JANEIRO 2022

CAMPANHA: “KIDS EM ALIANÇA”

INTRODUÇÃO

Estamos no mês de férias e em nossas aulas da semana na Kids Church, teremos
muita festa e alegria!
Com fundamentos espirituais, ensinaremos as crianças que a verdadeira festa e
alegria só existe no coração de quem tem Alianças.
Em 4 super semanas, com dinâmicas, brincadeiras e a Palavra de Senhor, faremos
do mês de Janeiro, o melhor mês para as nossas crianças que estiverem na igreja.

NOSSAS AULAS:

SEMANA TEMA DA AULA HISTÓRIA BÍBLICA REFERÊNCIA ATIVIDADE
LEMBRANCINHA

Semana 1 ALIANÇA COM
DEUS

O Sacrifício de Jesus
na Cruz

Mateus 26:27-
28

Dinâmica da
aliança/ Kit
Santa Ceia.

Semana  2 ALIANÇA COM A
FAMÍLIA

Deveres dos Pais e
dos filhos na família

Efésios 6: 1-4 Família com
bonecos de
mãos dadas

Semana 3 ALIANÇA COM A
KIDS CHURCH

A aliança feita com o
povo no monte Sinai

Êxodo 19: 5-6 Brincadeira com
bambolê/ anel

de coração

Semana 4 ALIANÇA COM OS
AMIGOS

Aliança de Davi e
Jônatas

1 Sm 20:8 - 17 Pulseira da
amizade

Deus honre a todos!
Um mês de PODER, UNÇÃO E MUITOS TESTEMUNHOS!
#ANO2022APOSTOLICODEJOSAFA
Em nome de Jesus!
Equipe pedagógica
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AULA 1: ALIANÇA  COM DEUS

Nesta aula abordaremos o que é uma aliança; que a aliança mais importante
em nossa vida é a ALIANÇA COM DEUS e como ter essa aliança com o Senhor
(através do Sacrifício de Jesus por nós).

Para você Professor:

Como está a sua aliança com o Senhor? Aliança só existe quando somos fiéis a
Deus!
Sabemos que Deus não muda e sua aliança para conosco Sua aliança é
sempre limpa, fiel e verdadeira. Mas estar aliançado a alguém, faz parte de um
acordo entre duas pessoas ou mais. Às vezes dizemos que temos aliança com o
Senhor, mas o nosso lado da aliança “não cumpre”, sua parte nesse acordo.
Professor, avalie sua aliança com o Senhor, ajuste se houver algo a ser ajustado,
renove essa aliança no altar se preciso for! É o ano das maiores conquistas da sua
história, e você viverá em nome de Jesus.

LEIA E  MEDITE

● Jeremias 31:31-34; Mateus 26: 27-28.

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que Deus não muda e ter uma aliança com ELE é o que
nos abençoa.

Qual é a situação da criança:

As crianças têm necessidade de relacionamentos, de ter alguém que as apoie e
digam que elas são boas, certas. Assim, nessa busca de aprovação acabam se
aliançando com outras crianças ou pessoas que em algumas vezes as apoiam
em situações que não agradam a Deus. Já ouvimos sobre amizades tóxicas, não
é? Pois é, crianças também tem amizades assim. Nesta aula elas vão entender
que a aliança perfeita, que não se rompe está em Jesus, e que através dessa
aliança a benção de Deus nos alcança.

https://www.bibliaon.com/versiculo/jeremias_31_31-34/
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA DA ALIANÇA:
Prepare um grande círculo, onde as crianças possam ficar ao redor e
entrar todas durante a brincadeira.
Faça cartões com coisas que desagradam a Deus, e coisas que agradam
a Deus, e as crianças devem escolher os cartões sem ver o que está escrito
neles.

● Leve 2 alianças de casamento e imagens de casamento.

LOUVOR:

EU OLHO PARA CRUZ https://www.youtube.com/watch?v=NuRhM0e99aQ

VERSÍCULO DE  HOJE  : (adaptado ou na versão NTLH)

“Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitas pessoas para
o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o
seu povo.”  Mateus 26-28.

MINISTRANDO:

Comece a aula explicando que aliança é um acordo feito por duas ou mais
pessoas, que concordam em fazer as mesmas coisas, seguir os mesmos caminhos.
Um pacto como o casamento, onde o casal promete que vão se amar, se
respeitar e ser fiéis um ao outro. E quando alguém quebra esse acordo, esse
pacto a aliança vai embora, e os casamentos se acabam…
Faça o grande círculo no chão representando aliança com Deus,. Inicie
brincadeira distribuindo 1 cartão cada criança com coisas que não agradam e
agradam a Deus. peça para ninguém abrir o cartão antes do seu comando.
quando todas tiverem os cartões peça para criança ler (ou leia para ela) então
pergunta a criança se isso faz ou não eu entrar dentro da aliança com Deus…
Depois entrega um segundo cartão escrito JESUS a todas as crianças, e diz que
JESUS é quem faz a gente entrar e ficar na aliança com Deus e vencer todo o
pecado,  e todas as crianças entram no círculo da aliança.

https://www.youtube.com/watch?v=NuRhM0e99aQ
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Com todas as crianças dentro da aliança, conte a história do Santa Ceia que
representa essa aliança eterna, incondicional e perfeita!
A História:
JESUS quando esteve aqui na terra, convidou seus discípulos para um jantar
muito especial, e nesse jantar ele partiu o pão com e tomou o vinho, e disse aos
discípulos que repetissem aquele jantar especial para lembrarem dele até que
ele voltasse.
O pão representava o corpo de Cristo e o vinho seu sangue que traz a nova
aliança para nós!
Essa é a aliança que falamos hoje que nos traz o amor incondicional de Deus,
que é eterna e nos perdoa de todos os nossos erros. A aliança que temos em
Deus através do sacrifício de Jesus, nos livra, nos protege e nos abençoa.
E quando recebemos Jesus em nosso coração fazemos essa aliança; esse
acordo com ele de amá-lo, de seguir o que ele nos ensina e levar seu amor por
onde formos.
Então agora vamos orar e dizer que aceitamos e desejamos essa aliança perfeita
em nossa vida!

ORAÇÃO:

JESUS EU ACREDITO NO SEU AMOR E SACRIFÍCIO POR MIM, VEM MORAR NO MEU
CORAÇÃO TODOS OS DIAS DA MINHA VIDA! EU FAÇO ESSA ALIANÇA ETERNA
COM O SENHOR, EM SEU NOME. AMÉM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

JESUS se entregou como oferta por nossas vidas e através dessa oferta temos
aliança com DEUS . Então hoje vamos entregar uma oferta especial por essa
aliança conquistada por Jesus a nós. Com todo amor e alegria entregar uma
oferta de gratidão por essa aliança.
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ATIVIDADE:

Dobre o papel ao meio e risque o
molde da mão cuidando para que o dedo polegar fique rente a dobra do papel.
Risque e recorte.
LEMBRANCINHA:

KIT SANTA CEIA.
Inspirações:


