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 TEMA  : A MAIOR PROTEÇÃO DO MUNDO 

 Para você professor 

 Nessa  campanha  especial  do  mês  de  Maio,  estamos  buscando  desmistificar  os 
 poderes  humanos  e  reforçar  o  poder  sobrenatural  do  Senhor  que  se  manifesta  em 
 nós,  nos  protegendo,  nos  suprindo,  nos  curando  e  gerando  salvação  em  nossos 
 dias. 
 Nesta  aula  levaremos  as  crianças  a  conhecerem  o  poder  do  Sangue  de  Cristo, 
 que gera o maior bem que temos que é a nossa salvação. 

 LEIA E  MEDITE 

 ●  Marcos 5:21-43; 

 Quais são os meus objetivos: 

 ●  Mostrar à criança que a salvação conquistada por Jesus na Cruz é o  nosso 
 maior bem e que nos traz a proteção de qualquer coisa. 

 Qual é a situação da criança: 
 A  salvação  conquistada  por  Cristo  está  disponível  às  nossas  crianças,  mas  muitas 
 vezes  a  religiosidade  impede  que  a  criança  usufrua  da  graça  salvadora  na 
 plenitude. 
 Com  ideias  de  criança  não  pode,  criança  não  sabe,  criança  não  entende!  Que 
 a  sociedade  dissemina  no  mundo  as  crianças  procuram  referências  e  proteção 
 em  símbolos  físicos  e  lúdicos(como  os  heróis  de  filmes  e  seus  acessórios)  para 
 seguirem  e  esquecem  a  verdade  espiritual  que  existe  na  vida  delas,  que  é  ter  um 
 Deus poderoso que as ama, e tem poder curá-las e livrá-las de todo mal. 

 Sugestão para o Desenvolvimento da aula 

 Hoje vamos falar sobre o poder do Sangue de Cristo e a Salvação que nos 
 protege de todo mal. 
 Vamos fazer a experiência do Sangue de Cristo que nos protege: 
 https://youtu.be/a_cYk9T18VM 

 Vamos mudar o texto da experiência, para onde está escrito pecado, vamos 
 colocar  MAL 
 E depois que Jesus e seu sangue entra em nossas vidas o mal não tem mais poder 

https://youtu.be/a_cYk9T18VM
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 (acrescente mais líquido que representa o mal depois do líquido de Jesus e a cor 
 não vai mais mudar, e então dizemos que o depois que a salvação de Jesus com 
 o poder do seu sangue entra o mal não tem mais poder sobre nós! 

 LOUVOR: 
 Aline Barros - Pula Pula 
 Jessyca Kids - Telefone 

 VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH) 

 Porque  isto  é  o  meu  sangue,  que  é  derramado  em  favor  de  muitos  para  o  perdão 
 dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. 
 Mateus 26:28 
 MINISTRANDO: 

