Janeiro – FÉRIAS NO KIDS
O ano aceitável do Senhor

INTRODUÇÃO
Ah as férias... período de descansar, viajar, brincar, ficar bem pertinho da família.....
Como é bom estar de férias! Mas sabe o que é melhor ainda? FÉRIAS NO KIDS!!!!
Preparados para uma jornada muito divertida?
Serão 4 semanas de muitas brincadeiras, diversão e preparação para viver um ano novo
MARAVILHOSO!
Feliz ano de Isaías! Feliz Férias no KIDS!!!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Essa campanha de Férias no kids será um tempo especial de preparação para tudo o que vamos
viver nesse ano profético. As crianças também tem necessidades espirituais, e nesse mês vamos
ajudá-las a preparar o espírito para viver um tempo novo, cheio de benção, milagres e unção de
Deus.
Para ajudá-las a guardar no coração essa palavra, vamos, a cada aula, relacionar a ministração
com um símbolo profético, que fará parte material escolar. Assim durante todo o ano elas se
lembrarão da mensagem que foi ensinada durante a campanha.
Professor dedique um tempo para preparar a aula, as lembrancinhas, brincadeiras. Será um
tempo muito especial.
Muitas crianças não terão a chance de viajar ou fazer algo diferente nas férias... Mas que bom
que elas tem o KIDS. Que as férias no kids sejam divertidas, impactantes e que marque o
coraçãozinho delas.
Nossas aulas:
Aula

Tema Da Aula

História Bíblica

Referência

Símbolo

Semana 1

Escrevendo uma história
vitoriosa

O chamado de Jeremias

Salmo 139:16

Lápis

Semana 2

Apagando as tristezas e
os erros
Andando coladinho com
Jesus

A restauração de Davi

Isaias 44:22

Borracha

Jesus, a videira
verdadeira

Isaías 48:17
João 15:1

Cola

Vivendo um amor que não
tem fim

Amor de Cristo

Isaías 43:2-3
Romanos 5:8; 8:38-39

Régua

Semana 3

Semana 4

Equipe pedagógica!
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ESCREVENDO UMA HISTÓRIA VITORIOSA
Nessa aula vamos falar sobre a história que Deus escreveu sobre cada um de nós. Ele nos
escolheu e planejou um futuro abençoado para cada um, uma história vitoriosa.
LEIA E MEDITE:
Jeremias 1: 4-10
OBJETIVOS:
 Que a criança saia dessa aula com a convicção que Deus escreveu uma história linda para
ela. E para cada um Ele tem uma história diferente. Quando entendemos isso e desejamos
viver o plano de Deus, somos muito abençoados.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Muitas crianças não entendem porque passam por dificuldades, sejam elas familiares (brigas,
divórcio, morte de parentes), financeiras (mudança de escola, casa, falta de viagens), emocionais
(distanciamento dos pais, separações). Algumas não têm perspectiva de uma vida melhor e
acabam por perder a fé. Outras, por sua vez, não vivenciaram grandes dificuldades, mas
acabaram se tornando egoístas. Em qualquer dos cenários, a criança precisa entender que Deus
escreveu a nossa história, e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para essa aula você precisará de um lápis gigante.
Você pode prepará-lo com papel cartão ou color set.
Seguem sugestões de passo a passo para preparar o lápis gigante:
https://www.youtube.com/watch?v=9ywPISs9ccE
https://www.youtube.com/watch?v=5SH_rSbQ2TQ

Prepare também um painel com papel craft. Ele será utilizado durante
atividade.

