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TEMA :  OBEDIÊNCIA EM PRIMEIRO LUGAR
Deuteronômio 28 traz as bênçãos para a obediência. De maneira bem lúdica
vamos, hoje, ministrar isto para as crianças.
Para você professor

A obediência é um princípio bíblico para sermos abençoados, talvez por esse
motivo seja tão difícil obedecer. Mas nós, geração apostólica que ama ao
Senhor somos diferentes, obedientes e abominamos a rebeldia.
Obedecer é prova de amor e nós amamos ao Senhor em primeiro lugar!

LEIA E  MEDITE

● Deuteronômio 28

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a obediência é prova de amor
● Mostrar que a obediência é mais importante em nossa vida.

Qual é a situação da criança:

Obedecer é muito difícil, e desde os primeiros anos de vida as crianças são
ensinadas que devem obedecer, mas o cenário é uma sociedade que ser
rebelde é mais legal.
Os mais descolados são os que descumprem as regras e fazem o contrário do
que mandam;  do que é certo.
A Bíblia exorta que a obediência é o princípio da benção de Deus. Em várias
histórias os desobedientes perderam, mas quem obedeceu foi recompensado.
A criança precisa ter em seu coração que ser obediente não a faz menor, mais
fraca, ou menos que os outros, pelo contrário, ser obediente a faz ser melhor,
mostra respeito pelos outros e sabedoria, e cheio da presença de Deus!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
DINÂMICA DA CAIXA SURPRESA!
Você precisará de:
1 caixa de presente decorada
1 caixa de bis

Na caixa deve estar escrito:
“Saia da sala e coma um chocolate!”
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As crianças que não sabem ler,  ajude-as dizendo: VAMOS sair da sala!

Sente as crianças em círculo.  É a brincadeira Caixa da Obediência!
(Batata quente).
Explique que a caixa deve ser passada com cuidado e com quem cair tem que
realizar o que está escrito na caixa e ninguém pode falar o que está escrito só
cumprir. Mas antes de abrir a caixa você pergunta para criança:

- Você quer abrir e obedecer ou continuar brincando?
Cada criança que optar por sair, saia junto e explique que ela não pode contar
nada para ninguém quando voltarem!

A ideia é que todas as crianças decidam ir para fora da sala…

E aqueles que optarem por não ir, não devem ter uma segunda chance nesse
momento, pois a intenção da brincadeira é que obedecer é benção.

LOUVOR:

Aline Barros - Papai do céu
Jessyca Kids - Acorda ele

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Obedeçam ao Senhor Deus, e ele lhes dará todas estas bênçãos:
Deuteronômio 28:2
MINISTRANDO:
Crianças como é bom obedecer!
Quem obedece sempre será abençoado!!!
Quem obedece agrada a Deus…
Quem obedece é mais feliz!!!
Às vezes dá medo de obedecer, e até um desânimo para fazer uma lição ou
arrumar um quarto quando nossos pais pedem, mas quem é obediente sempre
vence e chega em primeiro lugar, e o mais importante de tudo recebe a bênção
de Deus!
Na Bíblia está escrito (leia para os maiores, ilustre mostrando a Bíblia para os
menores) no livro de Deuteronômio 28 o que acontece com quem obedece a
Deus…
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Toda sua vida e tudo, de que quem obedece,  dá certo!
Você quer ser abençoado? Então vamos obedecer !!!!!

Vamos orar…

ORAÇÃO:
JESUS EU TE AGRADEÇO POR ME ENSINAR QUE SER OBEDIENTE. ABENÇOA-ME !

EU QUERO SER OBEDIENTE SEMPRE E VIVER A SUA BÊNÇÃO EM NOME DE JESUS,
AMÉM!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Salmo 23,1
Na Bíblia está escrito que o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará, e essa é
uma verdade para quem acredita.
E nossa oferta é uma sementinha para que essa palavra aconteça em nossa
vida.
Toda vez que você entrega algo para Deus, ele não está tirando nada de você,
mas o Senhor recebe a oferta e faz com que você tenha tudo que você precisa
na sua vida.
Então vamos sempre entregar nosso melhor a Deus e acreditar que Ele tem poder
para  dar pra gente tudo que precisamos em nome de Jesus!

ATIVIDADE:

Atividade impressa para colagem.
Prepare cola e papel crepom amarelo
(Em anexo para impressão)

LEMBRANCINHA:

A própria atividade

Sugestões:
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SUGESTÃO DE IMAGENS:

ANEXO.
Se for possível, exibir as imagens

Fazer duas carinhas e colar em duas paredes diferentes.
Uma alegre e outra triste

exibir as imagens e as crianças correm para as carinhas se as imagens mostrarem
crianças   obedientes ou desobedientes


