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 Aula 2  : Coração OUSADO 

 Na  segunda  aula  desta  Campanha,  falaremos  sobre  o  Coração  Ousado  .  Josafá  mostrou 
 essa  ousadia,  fazendo  o  que  era  muito  difícil:  acabou  com  a  idolatria  e  levou  o  amor  de 
 Deus. 
 Quem é ousado tem CORAGEM! 
 Essa  característica  também  existe  em  Davi,  e  por  isso  vamos  ministrar  sobre  ele  nessa 
 aula. 
 Deus abençoe! 

 Para você professor 

 ♫♫♫  “Cria em mim oh Deus um coração, puro e verdadeiro,  cria em mim oh 
 Deus um coração, pronto pra te adorar…”  ♫♫♫ 

 O  rei  Davi  foi  conhecido  como  um  homem  que  tinha  o  coração  segundo  o  coração  de 
 Deus. 
 A  busca  de  um  relacionamento  sincero  com  o  Senhor  o  levou  a  um  nível  de  conexão 
 espiritual de adoração, de louvor e experiências profundas com o Senhor. 
 Davi foi ousado em servir ao Senhor. 
 Desde quando era pastor de ovelhas ele já servia a Deus. 
 Quando  derrotou  o  gigante,  serviu  a  Deus!  Quando  lutou  guerras  defendendo  o  povo, 
 serviu  a  Deus  e  quando  entregou  seu  tesouro  para  a  construção  do  templo,  serviu  a 
 Deus!  Até  mesmo  no  momento  do  seu  erro,  Davi  se  arrependeu,  buscou  perdão, 
 conserto, e continuou servindo a Deus e buscando ter um coração puro. 

 O  coração  ousado  não  desiste!  Se  ele  está  fraco,  se  fortalece,  se  está  triste,  encontra  um 
 caminho  para  ser  feliz,  se  está  partido,  junta  os  cacos  e  se  refaz.  O  coração  ousado  é 
 intenso,  é  guerreiro,  um  verdadeiro  lutador.  O  coração  ousado  em  servir  a  Deus,  se 
 conecta com Deus de uma forma diferente. Têm experiências maiores. 

 Davi teve um coração ousado. 
 Deus deu para Josafá também um coração ousado em servir. 
 E  você,  quer  continuar  escrevendo  essa  história?  Levante-se!  Faça  diferente,  faça  com 
 ousadia! Deus é contigo e tem muito mais para você! 

 Vamos  ser  ousados  na  preparação  das  aulas,  nas  ministrações,  no  louvor.  Faça  o  que 
 você não fez ainda para o Senhor. Seja ousado em servir a Deus! 

 LEIA E  MEDITE 

 1 Samuel 13:14 e 16:7 ; Atos 13:22 
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 Quais são os meus objetivos: 

 ●  Ensinar a criança o que significa ser ousado em servir a Deus 
 ●  Mostrar através da história Bíblica que Deus deu coragem para as crianças, então 

 elas não precisam ficar inseguras. Se elas fizerem boas escolhas, tudo elas serão 
 bem sucedidas. 

 Qual é a situação da criança: 

 A  criança  nasce  e  começa  a  descobrir  que  tem  muita  ousadia  para  testar  o  pais  e 
 arriscar...  Ela  arrisca  os  primeiros  passos  até  conseguir,  arrisca  andar  de  bicicleta  até  dar 
 certo, arrisca escrever novas palavras, ainda que precise usar a borracha muitas vezes. 
 À  medida  que  a  criança  vai  crescendo,  a  insegurança  quer  ocupar  espaço  em  seu 
 coração, e muitas acabam deixando de ter coragem. 
 Algumas  crianças  sofrem  muito  com  isso,  pois  não  conseguem  se  posicionar,  falar  para  os 
 amigos  sua  vontade.  Acabam  seguindo  a  turma,  e,  quando  há  uma  má  influência, 
 acabam se contaminando. 
 Mas  nessa  aula  vamos  ensinar  as  crianças  a  ter  ousadia,  ou  seja,  ter  CORAGEM  para 
 servir ao Senhor, para fazer boas escolhas e seguir o caminho certo. 
 As nossas crianças vão dizer  não  para as coisas erradas  e sim para Jesus. 

 Sugestão para o Desenvolvimento da aula 

 1.  Vamos continuar completando o painel de Josafá, dessa 
 vez com a peça do coração ousado. 
 Caso não tenha feito o painel, prepare para essa aula e já 
 cole as peças do coração disposto e coração ousado. 
 As artes encontram-se disponíveis no anexo desta aula. 