 Já aprendemos muitas coisas sobre ser poderoso, não é mesmo? 
 Quem se sente mais poderoso,  aqui? 
 Recebemos  uma capa especial  e  uma  espada poderosa  e hoje… ah! 
 Hoje  vamos  receber  mais  um  super  poder,  o  poder  da  Salvação  e  a  proteção  do 
 sangue de Jesus! 
 Aqui  na  Bíblia  tem  uma  história  muito  especial,  que  mostra  que  onde  Jesus  chega 
 a salvação acontece e o mal vai embora. A PRESENÇA DE JESUS TEM PODER! 
 Havia  um  homem  chamado  Jairo,  e  ele  tinha  uma  filhinha…um  dia  ela  ficou 
 muito  doente…  Jairo  foi  correndo  atrás  de  Jesus  pois  sabia  que  Jesus  podia 
 curá-la. Jairo sabia que Jesus tinha poder! 
 Jairo  falou  para  Jesus  que  precisava  que  ele  fosse  salvar  a  filha  dele  daquela 
 doença  e  Jesus  saiu  em  direção  a  casa  de  Jairo,  mas  no  meio  do  caminho 
 aconteceram  alguns  imprevistos  e  de  repente  um  dos  empregados  de  Jairo  veio 
 e falou: Jairo não adianta mais sua filhinha morreu… 
 Meu  Deus  imaginem  que  tristeza…  você  estar  com  Jesus  é  um  mal  desses 
 acontecer… Meu Deus!!!!! 
 Só  que  Jesus  tem  o  poder  de  Salvar  e  ele  disse  para  Jairo  para  que  ele  tivesse 
 fé… 
 Quando  Jesus  chegou  na  casa  todos  estavam  tristes,  mas  Jesus  fez  um  milagre… 
 entrou  no  quarto  da  menina  e  ela  ressuscitou,  viveu  de  novo!!!Jesus  salvou  ela!!! 
 Que coisa incrível!!! 
 Ninguém mais tem esse poder, 
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 Mas Jesus trás esse poder de salvação! 
 Mas, salvar do quê? 
 Proteger do quê? 
 Crianças,  existe  um  inimigo,  que  não  quer  que  você  seja  amigo  de  Deus.  Ele  quer 
 destruir  todas  as  pessoas  e  até  as  crianças.  Só  que  não,  temos  UM  PODER  para 
 nos proteger e nos livrar de todo o mal! 
 E  para  esse  poder  aparecer  em  nós  precisamos,  todos  os  dias,  lembrar  da  nossa 
 aliança  com  Jesus.  Temos  um  combinado  com  Jesus,  lembra?  Obedecer  e 
 acreditar. Acreditar é ter fé. 
 A  salvação  que  Jesus  conseguiu  e  conquistou  com  seu  sangue  na  cruz  é  a  maior 
 proteção do universo, que vence e nos protege de todo mal. 
 Todas as crianças precisam receber este poder! 
 Quem quer este poder, levante a mão! 
 Então precisamos receber Jesus no nosso coração. 
 Aqui na Bíblia diz que todos que receberem, Deus nos  dá seu poder ! 
 Vamos orar! 

 ORAÇÃO: 
 JESUS  EU  RECEBO  O  PODER  DA  SALVAÇÃO  EM  MINHA  VIDA.  QUE  ME  PROTEGE, 

 ME  LIVRA  DO  MAL  E  ME  FAZ  VIVER  MILAGRES!  EU  TE  AGRADEÇO  PELO  SEU  AMOR  E 
 POR SEU SANGUE DERRAMADO NA CRUZ POR MIM, EM SEU SANTO NOME, AMÉM!!! 

 VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 
 Alguma  vez,  já  aconteceu  com  você  de  você  querer  entregar  uma  oferta  e  não 

 conseguir? 
 Alguma vez foi tão, tão difícil que você não teve nadinha para entregar? 
 Humm… já aconteceu comigo também. 
 Mas  Deus  ele  enxerga  lá  dentro  do  nosso  coração,  ele  enxerga  a  vontade 
 verdadeira  que  a  gente  tem.  E  para  Deus  o  que  mais  importa  é  o  sentimento  de 
 verdade. 
 Como está lá dentro do seu coração nesse dia? 
 Confie  no  Senhor,  não  pare  porque  está  difícil.  Fale  com  Deus,  Ele  vai  ouvir  .  O  teu 
 sentimento  e  a  sua  vontade  de  entregar  são  verdadeiros  ,  Deus  vai  enxergar  e  vai 
 abençoar 
 Mas  nunca  se  esqueça  de  colocar  o  Senhor  em  primeiro  lugar  e  de  agradecer, 
 com suas palavras, com seu louvor e também com suas ofertas. 
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 ATIVIDADE: 

 ESCUDO DA SALVAÇÃO. 

 Decorar o Escudo da salvação (molde em anexo) 

 LEMBRANCINHA: 

 A própria atividade. 

 SUGESTÃO DE IMAGENS: 

 Kids_ressurreicao1 | RENASCER KIDS & BABY | Flickr 

https://www.flickr.com/photos/kidsbaby/7375314736/in/photostream/lightbox/

