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Aula 4 - EU QUERO A ARCA NA MINHA CASA - OBEDE-EDOM

Nesta aula vamos falar da Arca da Aliança na casa de Obede-Edom.

Para você Professor:

Este tema é bem desafiador para nós professores, por isso, é importante que você
estude e leia a Bíblia, pois as crianças são curiosas e perguntam bastante. Estude,
ore e medite na palavra. Peça discernimento ao Senhor.
A Arca da Aliança é um dos símbolos proféticos mais sagrados da Bíblia, pois
representa a presença de Deus. Nela, havia alguns elementos sagrados, como o
bordão de Arão, que floresceu e frutificou, uma urna de ouro com maná e as
tábuas dos Dez Mandamentos.
Hoje vamos falar da arca da Aliança  na casa de Obede-Edom.
Obede-Edom foi um homem do tempo do rei Davi que recebeu a Arca da
Aliança em sua casa durante três meses. Enquanto a Arca estava em sua casa,
sua família foi muito, muito, muito, muito abençoada. Depois desse tempo, a Arca
foi levada para Jerusalém.
A Arca da Aliança ficou na casa de Obede-Edom por três meses e Deus
abençoou sua família e tudo que ele possuía (1 Crônicas 13:12-14).
A Arca representava a presença e a glória de Deus. A bênção na vida de
Obede-Edom nos mostra como é importante ter Deus presente em nossas vidas.
Não foi a Arca que abençoou Obede-Edom; foi a presença de Deus.
Seja um discípulo de Jesus Cristo, que aprende e deseja segui-lo, assim poderá
andar junto e discipular com sabedoria a criança a seguir os mesmos passos.

LEIA E  MEDITE

Leia todas essas referências:
2 Samuel 6

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● Compreender que deve desejar a presença de Deus.
● Entender que ela precisa querer estar perto de Deus e ouvir sua voz.
● Obedecer a Deus.
● Compreender a importância de fazer o melhor para Deus.
● Desejar a presença de Deus
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Qual é a situação da criança:

Observamos o quanto a mídia tem atacado as crianças com vídeos, dancinhas,
mensagens subliminares e incentivam coisas que não são legais.
A moda, o vídeo engraçado; a necessidade desde cedo de ter “amigos”
seguidores” têm tirado as crianças do cenário da infância e colocado num
mundo virtual onde se tornam vulneráveis e expostas a toda sorte de
malignidade. A maioria das vezes não são aparentes. Satanás age no sentimento,
na alma, na autoestima, fazendo com que as crianças pulem a etapa de ser
criança .
“ Crianças e pré-adolescentes começam a usar as redes sociais cada vez mais
cedo. O uso do computador e outros dispositivos móveis, como celulares e
tablets, já vem começando no primeiro ano de vida”
fonte:
Crianças e redes sociais: hábitos e riscos

Nosso Chamado: levar a palavra e o evangelho para a vida dessas crianças,
ensinar o caminho que leva a Deus.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Providencie:

Uma imagem de Obede- Edom e sua família;
Uma imagem de casa;
Arca da aliança construída pelas crianças ( nas outras aulas) ou desenho
sugerido;
Imagens das bênçãos de Obede - Edom.

LOUVOR:
A ARCA RP13

https://hemocord.com.br/criancas-e-redes-sociais/
https://youtu.be/MIce2vl_Ogk
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)
(...) então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus
1 Crônicas 13:3
(adaptado para o Kids)

MINISTRANDO:

