SETEMBRO – CIDADÃO DO CÉU
VENCEDOR
AULA 3 – Jesus mora comigo!
Jesus te escolheu para ser diferente, para ser sal da terra, para brilhar neste mundo.
Jesus está a porta e bate, se você abrir Ele vem morar com você!

LEIA E MEDITE:
João 14:2; Romanos 6:23; 1 Coríntios 6:19-20

OBJETIVOS:
Ensinar as crianças que somos templo do Espirito Santo e devemos cuidar deste templo.
Reconhecer que Cristo conquistou na cruz a vitória sobre o pecado e por isso estaremos na eternidade com Deus. O

desenvolvimento da Aula

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
DINÂMICA AULA
Dinâmica: Casa morador pecado
O objetivo dessa dinâmica é analisar uma situação ou pensar uma estratégia que livre do pecado quando ele bater na
sua porta.
Para a dinamica forme 3 pares de membros que ficaram de frente para o outro de mãos estendidas formando uma
casa (as crianças não devem tocar as mãos devido as medidas de prevenção), e os outros integrantes serão
moradores.
O professor dará os comandos:
• quando diz “CASA” as duplas tem que trocar seus pares formandos outra casa;
• quando diz “MORADOR” os alunos que representam moradores procuram novas casas;
• quando diz “PECADO”, todos devem trocar, mudando também de função(casa ou morador).

SETEMBRO – CIDADÃO DO CÉU
VENCEDOR
SUGESTÃO MINISTRAÇÃO
Prepare para essa aula a um cartaz com as ilustrações a seguir:
ITALIA

ORLANDO

ARABIA SAUDITA

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

BRASIL
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MINISTRANDO:
Olá crianças tudo bem com vocês?
Vocês viram quantas casas diferentes existem? Cada lugar tem um tipo especifico pensando inclusive no clima. No
Canadá, por exemplo, o telhado e a casa todinha é preparada para o frio não entrar.
Existem estilos diversos de casas, tamanhos pequenos e grandes, casas com dois andares ou térreas, tem gente que
não mora em casa... mora em prédio!
Mas, será que lá no céu vai ter casa também?
O que será que Jesus falou sobre isso?
Jesus disse algo bem importante para os apóstolos e que serve para nós também.
Quando Ele estava na terra, Ele disse que iria voltar para a casa do Pai e ia prepara um lugar para aqueles que o
amam.
Quem ama Jesus aqui?
Eu também amo, então você também vai poder ir morar lá com Jesus.
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Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, tem muitas casas muitos lugares para as pessoas
viverem. Então vai ter um lugar para você e para todos aqueles que foram salvos.
Gente que demais! Então, vai ser uma morada eterna, isso significa que ninguém vai poder nos tirar dessa morada
eterna.
Vocês sabiam que se alguém hoje mora na rua mas ama Jesus, quando chegar no céu vai receber uma casa
também? A pessoa não vai ficar sem ter onde morar nunca mais...
Jesus conquistou uma morada para nós que será para sempre. Só vai perder essa moradia quem deixa o pecado
entrar no seu coração e negar Jesus. Por isso temos que estar firmes na presença de Deus, seguindo sempre Jesus.
Mas e enquanto não formos para o céu? Como faço para ficar pertinho de Jesus?
Aqueles que aceitam andar com Jesus e deixam Ele entrar em seus coraçõezinhos, nunca mais ficam sozinhos.
Porque o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro da pessoa.
Crianças, Jesus mora comigo! E com vocês, também? Simmm com certeza.
Vamos dizer todos juntos bem forte: JESUS MORA COMIGO!
Que alegria servia a Jesus, ter Deus dentro da gente e saber que teremos um ligar lindo para morar lá no céu!

LOUVOR:
“O dono da casa” – Renascer Praise 19

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar. Vem morar dentro de mim Espirito
Santo de Deus. Tira de mim todo o pecado que me separa do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. ”

VERSÍCULO:
Gálatas 2:20 “Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim”.

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Nós vimos que Jesus nos ama tanto que cuida de nós . Ele se doou naquela cruz e ainda conquistou uma morada
junto do Pai.
É por este amor gigante que devemos sempre lembrar de agradecer e nunca esquecer que Ele nos amou primeiro.
Então vamos entregar o nosso melhor para que outras vidas possam alcançar a morada eterna.
Vamos ofertar agora com alegria. Amém!

SETEMBRO – CIDADÃO DO CÉU
VENCEDOR
ATIVIDADE
Vamos fazer uma dobradura da casa com papel dobradura ou sulfite colorida. Depois as crianças poderão colorir e
enfeitar as suas casas.
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LEMBRANCINHA:
Vamos entregar para cada criança está casa representando Jesus mora comigo.

