
2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JANEIRO 2022

CAMPANHA: PARA QUEM VAI A COROA?

INTRODUÇÃO:

Bem vindos ao mês de Fevereiro, o mês que vai trazer a nós grandes coisas
preparadas por Deus!!!! Vamos começar mais uma Campanha maravilhosa
durante a semana! Falaremos sobre, Reis... Reis que perderam a coroa, Reis que
eram segundo o coração de Deus, e é claro o Rei Josafá!!!
De uma forma bem divertida, com dinâmicas que marcarão a vida das nossas
crianças  vamos receber as nossas coroas!
Todos prontos para descobrirmos, Para quem vai a coroa ?
Na Bíblia, um rei era um governante com a máxima autoridade sobre um povo.
Deus é apresentado como o rei supremo sobre toda a criação, acima de toda
autoridade. Todo rei e líder devia se submeter a Deus, porque toda autoridade
vem dele. O Novo Testamento apresenta Jesus como o rei prometido para
estabelecer o Reino de Deus.
(Fonte: https://www.respostas.com.br/rei-significado-na-biblia/ )
Josafá, o rei dedicado a Deus Josafá seguiu nos passos de seu pai e destruiu
vários altares idólatras em Judá. Ele se recusou a participar da idolatria e adorava
somente a Deus (2 Crônicas 17:3-4). Josafá também enviou levitas e oficiais para
ensinar o povo de Judá a Lei de Deus.
(Fonte: https://www.respostas.com.br/josafa/ )

Um mês para reinarmos como Josafá na força do Senhor
Deus honre a todos!
Um mês de PODER, UNÇÃO E MUITOS TESTEMUNHOS!
#ANO2022PODEROSO
Em nome de Jesus!
Equipe pedagógica

AULA 1: O PRIMEIRO REI- SAUL

Nesta aula conheceremos quem foi o Rei Saul, primeiro Rei de Israel. Falaremos
sobre suas características e atitudes como rei
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Para você professor

Nessa campanha : "Para quem vai a coroa", vamos trabalhar importantes valores
que podem fazer com que recebamos ou percamos a coroa e a soberania de
reinarmos com Jesus.
Será que suas atitudes te fazem permanecer com a coroa que Jesus nos
promete?
Vamos aprender e ensinar de uma maneira leve e objetiva que nossa Coroa será
conquistada através das nossas atitudes e durará para sempre.

LEIA E  MEDITE

● I Samuel 8:1-9, 9:1-27, 10:1 e 15:20- 30

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que quem obedece merece a coroa e recebe bençãos

Qual é a situação da criança:

A criança não compreende que suas atitudes têm consequências e que ela
precisa fazer sua parte para merecer algo. Que aquilo que vem de Deus, precisa
ser conquistado com esforço e obediência. Vamos através da palavra ensinar o
caminho par chegarem até Jesus.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

Dinâmica: Para quem vai a Coroa?
● Cartões com ayitudes de quem obedece e de quem desobedece.

Atitudes de quem obedece para colocar nos cartões: , estudar, ajudar em casa,
brincar na hora certa, amar a família, respeitar os professores, etc.
Atitudes de que desobedece: xingar, brigar,, bagunçar a casa organizada,
desobedecer aos pais, falar palavrão, chorar sem motivos, mentir, etc.
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● Várias coroas(as coroas das atividades sem decorar)

Como brincar:
Distribua os cartões para as crianças e peça a que elas não olhem, então faça
um sorteio entre as crianças e uma a uma vai levantar e aí ela lê ou o ministro lê e
as crianças decidem:  quem toma a atitude escrita no cartão Merece levar a
coroa ou não.

Faça várias rodadas até que todas as crianças tenham recebido sua coroa.

LOUVOR:

Obedecer https://www.youtube.com/watch?v=7c7GCNEmzR0-

VERSÍCULO DE  HOJE:

“O que é que o SENHOR Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É
melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas.”
I Samuel 15:22
NISTRANDO:
MINISTRANDO:

Depois da dinâmica comece a Ministração.

CRIANÇAS!!! Estamos começando mais uma super campanha da semana, PARA
QUEM VAI A COROA??? Será que todo mundo pode ter  uma coroa???
Esse ano de 2022 é um ano muito especial, é um ano de reinarmos!!!
E  vocês estão prontos para receberem suas coroas?
Bom, na nossa brincadeira já vimos atitudes que nos fazem ganhar ou perder a
coroa…

E hoje a gente vai conhecer  a história do primeiro Rei de Israel, o Rei Saul!
Israel era governador por Deus, mas chegou uma época que o povo queria que
um rei homem os governasse, e de tanto pedirem a Deus um rei para Israel, Deus
atendeu seu povo!

https://www.youtube.com/watch?v=7c7GCNEmzR0-
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Falou com o profeta Samuel que ungisse um rei para o povo e Samuel escolheu
Saul.
Saul era um cara muito grande e forte, ficava com a cabeça e os ombros sobre
qualquer pessoa de Israel. Apesar disso, Saul era tímido e humilde, que na
primeira vez que precisou aparecer para o povo se escondeu!.
Saul se tornou um rei forte e poderoso, formou um grande exército para lutar
contra os filisteus, mas Saul saiu dos caminhos de Deus e desobedeceu ao
Senhor… E sabe o que aconteceu????
Ele perdeu sua coroa! Ahhhhh!
Poxa vida! Perder algo que ganhamos de Deus por ser desobediente, Que triste!
E sabem para quem foi essa coroa? Bom isso a gente vai saber só semana que
vem!

Crianças desobedecer não agrada a Deus, e faz a gente perder nosso lugar, e as
coisas que Deus tem para nós!
Se você obedecer ninguém vai tirar sua coroa! E a coroa de hoje vai para os
OBEDIENTES!

Vamos orar?

ORAÇÃO:

SENHOR DEUS EU QUERO SER OBEDIENTE AO SENHOR E SEMPRE RESPEITAR NO QUE
O SENHOR DISSER. EU TE AGRADEÇO POIS O SENHOR ME ESCOLHEU PARA REINAR
CONTIGO E HOJE EU RECEBO A COROA DA OBEDIÊNCIA SOBRE MIM, EM NOME DE
JESUS AMÉM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Na Bíblia está escrito que devemos entregar nossas ofertas com alegria.
E aprendemos que obedecer é muito importante. Então hoje vamos entregar
nosso melhor com muita alegria e obediência para sermos abençoados por Deus!

Vamos entregar nossa oferta para que a casa do Senhor continue aberta, em
nome de Jesus.
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ATIVIDADE:

Decorar a coroa da obediência.
EM ANEXO

LEMBRANCINHA:

A própria atividade.

SUGESTÃO DE IMAGENS:

Rei Saul