Olá, crianças !
Na aula anterior, aprendemos que a Arca representa a presença de Deus em
nossas vidas.
E hoje nós vamos conhecer um personagem muito especial, o nome dele é
Obede- Edom, repita comigo esse nome : - Obede- Edom.
Obede morava em uma casa , (mostre a casinha),  com sua esposa e seus filhos.
Um dia o rei Davi, lembra de Davi - esse rei mesmo que você está imaginando -
quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém, e preparou todo o povo e os bois
que iriam carregar. (mostre a imagem) Então foram em direção a Jerusalém, no
meio do caminho os bois tropeçaram e derrubaram a Arca, um dos sacerdotes
foi segurar a Arca e morreu porque ele não agradava a Deus, fazia as coisas do
jeito dele, ele não amava a Deus do todo coração, ele só fingia que amava a
Deus, mas Deus olha o coração das pessoas, não é mesmo?
Davi ficou muito assustado e não quis levar a Arca de volta para Jerusalém. Então
mandou chamar Obede-Edom (mostre a imagem de Obede) Então Davi pediu
para Obede guardar a Arca em sua casa, e ele o fez. Obede Edom obedeceu
ao rei Davi e a arca ficou na casa dele por 3 meses.
Quem aqui sabe o que aconteceu com a casa de Obede- Edom?
Obede Edom foi muito abençoado, ele começou a ter mais comida, roupas, as
árvores davam muitos frutos, os animais de sua fazenda tinham filhotinhos e ele
ficou com muitoooooooo dinheiro e muitas bênçãos. (mostre as imagens das
bênçãos).
Passados 3 meses o rei Davi ficou sabendo das bençãos na vida de Obede -
Edom e pediu para trazerem a Arca para a cidade onde Davi estava.
Então levaram a arca de volta, no caminho iam cantando, entregando ofertas e
dançando para Deus.
E Obede - Edom ficou muito, muito abençoado, mesmo a Arca não estando mais
em sua casa, ele continuou abençoado!
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E hoje cada criança aqui vai desejar a presença de Deus na vida, na casa, em
todos os lugares.
Quem aqui deseja ter sua casa abençoada?
Quem aqui deseja ter os melhores materiais escolares?
As melhores roupas?
Ter alimento e nunca faltar coisa grande e nem coisa pequena em sua vida?
Eu quero!!!!
Então vamos orar, agora e pedir pra Deus.
Só Ele pode nos dar ! Só Ele pode nos abençoar como abençoou Obede.
Deus conhece o coração de cada criança aqui.
Eu conheço vocês e sei que vocês amam a Deus. Deus conhece mais do que eu
e ELE quer abençoar cada criança aqui.

ORAÇÃO:
Querido Deus, hoje eu aprendi que a Arca é a presença de Deus na minha

vida. Eu quero ter muitas bençãos. Abençoe e não deixe faltar coisa grande e
nem coisa pequena em minha casa.  Jesus, venha morar em meu coração!
Eu te amo,
Em nome de Jesus, Amém!

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho
é contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também;
é um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das
experiências que elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa andando com ele pela sala e
quem tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “
Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

VAMOS OFERTAR?
Hoje vamos entregar nosso melhor ao Senhor, por onde o povo ia a Arca do
Senhor ia também e louvavam e entregavam ofertas ao Senhor agradecendo
em todo o tempo.
Vamos andar pela sala entregando uma oferta de louvor ao Senhor com a Arca?
(Após louvarem e festejarem façam uma oração e entreguem as ofertas. )

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Hoje aprendemos a desejar a presença de Deus em nossas casas.
Seu desafio nessa semana é continuar com um tempo no cantinho da oração,
um tempo de louvor e oração pela sua casa e sua família. Ore com seu filho!
Orem pelo ano letivo.
Cremos que terá grandes testemunhos.
Seja um exemplo de servo de Deus!
Orem e profetizem um ano vitorioso !
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre
no site do Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!

ATIVIDADE:
EM ANEXO
Obs: imprimir em papel mais grosso e levar recortada para facilitar.

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA:

Chaveiro Arca da Aliança

Pipoca no saquinho ou pote representando muitas bençãos, explicar às crianças
que OBEDE foi muito abençoado  e estão recebendo muitas pipocas simbolizando
as bençãos de Obede-Edom - cole a TAG na frente da lembrancinha.
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SUGESTÃO DE IMAGEM :
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