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INTRODUÇÃO 
 
O próximo fruto que vamos estudar é a alegria, que é um dom de Deus, como está escrito em 
Neemias 8:10  portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. 
 
PARA O PROFESSOR 
 
Sabemos que onde tem alegria o ambiente se torna mais agradável, a alegria faz parte da vida do 
cristão é um sentimento apostólico que podemos experimentar após momentos de tribulações e 
dificuldades como podemos ver em Salmos 30:5 Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem 
pela manhã. 
Estamos passando por tempos de muita tribulação, às vezes o bebê está sofrendo algum reflexo 
do que seus pais estão sentindo, nós precisamos orar para que o Senhor nos faça sensíveis ao 
comportamento do bebê para identificar se há algo de errado com seus pais ou até mesmo com ele 
devemos profetizar a alegria na vida na casa e na família desse bebê. 
 
 BASE BIBLICA 
 
Salmos 16:11 
 
 OBJETIVO 
 
Ensinar que nossa alegria vem do Senhor 
 
 VERSICULO 
 
A alegria do Senhor é a nossa força (adaptado) Neemias 8:10 
 
 SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
 
Leve a árvore e o fantoche que confeccionamos na aula anterior, escolha uma fruta e escreva 
alegria, também leve figuras de bebês sendo amamentados, figuras de mamães e papais cuidando 
do bebê, figuras de festas e balões. 
 
 

 

 

 

 

 



                                          
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 2 

 
 

ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
                                                                                                                                AGOSTO DE 2017 
 

 

 
 

 
 

 



                                          
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 3 

 

 

 

ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
                                                                                                                               AGOSTO DE 2017 
 

 

 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA 
 
Olá galerinha olha quem veio junto comigo, nosso amigo Espírito Santo, ele vai mostrar mais um 
fruto da nossa árvore quem vai ganhar mais uma frutinha? 
Fantoche 
Hoje a alegria é nossa convidada, quando estamos alegres temos um sorriso bem lindo no rosto, a 
alegria é um presente do papai do céu para nós olha só a alegria na mamãe e no papai (mostre a 
figura) olha como a mamãe está feliz (mostre a figura da amamentação) hoje entrego há todos 
vocês o dom da alegria, e agora é seu pode levar. 
Como hoje só temos 1 fruto coloque na árvore você professor. 
 
Ato profético 
 
Ergue a sua mão e pegue a alegria que eu te dou em nome de Jesus e agora Guarda no seu 
coração. 
 
Oração 
 
Ore e profetiza alegria na vida na casa e na família, ordene com toda autoridade apostólica 
entregue em suas mãos que todo espírito de depressão e tristeza saia da casa e da família desse 
bebê em nome de Jesus. 
 

ATIVIDADE  
 
Barbante  
Balões coloridos  
 
Coloque o barbante de uma ponta a outra da sala, você pode amarrar em cadeiras, pendure os 
balões e deixe-os livres para explorar. 
 

 



                                          
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 4 

 

ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
                                                                                                                                AGOSTO DE 2017 
 

 

LEMBRANCINHA 
 
Balões  coloridos 
Copos descartáveis  
Guardanapo 
Canudinhos 
Fita adesiva 
Frutas da sua preferência  
 
Encha os balões, coloque a fita adesiva, primeiro nos canudos e no copo, por último encaixe-os e 
passe fita adesiva nos canudos na parte de cima. 
Coloque o guardanapo e as frutas dentro do copinho. 
 
 

                  
 

        
 

 

Divirta-se e Boa Aula!!! 