 2.  Faremos nesta aula a amarelinha do coração ousado. 
 ●  Faça as casas da amarelinha no formato de coração 

 (conforme a ilustração) 
 ●  Distribua cartas numeradas ao longo da amarelinha. Cada participante 

 deverá pular a amarelinha, pegar uma carta e guardar consigo 
 ●  Apenas uma das carta revelará o que significa ter um coração ousado 
 ●  Depois que todas as crianças estiverem com as cartas em mãos, poderão 

 abrir o seu envelope, ler o que está escrito (uma de cada vez) 
 ●  A tia perguntará: “O coração ousado é….?” E então todas poderão dizer 

 qual é a carta correta 
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 Cartas da amarelinha 
 1.  Mentiroso 
 2.  Medroso 
 3.  Malvado 
 4.  Careta 
 5.  Sem graça 
 6.  Azul 
 7.  Corajoso 
 8.  Vazio 
 9.  Preto 
 10.  Mal humorado 

 LOUVOR: 

 Meu coração faz Tum tum tum 
 https://www.youtube.com/watch?v=niKnXLRVMQg 

 VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado) 

 “E o seu coração se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor” 2 Crônicas 17:6 

https://www.youtube.com/watch?v=niKnXLRVMQg
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 MINISTRANDO: 

 (ministrar depois de aplicar a dinâmica da amarelinha) 

 Crianças,  a  Bíblia  nos  conta  que  o  coração  de  Josafá  ficou  muito  ousado  em  servir  a 
 Deus.  Sabe  o  que  isso  significa?  Que  ele  tinha  muita  CORAGEM  para  fazer  a  vontade  de 
 Deus! 

 E sabe quem era assim também? O rei Davi! 
 Vou contar 3 coisas que mostram que o rei Davi era ousado. 

 1.  DAVI ERA OUSADO EM LOUVAR 
 Antes  de  ser  rei,  Davi  era  ousado  em  louvar  a  Deus,  então  ele  tocava  harpa,  escrevia 
 orações e músicas para adorar ao Senhor. 
 Vocês sabiam que tem gente que não louva a Deus porque têm vergonha? 
 Ah,  mas  vocês  crianças  podem  ser  corajosas  e  louvar  a  Jesus  sem  medo,  porque  Jesus  te 
 deu  um  coração  ousado!!!  Vamos  cantar  comigo  então  com  ousadia:  “se  o  Espírito  de 
 Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi…” 

 2.  DAVI ERA OUSADO EM OBEDECER 
 Antes  de  ser  rei,  Davi  tinha  um  trabalho.  Ele  era  pastor  de  ovelhas.  Ele  fazia  o  seu  trabalho 
 com  muita  dedicação.  Vocês  sabiam  que  um  dia  veio  um  leão  para  comer  a  ovelhinha 
 e  ele  lutou  com  o  leão?  E  um  dia  veio  um  urso  muito  grande,  e  Davi  também  defendeu 
 as ovelhas do urso!!! Ele era muito corajoso! Tinha um coração ousado mesmo! 
 E  as  crianças  podem  ter  o  coração  ousado  também  obedecendo  aos  pais,  e  fazendo  as 
 tarefas  da  escola  muito  bem  feitas,  caprichadas.  Quando  a  mamãe  pedir  para  guardar 
 os brinquedos, deixe tudo no seu lugar. 
 E  sabe  o  que  mais?  Fazer  as  coisas  certas,  como  a  Bíblia  ensina.  As  crianças  podem  fazer 
 isso! Não podem? Podem simmm!!! 

 3.  DAVI ERA OUSADO EM SERVIR A DEUS 
 O  rei  Davi  não  deixou  o  gigante  falar  mal  do  povo  de  Deus.  Ele  não  gostava  do  que  era 
 errado. 
 O  rei  Davi  se  esforçou  para  servir  e  honrar  a  Deus,  defendeu  o  povo  de  Deus  de  muitas 
 guerras e doou o seu tesouro para que uma igreja linda fosse construída. 
 E como as crianças podem servir a Deus? 
 Criança  pode  entregar  oferta!  Criança  pode  falar  de  Jesus!  Criança  pode  orar!  Criança 
 pode  defender  o  que  é  o  certo,  e  se  afastar  das  coisas  erradas;  quando  um  amigo  fala 
 palavrão, fala mal dos outros, as crianças de Jesus se afastam destas coisas. 
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 E então, vocês já sabem como ter um coração ousado??? 
 Todas  as  crianças  agora  vão  receber  muita  coragem  para  servir  a  Deus  e  fazer  o  que  é 
 certo! 

 Coloquem  as  mãos  como  se  fossem  receber  um  presente.  Nós  vamos  orar,  e  vocês  vão 
 receber  CORAGEM  que  vem  de  Deus  ,  e  assim  terão  um  CORAÇÃO  OUSADO  PARA 
 SERVIR A DEUS. 

