Setembro- Referenciais Apostólicos
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

INTRODUÇÃO
Neste mês ministraremos sobre referenciais apostólicos. Homens da bíblia que deixaram grandes
exemplos para seus sucessores.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Como é importante termos um referencial. No nosso caso temos nosso Pai Espiritual servo de Deus Ap.
Estevan Hernandes e nossa mãe Bispa Sonia Hernandes, grandes referencias que tem nos levado a viver
grandes e poderosos milagres através da palavra liberada no altar. São direcionamentos através de atos
proféticos, símbolos proféticos, jejum, consagração e muita oração. Vamos ensinar para nossas crianças
assim como hoje nós temos eles o povo de Israel também tiveram grandes lideres como referencia.
Nossas aulas:
Aula

Tema Da Aula
Referencial de Coragem

História Bíblica
Moisés e Josué

Dia 09

Referencial de Mente Vencedora

Mordecai e Ester

Dia 16

Referencial de Persistência

Neemias e o povo de Jerusalém

Dia 23

Referencial de Mudança

Paulo e Timóteo

Dia 30

Referencial de Amor

Jesus e os discípulos

Dia 02

Referência
Deut 31.1-3,7-8; Josué 1
Ester 1 a 7
Neemias 1 e 2

2 Timóteo 1:5; 3:14; 15
Atos 16: 1:9
Mateus 8:1;4 Lucas
5:12;16 Marcos 1:40;45

Durante este mês falaremos sobre as características desses referenciais apostólicos. Nosso objetivo é que
as crianças possam ter conhecimento e desejarem ser um referencial seguindo esses exemplos.

 Equipe Pedagógica.
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AULA 1- Referencial de coragem
Iniciamos a campanha falando de Moises e Josué.
Para você professor (a):
Você já parou para pensar o que Deus colocou diante de você e em tuas mãos? Deus não nos entregou
qualquer obra, qualquer talento, mas nos entregou aqueles que são donos do reino (Mt 19.14), e por isso
temos a missão de sermos referenciais na vida destas crianças.
E um dos papeis mais importantes de um referencial é ensinar, é ser um exemplo a ser seguido, copiado e
imitado.
O capitulo 11 de Hebreus, demonstra justamente isso, homens e mulheres que foram referenciais de fé.
Exemplos a serem seguidos, por suas atitudes e posicionamentos.
Qual tem sido sua atitude? Qual tem sido teu posicionamento?
Josué teve como referencial a Moisés o viu tirar o povo da escravidão, viu andar com um povo que só
reclamava, a princípio deve ter sentido um medo terrível, mas ele tinha uma palavra. Josué era conhecido
como Oseias (Num 13.1,16), ele enxergou em Moisés um grande líder, um homem de coragem.
Não tenha medo de assumir teu chamado, tenha um propósito de apenas conduzir as nossas crianças a
viverem milagres e grandes vitórias e conquistas junto com você. Assim como Moises, vamos ser um
referencial de coragem para as crianças.
Boa aula!
LEIA E MEDITE:
Deut 31.1-3,7-8; Josué 1
OBJETIVOS:
 Levar a criança a enxergar dentro da igreja o que é ter um referencial.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças têm valores baseados em referenciais errados, acabam ficando desorientadas e fazendo o que
copiam do mau exemplo.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
1. Caixa surpresa, as crianças são curiosas e geralmente corajosas nesse sentido. Vamos brincar
despertando neles a coragem para sentir o que não podem ver. Coloque dentro da caixa, meleca,
Bombril.... use sua criatividade , ele vão se divertir. Essa será a introdução da aula.
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2. Vamos brincar de “Meu Mestre Mandou” . Depois de brincar explique o que é referencial (é um
modelo que queremos seguir, um exemplo...).
3. Cenário para contar a historia ou imagens. Essa sugestão você pode usar para quando colocar o
cesto no rio e o mesmo para quando o mar se abrir.

