Janeiro – FÉRIAS NO KIDS
O ano aceitável do Senhor

INTRODUÇÃO AULA 3
Como é bom andarmos lado a lado com Jesus.
Com Ele nos sentimos prontos para vencer qualquer dificuldade. Ele é nosso melhor amigo.
Preparados para colar em Jesus? Esse será o nosso tema da semana.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nessa aula utilizaremos a cola como símbolo profético.
Vamos usar como referência para essa aula a palavra da videira de dos ramos.
Realize a dinâmica com a sala de forma que eles entendam que sem Jesus morremos
espiritualmente, e não podemos dar frutos.
Mas quando estamos colados em Jesus, somos benditos, felizes e produzimos muitos frutos de
bênçãos e vitórias
Boa aula!
Equipe pedagógica!

ANDANDO COLADINHO COM JESUS
Jesus quando veio ao mundo ensinou um segredo espiritual muito especial: andar junto com Ele
é o caminho para vencer nesse mundo.
Então, que tal aprendermos como andar coladinho com Jesus?
LEIA E MEDITE:
João 15:1-10 . Isaias 48:17
OBJETIVOS:
 Que cada criança nessa aula entenda que elas não estão sozinhas. Ficar sozinho é uma
opção. Ficar longe de Deus é uma opção também. Mas quando decidimos ficar perto Dele,
tudo fica melhor. Leve as crianças a entenderem que não existe escolha melhor do que
andar com Jesus.
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Muitas crianças estão se sentindo solitárias nesse momento. Muitas tem passado por dificuldades
e não sabem como resolver (ou não está ao alcance delas). Então como dar um passo e construir
um futuro melhor diante de tantas adversidades?
Só existe uma saída: colar em Jesus. Essa é a melhor opção. E a palavra diz que estando
coladinho Nele a nossa alegria será completa.
Leve essa alegria de servir a Jesus para cada criança. E que esse símbolo profétic faça com que
cada uma lembre que andar com Jesus é a melhor escolha.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Leve uma arvore de EVA ou cartolinha e diversas folhas.
Durante a aula você explicará que Jesus é a videira e nós somos os ramos.
Ao final da aula, cada criança que escolher ficar colada em Jesus poderá colar a sua folhinha na
árvore.
MINISTRANDO:
Quem aqui já teve ou tem um melhor amigo que você anda grudadinho? Ah para ir fazer os
passeios, brincar, conversar. É muito bom ter alguém perto de nós, não é verdade?
Mas crianças, sabe o que tem acontecido muito? As pessoas estão se sentido cada vez mais
sozinhas... As vezes mesmo com um amiguinho do lado a pessoa se sente só...
Mas como resolver isso? Como a pessoa pode se sentir completa e feliz?
Jesus, quando veio para a terra ensinou algo muito importante... foi um segredo para sermos
felizes e não nos sentirmos sozinhos. Vocês fazem ideia qual é esse segredo?
Vou contar para vocês:
Olhem bem essa ávore. Jesus disse que Ele é como essa árvore e que as pessoas são como
essas folhinhas.
Todas as folhinhas que estão na árvore estão verdinhas, brilhantes, crescem e os seus ramos
dão frutos.
Mas as folhinhas que caem da árvore e estão pelo chão vão ficando escuras e secam. Elas
morrem.
Então, se nós somos como essas folhinhas e os ramos, o que é melhor, ficar na árvore, ou sair
dela?
Com certeza ficar grudado na árvore é a melhor escolha.
Quando escolhemos ficar colado em Jesus, ficamos como essas folhinhas: cheios de vida,
alegria, crescemos e damos frutos.
Jesus disse também que quando estamos com Ele a nossa alegria é completa.
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Então vocês já sabem, ficar colado em Jesus é o segredo para sermos felizes. Nunca mais você
se sentirá triste ou sozinho.
Quando vier uma tristeza querendo entrar no seu coração, já manda ela embora, e busque ficar
ainda mais pertinho de Jesus. Ele vai limpar, tirar tudo o que te faz sofrer e fará você florescer de
alegria e benção.
E então, quem quer ficar coladinho em Jesus?
Pegue sua folhinha, vamos fazer uma oração e grudar as nossas folhinhas na árvore.

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje eu escolho ficar colado no Senhor. A minha escolha é te servir, é ficar perto
do Senhor. Eu sei que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E toda a tristeza e o queria
me deixar triste ou desanimado vai sair agora, porque a minha alegria com o Senhor será
completa. Em nome de Jesus, Amém!”
VERSÍCULO:
“Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves
andar.” Isaías 48:17
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- A que Jesus se comparou para ensinar que o melhor caminho é andar com Ele?
- O que é uma videira?
- O que acontece com a folha que está grudada na árvore?
- O que acontece com as nossas vidas quando estamos colados em Jesus?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Quando decidimos andar com Jesus, nada nos falta. Se depositamos Nele a nossa confiança e o
nosso amor, Ele nos abraça como filhos. E para um filho, Deus cuida de todos os detalhes
Nossa dependência não está no dinheiro que nossa família tem, ou em bens materiais. Não há
garantia de uma vida feliz se a pessoa tem todos os bens materiais que gostaria.
Só há uma forma de ser 100% feliz: estando com Jesus.
E agora nós vamos entregar as nossas ofertas, com o nosso amor, declarando que com Ele nada
nos faltará e que não dependemos de nada desse mundo, mas apenas do Senhor.
ATIVIDADE
Hoje é o dia de fazer COLAGEM!!!
Prepare papeis coloridos, cola, tesoura, lápis e se divirtam muito.
Seguem sugestões:
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LEMBRANCINHA:
Vamos entregar uma cola para cada criança.
Envolva a cola com uma capinha e coloque a frase “Estou colado em Jesus”.
Explique para a criança que ela deve colocar essa cola também no estojo, e durante todo o ano
ela vai usá-la e se lembrar de que estando colados em Jesus somos mais felizes.
Coloque uma tag com o versículo do dia.

Boa aula!

