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TEMA: CORAÇÃO QUE FALA PARA TODOS QUE TEM UM PAI DE AMOR!

Chegamos ao fim desta super Campanha no mês de março e quantas coisas
aprendemos sobre o que esse coração deve reforçar. Que nessa última aula
você possa levar a importância de falarmos do amor de Deus onde quer que
estejamos, pois essa é a mais importante característica de quem tem esse
coração, anunciar o amor e a Salvação que há em Jesus por onde quer que nós
formos!
LEIA E MEDITE
● Marcos 16:15-18
Quais são os meus objetivos:
● Levar a criança a entender que levar o amor de Jesus é o maior e melhor
coisa que podemos realizar,
● Ensinar que através da atitude evangelizar as pessoas vivemos milagres.
Qual é a situação da criança.

Vivemos em uma geração onde o egocentrismo impera e muitas vezes o
sentimento do "Eu acima de tudo", prevalece na vida das crianças
Saber que são importantes e únicas para Deus é primordial, mas nossas crianças
precisam ter a consciência que esse amor, de Jesus, que as alcançou, deve ser
espalhado e compartilhado com todos que passam pela vida dela, se
multiplicando por onde quer que ela vá.
Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Vamos viajar!!!!
Prepare sua sala como se fosse um avião ou um ônibus, trem (um meio de viajar),
e esteja vestido como o piloto, motorista, e tenha um fantoche ou outro tio que
possa interagir com você.
Tenha um mapa do mundo e alfinetes com pontinhas coloridas.
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LOUVOR:
Minha vida é uma viagem https://youtu.be/T4hCfNfgdSY
Coração de criança https://youtu.be/6ylQAhVJS1A
VERSÍCULO DE HOJE : ( adaptado ou na versão NTLH)
"vá e fale do amor de Jesus a todas as pessoas: Marcos 16:15 (adaptado)
MINISTRANDO:
★ Recepcione as crianças e acomode em seus lugares ofereça um ano de
viagem (em anexo) ficha em branco e lápis a todos.
★ Informe aos passageiros que iremos viajar pelo mundo e conhecer muitos
povos e pessoas e que nessa viagem teremos uma importante missão!
Ministrando:
Comece a viagem pela cidade onde vocês moram, fale sobre os bairros e o
estado onde estão, então vá para o região Norte do Brasil fale que na região
Norte o tempo é quente que chove muito, que lá tem a floresta amazônica, e
muitas aldeias de índios, e que eles precisam de Jesus! E marque com alfinete a
região norte.
De lá vá para Região sul do Brasil e conte as crianças que lá é mais frio, e fica na
ponta do Brasil, que lá tem praias e às vezes até neva e que todos precisam do
Jesus, lá também! E coloque o alfinete no mapa.
Vá para a África, e fale um pouco sobre a África. O clima lá é quente como no
deserto, existe muita miséria lá e eles falam mais de 2 mil idiomas inclusive o
Português, e lá também eles precisam muito de Jesus, vamos levar o amor de
Jesus para eles e repitam JESUS TE AMA E ELE PODE TE SALVAR!
Então vá para a Europa e fale que na Europa temos os países de Portugal,
França, Itália e muitos outros (mostre no mapa), e diga que eles também
precisam de Jesus, e repitam em francês e Italiano
Em francês: Jésus t'aime!
Em Italiano: Gesù vi ama!
Então viagem pela Rússia e diga que o povo de lá está em guerra e que eles
precisam muito de Jesus então vamos dizer para eles que Jesus ama Eles também
.Iisus lyubit tebya!
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Vá para os Estados Unidos e diga que lá tem a Disney, a Estátua da liberdade, e
lá eles também precisam muito de Jesus, e vamos falar que Jesus ama eles: JESUS
LOVES YOU!
Então volte para a sua cidade, e diga nos vamos começar a levar o amor de
Jesus na nossa família, na nossa escola e em todos os lugares que você for!
Na Bíblia em Marcos 16 fala que devemos falar do amor de Jesus para todos as
pessoas e que quando fazemos isso viveremos milagres e levaremos milagres para
todos os lugares!
Faça um ato profético orando com todas as crianças e declarando que o amor
de Jesus vai alcançar cada canto do mundo.
Vamos orar!!!
ORAÇÃO:
JESUS MUITO OBRIGADA POR ME AMAR E SE ENTREGAR POR NÓS, EU QUERO SER
UMA CRIANÇA QUE LEVA SEU AMOR PARA TODOS OS LUGARES. QUE ONDE EU
FALAR DO SEU AMOR SEJA UMA SEMENTINHA QUE VAI FRUTIFICAR EM MILAGRES,
EM NOME DE JESUS, AMÉM!
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTA
Deus entregou a maior oferta de amor por cada um de nós, Ele entregou todos os
sonhos, entregou Jesus, para que você viva também teus sonhos. Hoje você vai
pegar este envelope e entregará uma oferta de gratidão pelos teus sonhos!
Vamos ofertar!
DESAFIO DA SEMANA :
Convidar 5 amigos para vir à igreja e entregar um cartão Jesus te ama.
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Professor segue sugestão:
Tenha sempre impresso o desafio kids com você. Quando a criança trouxer o
desafio (De 2 desafios, sendo um a Bíblia e o caderno e o outro da aula), você
colocará o nome da criança para manter o controle e você irá colar a medalha
em cada quadradinho verde). A criança que completar os desafios você poderá
dar um brinde de sua escolha ou possibilidade.
ATIVIDADE:
Cartão Jesus te ama. (Em anexo)
LEMBRANCINHA:
A própria atividade.
SUGESTÃO DE IMAGENS:
Mostre o mapa e as bandeiras dos países