MINISTRANDO:

Olá crianças, esse mês vamos conhecer grandes exemplos que podemos copiar. Quem aqui é corajoso?
Muito corajoso. Humm quantas crianças de coragem. (alguns vão falar sobre seus medos, aproveite e ouça
as crianças).
Mostre o cestinho e o boneco. Vejam, vou contar a historia de um homem que desde bebe viveu
livramentos porque Deus tinha um plano especial para ele. Moises foi colocado no rio por sua mãe para se
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livrar de morrer. A princesa o encontrou e ele foi criado como príncipe no palácio ele tinha riqueza e nada
lhe faltava.
Moisés estava crescendo e percebeu que os israelitas (seu povo) estavam sofrendo muito no Egito. Certo
dia, Moisés viu um egípcio batendo num israelita. Ele ficou muito bravo e para defender o seu povo, ele
matou aquele homem. Que corajoso hem!! Mas por causa disso, precisou fugir dali.
Fugiu e foi trabalhar como pastor de ovelhas num lugar bem longe.
Muitos anos se passaram, o povo de Israel vivia como escravo e Deus disse a Moisés que estava ouvindo o
pedido de socorro de Seu povo. Deus escolheu Moisés para ser o líder corajoso que tiraria o povo do Egito
e os libertaria da escravidão.
Deus mandou que Moisés falasse com Faraó. Muita coragem não é mesmo? Falar com o rei para libertar
um povo. Não era uma tarefa fácil, mas Deus estava com ele. Ele falou dez vezes com o rei Faraó até
conseguir libertar o povo. Por fim conseguiu, o mar se abriu para o povo passar e Moises os conduziu por
muito tempo para chegar à terra prometida, passou por varias guerras, mas sempre com muita coragem e
confiando em Deus.
Muitos homens observavam Moises, mas Deus escolheu Josué para quando Moises morresse continuar
conduzindo o povo, pois precisavam de um líder corajoso e Josué foi um grande guerreiro, líder e corajoso
e fez além do que Moises o ensinou, pois continuo confiando em Deus.
Hoje aprendemos que quando temos um líder podemos fazer o que ele nos ensina e muito mais, pois Deus
nos escolhe para fazer além. Deus te escolheu para ser muito mais corajoso que Moises. Você acredita?
Então diga para Deus: eu tenho um referencial de coragem, mas eu quero ser muito mais, me ajuda
Senhor.
ORAÇÃO:
Senhor me ensina como Josué, a obedecer e a fazer o que é certo, e a seguir somente aqueles que são
bons referenciais, e a fazer tudo melhor para te agradar. Guarda meu futuro, em nome de Jesus, amém!
VERSÍCULO:
Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim serei contigo; não te
deixarei nem te desampararei. Josué 1:5
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Como começa a historia de Moises?
2. Que referencia temos dele?
3. Quem foi o líder depois de Moises?
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
O povo de Israel tinha uma promessa de entrar em Canaã, uma terra boa. Moises os ensinou a entregar
ofertas como um memorial para Deus, ele construiu um tabernáculo (como se fosse à igreja hoje) e o povo
ia entregar suas ofertas e sabe o que aconteceu através das ofertas? O Senhor deu proteção, não faltou
nada no deserto.
Através da sua oferta o Senhor também te dará proteção, Ele te fará viver todas as promessas, pequenas
ou grandes; Deus vai te dar abundância no deserto e você e sua família comerão das novidades da terra
prometida. Você receberá 100 vezes mais!
Vamos entregar o Senhor!
ATIVIDADE

Professor, hora de abusar da criatividade.
 Dentro da caixa surpresa coloque os números e um desafio.
 Uma criança de cada vez coloca a mão dentro da caixa e pega um, o numero que pegar ela terá que
pular até a casa, quando chegar na casa o professor lê o desafio.
 Sugestão de desafio: pule junto com uma amigo que está de camiseta azul; Dê um abraço em quem
está com o cabelo preso; fale o nome do referencial que conhecemos hoje; quantas vezes Moises
falou com o faraó; escolha outro numero; encha um balão até estourar.....
SUGESTÃO:
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LEMBRANCINHA:
Fantoche de Moises e cenário do mar se abrindo.