 Quem quer ter um coração ousado fala amém!!!! 

 ORAÇÃO: 

 “Senhor  Jesus,  eu  quero  ter  um  coração  ousado  para  te  servir.  Hoje  eu  recebo  coragem 
 para fazer as escolhas certas e honrar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém.” 

 HORA DO TESTEMUNHO: 

 Qual o testemunho você tem para contar? 
 Comece  você  professor  contando  o  seu  testemunho  da 
 semana… Em seguida, chame as crianças para participar. 
 Para  estimular  esse  momento,  leve  um  microfone,  coloque  um 
 chapéu  diferente  em  quem  está  contando.  Crie  um  ambiente 
 onde seja muito legal compartilhar o testemunho. 
 Ao  final  de  cada  testemunho,  incentive  as  crianças  a 
 aplaudirem, darem glória a Deus também. 

 Não  se  esqueçam:  O  testemunho  aumenta  a  fé  das  crianças  e  a  nossa  também!  Ter 
 experiências  com  Deus  é  incrível!  E  as  crianças  são  escolhidas  para  viver  milagres 
 também.  Desde  uma  cura,  um  brinquedo  recebido  ou  uma  prova  bem  sucedida,  são 
 experiências que elas estão tendo com Deus. 

 Dinâmica da hora do testemunho 
 Crie  um  cartaz  bem  lindo  e  especial  e  quando  chegar  este  momento,  uma  criança 
 passa andando com ele pela sala e quem tem testemunho vai atrás dela. 
 E  quando  a  criança  contar  seu  testemunho,  ela  ganha  um  cartãozinho  ou  um  adesivo 

 escrito “ Eu vivi um milagre” (modelo anexo) 
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 VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 

 Aprendemos  nessa  aula  que  o  rei  Davi  entregou  o  seu  tesouro  para  que  uma  linda  igreja 
 fosse  construída.  Essa  foi  uma  grande  oferta,  que  só  quem  tem  um  coração  ousado 
 pode entregar. 
 Qual criança aqui quer entregar para Jesus um grande tesouro? 
 O maior tesouro que temos é o nosso coração. 
 Quem quer entregar o seu coração para Jesus levanta a mão!!! 
 Hoje  vamos  entregar  o  coração  para  o  Senhor  e  vamos  entregar  também  as  nossas 
 ofertas, o melhor que podemos, o nosso tesouro. 

 SANTA CEIA: 

 Ministrar a ceia para as crianças. 
 Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus. 
 Segue o link: 
 https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d4 
 4bb8c89558cef62c143.pdf 

 BILHETE PARA OS PAIS : 

 Queridos pais! 
 Hoje as crianças aprenderam o que é ter um coração ousado para servir ao Senhor. 

 Estamos  no  Ano  Apostolico  de  Josafá,  e,  assim  como  o  Senhor  fez  o  coração  de  Josafá 
 ser  ousado  para  Serví-LO,  nós  também  temos  a  oportunidade  de  viver  essa 
 transformação. 

 Leia com o seu filho 2 Crônicas 17:6 e estimule o seu filho a cumprir o desafio desse culto. 

 Sejam ousados em servir ao Senhor! 
 Deus abençoe! 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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 ATIVIDADE: 

 Um coração ousado pode servir a Deus de várias formas diferentes. 
 Vamos  explorar  essa  diversidade  de  uma  forma  bastante  divertida  e  criativa!  Leve 
 corações cortados de diversos tamanhos, papéis picados, linhas, adesivos, brilhos. 
 Cada  criança  deverá  escolher  um  estilo  e  fazer  o  seu  coração  ousado.  Vejam  os 
 exemplos. 
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 LEMBRANCINHA: 

 Na lembrancinha dessa aula cada criança levará o coração para casa. 
 O  coração  ousado  irá  com  um  bilhetinho  contendo  um  desafio  .  Esse  desafio  deverá  ser 
 cumprido  durante  a  semana,  e  assim,  todos  poderão  colocar  em  prática  o  que  é  ser 
 ousado em servir a Deus. 

 O que escrever no bilhetinho? 
 Coloque  desafios  diferentes,  assim  as  crianças  poderão  compartilhar  experiências.  A 
 seguir, alguns exemplos de desafios do coração ousado: 

 ●  Orar 3 vezes por dia durante essa semana 
 ●  Preparar um presente para a mamãe e o papai 
 ●  Ouvir o PODKIDS do Kids onLine no canal do Spotify 
 ●  Ler a história de Davi em 1 Samuel 17 e contar essa história para um amigo 
 ●  Orar por uma pessoa que está precisando 
 ●  Ler 1 versículo da Bíblia por dia 
 ●  Fazer uma oração junto com as pessoas que moram com você 
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 SUGESTÃO DE IMAGENS : 
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