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CAMPANHA: ELE FAZ

INTRODUÇÃO À CAMPANHA
Chegamos ao mês de outubro, mês das crianças!!!
E nesse mês, segundo a Visão de nosso ministério, vamos levar as crianças para mais perto de Deus,
mostrando a elas em cada culto que elas têm voz e resposta de Deus para tudo.
Complementando as ministrações e atividades do domingo, reforçaremos a cada semana o quanto cada
criança é importante para Deus e para nós, e que o Senhor pára tudo para ouvir a voz e atender as
necessidades das crianças.
Com amor, alegria e muita leveza vamos levar a palavra que é verdade e se cumpre, para quem acredita!
Deus ouve, Deus pode e Deus faz!
NOSSAS AULAS
|
SEMANA
SEMANA 1

TEMAS:
Ele seca as minhas
lágrimas

DINÂMICAS:
Caixa das
emoções

SEMANA 2

Ele tem cura para mim Detetives: onde
encontrar cura?

SEMANA 3

Jesus, minha solução!

SEMANA 4

Ele me atende!

Apocalipse 21:4a

Isaias 53:4

LEMBRANCINHAS:
Lencinho com
versículo
Garrafinha de agua
com tag do dia

Cubo mágico

Marcos 10:27

Cubo mágico

Telefone sem
fio

Salmo 143: 1

Telefone sem fio

#Deusouveaminhavoz #Eutenhovoznakidschurch

Deus honre a todos!
Equipe pedagógica

VERSÍCULOS:
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Aula1 – ELE SECA AS MINHAS LÁGRIMAS
Você sabia que o choro, e as lágrimas podem significar muitas coisas?
O choro manifesta emoções desde a raiva até a alegria. Nesta aula abordaremos o choro que é
uma reação de nossas emoções. Nós podemos e devemos identificar o motivo do choro e saber
que o Senhor seca nossas lágrimas quando elas são de dores.
Leia e Medite:
Apocalipse 21: 4
Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança que Deus ouve seu choro e seca suas lágrimas trazendo a alegria de volta.
Reforçar que Deus nos ouve e responde as nossas orações.
Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Brincadeira com a caixa das emoções.
Tenha cartões com diversas emoções (Alegria, tristeza, raiva, medo, angustia, frustração,
felicidade), e com a frase: COMO ME SINTO? O QUE DEUS PODE FAZER POR MIM? E emojis
com as emoções referentes (para os menores)
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A dinâmica será da seguinte forma:
Faça uma caixa das emoções com as fichas e emojis,
para facilitar durante a ministração as emoções podem
ser colocadas fora da caixa.
1. O professor fala a situação; (SÃO
SUGESTÕES,
ORE
E
BUSQUE
A
REVELAÇÃO DAS SITUAÇÕES QUE AS
CRIANÇAS QUE SERÃO MINSTRADAS
VIVEM!)
➢ Ganhei Parabéns da Mamãe/ Papai! (ALEGRIA)
➢ Meu melhor amigo mudou de cidade! (TRISTEZA)
➢ Meu irmão fica me zoando! (RAIVA)
➢ Não consigo melhorar minhas notas na escola! (FRUSTRAÇÃO)
➢ A mamãe/ papai está demorando para vir me buscar! (ANGUSTIA)
➢ Me perdi no mercado! (MEDO)
➢ Vou para o Kids com toda a minha família! (FELICIDADE)
2. Mostra a ficha: COMO ME SINTO?
3. As crianças respondem a emoção e o professor pega o emoji que representa essa
emoção;
4. O professor mostra a ficha e pergunta: O QUE DEUS PODE FAZER POR MIM?
Louvor:

A ALEGRIA- https://www.youtube.com/watch?v=GbfxEQZr9Jg
VERSÍCULO DO DIA:
“Jesus enxugará de meus olhos toda lágrima;” Apocalipse 21: 4 a (adaptado)
MINISTRANDO:
(Após a dinâmica com a caixa das Emoções comece a ministração.)
Crianças estamos num mês muito especial... MÊS DAS CRIANÇAS!!!!! E quantas emoções passam
pelo coração da gente, não é mesmo?!
Tem horas que são tantas emoções que elas não cabem dentro da gente e choramos, por todos
esses sentimentos...
Quando estamos muito alegres e felizes, ou quando estamos tristinhos, e até mesmo bravos com
raiva, as lágrimas vem e a gente CHORAAAAAAAAAAAAA!
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Mas sabe crianças, DEUS é tão poderoso que quando criou eu e você, ele já sabia que haveria
muitos motivos que nos fariam chorar... como as dores, as perdas, as coisas que não são boas aqui
na terra, e por esse motivo ELE já nos deixou aqui na Bíblia uma promessa:
A promessa que Ele enxugaria todas as nossas lágrimas, e venceríamos todos esses
sentimentos que nos fazem chorar!
Crianças, todas as vezes que você chora, Deus ouve o seu choro e se importa com Ele.
Jesus pode e vai secar todas as suas lágrimas!
✓ Se forem lágrimas de alegria, festeje e sorria!
✓ Se forem lágrimas de tristeza, o amor de Deus vai te consolar e fazer seu coração se sentir
aquecido..
✓ Se forem lágrimas de raiva, a paz de Jesus pode entrar em seu coração.
Para todos os motivos tem um lencinho especial, através da Palavra de Deus, para secar nossas
lagrimas!
Agora me respondam como sinceridade: você gostaria de receber esse lencinho especial?
Vamos orar então por isso!!!!
ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, muito obrigado por ter me feito com todas as emoções e me ensinar a viver com
elas. Te agradeço pelo seu amor e cuidado com a minha vida, e por transformar dentro de mim,
toda tristeza em alegria, secando as minhas lagrimas e trazendo seu amor para minha vida. Me
ajuda JESUS, todos os dias a vencer as minhas emoções ruins e viver a sua alegria e paz. Em
nome de Jesus, AMÉM!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Você é uma criança abençoada que AMA a Casa do Senhor e se ALEGRA quando entrega sua
oferta, por isso hoje vamos entregar uma oferta especial que demonstra esse amor.
Vamos entregar nossa oferta e orar para que esse Amor e Alegria em ver a Igreja linda e aberta
sempre cresça em nossos corações.
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ATIVIDADE:
anexa
LEMBRANCINHA:
Lencinho Lágrimas de alegria com o versículo (Tag com versículo em anexo).
Sugestões:

TAG PARA O LENCINHO (arquivo no formato par impressão em anexo)