a

MINISTRANDO:
(deixe o lápis gigante escondido para revelar no momento certo. Se não tiver um espaço para
guardar, cubra com um tecido, para criar um suspense)
Estamos no mês de férias, mês de tantas coisas boas acontecendo, não é mesmo?
E aqui no kids teremos uma programação muito especial durante esse mês!
Vamos nos divertir e também nos preparar porque esse será um ano INCRÍVEL!!!!
E para começar a nossa preparação eu quero fazer um desafio: quem consegue trazer aqui para
mim o maior lápis da sala. Pode ser um lápis colorido, preto, tanto faz...
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Para ajuda-los nessa missão, deixei aqui alguns potes com lápis para vocês procurarem....
(avalie cada lápis e selecione o maior).
Bom, me parece que esse é o vencedor ! Palmas para o maior lápis.
Agora me diga: o que você escreveria com esse lápis?
(deixe o vencedor contar).
Muito interessante... obrigada e pode sentar...
Crianças, com um lápis a gente consegue fazer muitas coisas legais, não é mesmo? Escrever
cartas, bilhetes, fazer desenhos, pinturas....
Mas hoje eu quero apresentar para vocês um lápis muito especial.... (mostre o lápis gigante)
Esse lápis aqui é enorme!!! Porque eu imagino que o lápis que Deus usa deve ser bem grandão...
Então esse lápis vai representar o lápis que Deus usa para escrever...
Mas o que será que Deus escreve? Quem tem um palpite?
Olha só... lá no livro de Salmos tem um versículo que diz que Deus tem um livro e nesse livro Ele
escreve a história da nossa vida.
Então cada um de nós tem todos os dias, desde o dia que nascemos, os dias que começamos a
andar, falar, o dia de hoje, tudo está escrito nesse livro.
E Deus planejou com muito amor um plano perfeito, uma história de vitórias para cada um de nós.
A Bíblica conta que um profeta, que se chamava Jeremias, certa vez quando Deus estava falando
com ele e dizendo que Ele tinha uma história diferente para ele viver, uma missão especial,
Jeremias disse que certamente não era para ele, porque ele era apenas uma criança que não
sabia nem falar....
Mas Deus disse para ele não falar isso, porque desde que ele era uma sementinha na barriga da
mãe, ele tinha sido escolhido para viver uma história incrível. Ele poderia passar por dificuldades,
porque ninguém está livre de passar por dias difíceis, mas Deus estaria com ele . E naquele dia
Deus tocou na boca dele e deu uma capacitação para ele vencer.
Nós recebemos essa capacitação. Na nossa história tem um capitulo que diz que somos
vencedores.
Então não tenha medo das dificuldades, não fique triste se você gostaria de ter coisas que você
não tem.
Busque viver a história que Deus escreveu. Não se desvie nenhum dia dessa história, não perca
nenhum capítulo. Esse plano é perfeito para nós!

Janeiro – FÉRIAS NO KIDS
O ano aceitável do Senhor

ORAÇÃO:
“Senhor, eu desejo viver a história que o Senhor escreveu para mim. Hoje eu me submeto ao seu
plano e a sua vontade. Eu recebo a sua unção e declaro que sou vencedor. Em nome de Jesus.
Amém”
VERSÍCULO:
“E no Seu livro foram escritos todos os meus dias.” Salmos 139:16
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.

Quem escreveu a nossa história?
O que acontece quando não busco viver o plano de Deus?
Deus prometeu que não teremos dificuldades?
Quando vier o dia difícil, o que devemos fazer?
Com qual profeta Deus falou e disse que ele havia sido escolhido desde a barriga da mãe?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Feche os seus olhos. Pense que você é um adulto... como você imagina que estará a sua vida?
Você se vê na igreja? Você tem uma família, uma casa, amigos? Quantas coisas Deus fez por
você, quais pedidos Ele já atendeu?
Abra os olhos. Você conseguiu imaginar as promessas de Deus se cumprindo e você sendo
abençoado? Se você não conseguiu, peça para Deus te mostrar o bom futuro que Ele quer te dar.
E agora eu quero colocar um desafio para vocês: o que vocês querem construir para Deus? O rei
Davi trabalhou muito para construir uma igreja para Deus, o profeta Jeremias dedicou uma vida
para cumprir o envio. E você, o que quer entregar para Deus?
Vamos todos os dias pensar nisso, e construir um altar de ofertas, atitudes, orações, louvores,
adoração. Dedique tempo ao Senhor. Construa algo para Deus.
Vamos ofertar agora e pensar nas coisas que queremos construir para Deus.
ATIVIDADE
Será que a história que Deus escreveu para nós está em preto e branco ou colorido??? Com
certeza é muuuuito colorida!!! Um colorido alegre, cheio de vida...
Então vamos pintar um mural da história das nossas vidas (coloque esse título professor).
Cubra uma parece com papel craft e distribua tintas guaches. Se fizer pintura a dedo, utilize tinta
própria para isso.
Cada criança deverá colocar o nome próximo do local aonde pintou.
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LEMBRANCINHA:
Vamos entregar um lápis para cada criança. Personalize esse lápis com a frase “Jesus escreveu
a minha história”. Você pode colar uma etiqueta com essa frase.
Explique para a criança que ela deve colocar esse lápis no estojo, e durante todo o ano ela vai
usá-lo e se lembrar que Deus escreveu uma história linda sobre o futuro de cada uma.
Coloque uma tag com o versículo do dia.

Boa aula!

