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TEMA : ORAÇÃO.
Hoje vamos falar sobre quando Josafá teve medo e como ele venceu!

Para você professor

Orar é uma arma que nos capacita a vencer e nos faz ter intimidade com o
Senhor.
Às vezes negligenciamos na busca e deixamos que outras coisas ocupem o lugar
da nossa oração.
Vencer o medo através da oração é um ato de fé. É como quando ouvimos o
testemunho de alguém que orou e perdeu o medo de dirigir.
Ter um relacionamento com o Espírito Santo pode nos ajudar a vencer e a arma
para isso é a Oração.
Busque uma experiência com o Senhor nesta semana; uma experiência de
oração. Coloque para Deus de forma sincera seus medos e veja o Senhor agindo
e trazendo cura pra você!

LEIA E  MEDITE

● 2 Crônicas 20:1- 30

Quais são os meus objetivos:
● Ensinar a criança como orar; como usar o nome de Jesus na hora do medo.
● Ensinar a criança o poder da oraçao que nos faz vencer o medo.

Qual é a situação da criança:

Na infância a criança naturalmente tem sua segurança nos pais, família, ou
algum adulto que ela assuma como sua referência. E na maioria da vezes
quando ela sente medo, ela ou se fecha ou busca ajuda desse adulto em quem
ela confia.
Através desta Ministração vamos trazer às crianças que ela pode vencer
qualquer medo, até mesmo aqueles que ela não conta a ninguém através da
oração, buscando a Deus e tendo intimidade com o Senhor através da oração.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● TELEFONE SEM FIO
Hoje vamos brincar de telefone sem fio mas de um jeito diferente.
Será o telefone sem fio do medo.
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A primeira pessoa diz: eu tenho medo de…
A próxima tem que dizer o medo dela e da pessoa anterior. Exemplo,  a primeira
diz: eu tenho medo de escuro, a segunda tem que dizer: eu tenho medo de
escuro e de morrer, a terceira, eu tenho medo de escuro, de morrer e de viajar de
avião, e aí vai até a última!
Quando uma criança não souber ou errar volta ao início, mas começando da
segunda criança. Não precisa falar no ouvido, todos podem seguir.
Quando todos tiverem falado  seus medos. Comece a ministrar.

LOUVOR:

Telefone do Céu. https://youtu.be/zxN5tcfNzFE
Telefone https://youtu.be/ilcEu5m2x_0

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro.
2Crônicas 20:3 a

MINISTRANDO:

Crianças quantos medos juntos! Como é que podemos vencer tanta coisa
assim?!
Se fosse um medo, ou dois, mas olhem quantos medos diferentes a gente
descobriu aqui!
Mas não se preocupem, nos estamos aprendendo e recebendo armas que nos
fazem vencer os medo e hoje você vão receber a arma da Oração!
Isso mesmo a oração é uma arma que nos faz vencer as guerras e o medo!
Aqui na Bíblia no livro de 1 Crônicas 20 o Rei Josafa ficou sabendo que tinham 3
exércitos vindo lutar contra ele, e sabe onque ele sentiu? MEDO! Isso mesmo, ele
ficou com medo de porque ele sabia que era mais fraco e não ia vencer aquela
guerra… então ele orou e colocou todo mundo para orar com ele, e Deus
respondeu a oração dele e Josafá saiu vencedor daquela guerra.
A Oração é uma arma que nos faz vencer todos os medos, você precisa usar
essa arma quando o medo vier e Deus vai te mostrar como vencer, em nome de
Jesus!

https://youtu.be/zxN5tcfNzFE
https://youtu.be/ilcEu5m2x_0
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A primeira coisa que você vai fazer é chamar o nome de JESUS, bem alto! Às
vezes nem vai sair sua voz porque parece que o medo é maior, mas vai falando
até sair!
O nome de Jesus tem bastante poder.
Daí você vai começar a falar com ele. E falar com Deus e orar.!
Vamos orar!

ORAÇÃO:

JESUS OBRIGADO POR ENSINAR QUE A ORAÇÃO ME AJUDA A VENCER OS MEDOS.
E HOJE EU PEGO ESSA ARMA E GUARDO EM MEU CORAÇÃO E VOU USÁ-LA TODO
DIA PARA ESTAR MAIS PERTINHO DO SENHOR E VENCER TODO O MEDO, EM NOME
DE JESUS, AMÉM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

SALMO 23:1
O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar.
Este Salmo é muito poderoso, e se você acreditar nessa palavra ela será uma
verdade em sua vida. Às vezes temos medo de entregar uma oferta na igreja pois
pensamos que vai faltar para gente mas Deus fala para gente que ele é nosso
pastor e não vai faltar nada para nós! Então hoje seja corajoso entregue sua
oferta e Deus vai te abençoar e nada te faltara!

ATIVIDADE:

Telefone com copinhos.
Para cada telefone Você vai precisar de:

• Copos descartáveis de isopor
• Barbante
• Linha de costura
• Lapiseira

● Use uma lapiseira para fazer o pequeno orifício no fundo do copo.
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● Prenda barbante nos copos passando a linha e dando um nó.
Observação: O furo deve estar bem centralizado.

LEMBRANCINHA:

Tapete de oração em EVA.

Sugestão:

SUGESTÃO DE IMAGENS:
● Use coroas escuras para representar os reis (cole em palito de churrasco)

ou
● Use carinhas do mal
● Use coroa vc colorida para representar JOSAFÁ

Cole tudo em palitos de churrasco



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JULHO  2022

CAMPANHA: ARMAS PARA VENCER O MEDO


