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TEMA: Crescendo na hora certa.

Tudo que plantamos, colhemos, mas para que a colheita venha precisamos
cuidar e alimentar essa semente… A espera pode nos frustrar e fazer com que
deixemos para trás o que certamente geraria o fruto da bênção do Senhor para
nós.
Já preparamos a Terra (NOSSO CORAÇÃO), temos as sementes (A palavra) é
agora é só cuidar com a nossa fé e esperar o tempo de Deus para colhermos os
frutos de milagres!

LEIA E  MEDITE

● Eclesiastes 3

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que há tempo certo para vivermos todas as coisas.

Qual é a situação da criança:

O imediatismo mata a fé! Sem fé é impossível agradar a Deus, e agradar a Deus é
o princípio para que se viva o que deseja nosso coração.
As crianças dessa geração vivem essa disfunção temporal de tudo
imediatamente, e às vezes deixam de viver o melhor para viver o agora.
Nosso Deus tem poder, e realiza milagres instantâneos, mas tem os que se
realizam diante de processos. E as crianças precisam entender esse tempo de
processo que vai do plantio até a colheita. Desde escrever seu pedido e entregar
na igreja até viver o milagre em sua casa.
DEUS É DEUS DE MILAGRES, não de mágicas,(no mundo rel, mágica não existe, é
só ilusão) e nossa parte para viver o que o Senhor tem é acreditar e esperar o
tempo certo em nome de Jesus!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Dinâmica: QUANTO TEMPO DEMORA?
● Leve um relógio que você possa mexer nos ponteiros.

É tempo de férias e que é vamos brincar com as crianças…
Hoje faremos uma culinária!
Tenha pipoca (pode ser de micro-ondas ou com uma pipoqueira), uma gelatina
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(pronta na geladeira,e uma para preparar na hora) um cupcake para decorar
(recheando e cobrindo), ou pode ser outra receita como de biscoito ou a que
você, ministro, tenha habilidade.

Exponha os ingredientes crus, fale o passo a passo da receita que vocês farão,
realize a receita e marque o tempo para ela ficar pronta.

Se por exemplo você escolher a pipoca, mostre o milho… de para as crianças
pegarem os grãos (descarte depois) fale que eles crus não são saborosos e
podem fazer mal se engolimos, que é importante passar pelo processo de
preparo e esperar o tempo certo.

Antes de comer, o que vão preparar, ministre e depois ore e comam o lanche
com as crianças.

LOUVOR:

Assim vou louvar
https://youtu.be/N7Ca-ActgTg

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Tudo neste mundo tem o seu tempo; cada coisa tem o seu momento.
Eclesiastes 3:1

MINISTRANDO:

Crianças vocês viram como tudo tem a hora certa.
Comer alguma coisa crua, ou feito pela metade não é gostoso, mas quando
está prontinho, que DELíCIA!
Na Bíblia está escrito no livro de Eclesiastes que existe tempo certo para tudo.
E na nossa vida é assim tem tempo certo para gente nascer, para gente crescer,
para darmos frutos, como uma árvore!
Quando oramos ao Senhor Jesus e pedimos a Ele um milagre, precisamos ter fé e
esperar o tempo certo pois Ele fará!

https://youtu.be/N7Ca-ActgTg
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Não vamos ficar tristes ou desesperados achando que Deus está demorando ou
esqueceu da gente, vamos esperar pois ele é dono do tempo e nos dará na hora
certa o que precisamos. Vamos orar!

ORAÇÃO:

JESUS EU ACEITO SUA HORA PERFEITA PARA REALIZAR O MILAGRE NA MINHA VIDA!
EU NÃO VOU RECLAMAR MAS JÁ TE AGRADEÇO POIS SEI QUE O TEMPO CERTO
VEM DE TI! AMÉM. B

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Aqui na Bíblia,  no livro de Eclesiastes diz que tem um tempo para tudo,  certo?
Isso mesmo…. Mas será que existe apenas um tempo para entregar minha oferta
a Deus? NÃO!!!!
Temos que ter todo o dia uma oferta para entregar a Jesus, pois a nossa oferta é
como a água que rega a plantinha, e mantém ela viva.
Nossa oferta mantém nossos sonhos vivos e assim colhemos frutos de milagres em
nossa vida.
Vamos ofertar!

ATIVIDADE:

Vamos brincar de amarelinha, dança da cadeira, Jacó- Jerusalém (vivo ou
morto)... brincadeiras onde o tempo, e a espera estejam presentes para as
crianças assimilaram que a há momentos que precisamos esperar para ver o
resultado.
ATIVIDADE OPCIONAL - ABAIXO:
LEMBRANCINHA:

Um saquinho com doces e o versículo.
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ATIVIDADE OPCIONAL :
Preparação – para cada criança

● Imprima seu modelo em A4, se possível papel mais grosso e, em seguida,
pegue uma tesoura, giz de cera e um colchete latonado as crianças
decoram e pintam

● Leve os ponteiros recortados e prenda com o colcete
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