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Aula 3
Água
Hoje nosso tema baseado em santidade é a água, água que trás limpeza. Vamos falar da
mulher samaritana.
PARA VOCÊ PROFESSOR
Hoje vamos falar sobre a importância de buscarmos das águas que trazem limpeza. Estas águas
purificadoras vão entrar e limpar sua vida! São águas curadoras!
( http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*A872A6F14408819781CB9FE4E680819AEF3DD098 )

Quando permitimos que estas águas entrem em nossas vidas, se inicia uma grande limpeza nas
áreas que estavam “sujas” por causa de enfermidades, deformidades, medos, angústias, marcas
do passado e etc.
Precisamos primeiro nos encher destas águas para assim transbordar sobre a vida das crianças.
Busque diretamente da fonte da água da vida.
Aquela mulher samaritana precisava conhecer das águas que poderiam levá-la a viver a limpeza
de seu passado, de tudo o que ela tinha vivido. As águas conhecem o caminho para levar vida,
Jesus a conhecia melhor do que ela mesma.
Meditem neste ministração:
https://youtu.be/ljkxb1v5czY

LEIA E MEDITE:
João 4.4-26
OBJETIVOS:




Levar a criança buscar a limpeza dos medos insegurança, tristeza;
Ensinar que elas precisam adorar com um coração limpo em santidade;
Levar a criança a aprender a buscar Jesus todas às vezes, mesmo quando ela achar que
não precisa. E que Jesus é a fonte de águas que trarão vida em abundância para todas as
situações e momentos.

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Nossas crianças hoje em dia estão cercadas por situações que querem influenciar o
relacionamento delas com Deus, elas acabam se envolvendo muito mais com o mundo
tecnológico do que com sua família e do que com Deus, e acabam muitas vezes criando um
vazio, isolamento e revolta em seu interior.
Vivem uma seca dentro de si, ou vivenciam esta seca em seus pais e familiares, e não sabem
como agir.

Fevereiro
Santidade Apostólica
O ano aceitável do Senhor

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Hoje a decoração com “água”.

Balde encapado com papel pedra
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MINISTRANDO:
Olá crianças, o que vocês perceberam hoje aqui no kids?
Humm, águaa!! O que podemos fazer com a água?
-- Isso mesmo! Diversas coisas, e sem ela não podemos viver?
Alguém já imaginou beber um água e ter um super poder?
Se a água for assim (mostre a água suja) quem tem coragem de beber?
Vou pegar outra (mais uma opção com sujeira)
Então como deve ser a água para bebermos?
E se bebermos essa água limpa, água mineral, nunca mais vamos ter sede?
- ahhh como não? Eu conheço uma água que se bebermos nunca mais teremos sede!
Uauu, que água poderosa né.
Vamos todos sentar aqui (Forre um TNT azul no chão, representando água e deixe de frente para
o cenário do poço para ilustrar a história).
A bíblia fala de uma água que podemos beber e nunca mais ter sede.
Certo dia, Jesus que já tinha andado muito (quando andamos muito não dá sede principalmente
no calor né). Então, Jesus saiu da Judéia e foi até a Galiléia, e em um dia muito quente mesmo,
parou em Samaria, pois ali tinha a fonte de Jacó e como ele estava cansado, ele ali se sentou
perto de um poço, no final do dia.
Nesse momento veio uma mulher samaritana, buscar água, e Jesus pediu água para ela.
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Ela achou aquilo muito estranho, pois os judeus não falavam com os samaritanos, e Jesus era
judeu.
-Como você sendo judeu está me pedindo água?
- Jesus falou a ela: - olha se você soubesse do super poder de Deus, e quem está te pedindo
água, você na mesma hora me pediria deste poder da água e beberia.
Aquela mulher não entendeu nada, perguntou como Jesus iria tirar água daquele poço, se ele não
tinha nada para puxar a água. (explique como que se tira água do poço).
E Jesus explicou para ela: - Essa água aí acaba com a sede do corpo, se você beber um pouco
agora, terá sede de novo e vai precisar beber mais, varias vezes ao dia, todos os dias.
Mas Eu tenho aqui uma água que se beber dela, nunca mais você vai sentir sede, e ela ainda traz
limpeza e vai te dar poder de levar água para toda a sua família. Essa água vai te limpar de toda
tristeza, medo, de tudo que faz mal para você e sua família, e também de tudo aquilo que um dia
falaram que você não poderia ou não conseguiria.
Aquela mulher logo foi esperta, falou que queria receber daquele poder, queria beber daquela
água, pois ela já tinha sofrido preconceitos, tristezas, tinha tantos medos, e ela queria ter uma
nova vida.
Mas que água é essa?
Veja o que a bíblia diz.
Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Pois
Jesus é a fonte da água viva!
Aquela mulher samaritana saiu para contar para todos que Jesus é o salvador.
Assim como Ele é fogo que purifica e santifica, Ele é água e sem, Ele não podemos viver.
E é isso que Jesus tem para você hoje, o poder das águas que curam, que limpam e trazem vida.
Você acredita e quer ter Jesus a fonte de água viva?
Então feche seus olhos e ore comigo.
ORAÇÃO:
Jesus eu quero hoje receber destas águas que trazem limpeza, que curam e que me dão poder
para nunca mais ter medo, ter tristezas, ou desistir dos meus sonhos. Que estas águas entrem na
minha casa, na minha família e que todos nunca mais, tenham sede.
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Louvores - Mover das Águas - Renascer Praise 13
Mulher samaritana – Aline Barros &Cia 3 ( oficial)
VERSÍCULO:
Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe
der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. João 4.14
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.

Onde Jesus parou para descansar?
Que cidade ele estava?
Quem se aproximou?
O que Jesus pediu para a mulher samaritana?
Qual a água que precisamos para nunca mais ter sede?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Aquela mulher precisava viver um milagre em sua vida, ela precisava se entregar, e entregar uma
oferta, ali ela aprendeu adorar e entregar esta oferta de adoração, e falando que Jesus era o
Messias, o salvador.
Hoje você vai entregar a sua oferta e vai buscar durante a semana guardar algo especial para
entregar de oferta e anunciar o amor de Jesus. (alimentos)
ATIVIDADE
Você vai precisar de:
 Papel color set ou papel cartão
 Palito de churrasco ou de sorvete
 Ou se preferir copo descartável
Vejam as sugestões.
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Olá mamãe, papai e responsáveis!
Hoje seu filho aprendeu sobre a água, a água que se bebermos nunca mais teremos sede e a
fonte a jorrar para a vida eterna, água que purifica e traz limpeza.
Sua missão esta semana: fazer um jejum por limpeza em todas as áreas, 7 dias de jejum junto
com seus filhos, sem suco, sem refrigerantes e bebendo muita água. Não se esqueçam de
orarem juntos com seus filhos. E no próximo domingo traga junto com ele uma oferta especial,
seja em valor, ou em alimentos entregue no kids.
Depois conte como foi essa experiência, poste e marque em nossas redes sociais.
Semana de vitórias!
Equipe Ministério Kids.
LEMBRANCINHA:
Boton jarro de água!
Explique para a criança que toda vez que ela olhar para o boton irá lembrar que Jesus é a água
que purifica e ela nunca terá sede.

Boa aula!

