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TEMA : QUEM SOU? LIVRE POIS SOU UM ADORADOR

Para você professor

Quantas vezes nos pegamos aprisionados em situações que humanamente não
tem solução?
Quantas vezes essa é a realidade que vivenciamos…, porém a Bíblia nos ensina
que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim somos, e que apesar da
nossa realidade(o que humanamente acontece) temos uma verdade (as
promessas e garantias de Deus para nós)
Essa verdade que vamos trazer para nossas crianças. Não importa a prisão,
quando adoramos a Deus somos livres
Vamos viver após esse culto essa liberdade em nome de Jesus!

LEIA E  MEDITE

● Atos 16: 16-32

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a adoração tem poder de nos libertar.

Qual é a situação da criança:

As crianças têm vivido um tempo onde estão "aprisionadas" a muitas mentiras
que se tornam sua realidade. Mas independente de uma realidade temos uma
verdade espiritual que precisa se manifestar na vida das nossas crianças.
O louvor é uma arma libertadora que traz essa verdade espiritual para as vidas e
através da adoração.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA O LOUVOR LIBERTA.
Você vai precisar de correntes de papel,  uma para
cada criança,

(assista o link,https://youtu.be/jyCQok7t9_A ),LOUVOR:
Eu vim para Louvar a Deus https://youtu.be/owgy4m8KUwk
Festa https://youtu.be/zZ8AUA7ueG0

https://youtu.be/jyCQok7t9_A
https://youtu.be/owgy4m8KUwk
https://youtu.be/zZ8AUA7ueG0
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VERSÍCULO DE  HOJE: ( adaptado ou na versão NTLH)

"Entrem por suas portas com ações de graças
e em seus átrios com louvor;
Deem-lhe graças e bendigam o seu nome" Salmo 100:4.

MINISTRANDO:

Após a recepção das crianças, orações e louvor, comece a brincadeira .
Coloque “as correntes” nas crianças e peça para que elas não puxem antes do
momento certo, que você vai avisar.
Então comece a dinâmica.
Pequenos adoradores! Hoje a gente vai ver como o louvor tem poder de libertar
a gente!
Então escolham um louvor que a maioria goste, e diga apenas quem cantar
pode se soltar das correntes.
Então peça para as crianças se levantarem e cantarem e na hora que eles
cantarem para puxarem as "correntes" e se libertarem, façam uma festa, todos
livres.

Comece a história de Paulo…

Sabem crianças, aqui na Bíblia conta que o Apóstolo Paulo uma vez foi preso
com seu amigo Silas, e eles nem tinham feito nada de mal, então eles cantaram
louvores ao Senhor e as paredes da prisão caíram e eles foram LIVREEEEES!!!!
E depois de serem livres ainda levaram a salvação de Jesus para a casa do
carcereiro que cuidava da prisão.

Crianças, muitas vezes a gente não faz nada de mal, como Paulo. mas se sente
preso por causa da mentira, da desobediência, tá doente, na sua casa só tem
brigas, está faltando alguma coisa na sua casa… E essas coisas nunca mudam…
Mas a sua adoração, o seu louvor a Deus pode mudar a realidade e trazer a
verdade da Bíblia para sua vida.
Então agora pense nas coisas ruins que sua casa e sua família vivem, que não
mudam a muito tempo e nós vamos orar e louvar ao Senhor nessa noite e toda
"prisão" será desfeita em nome de Jesus…
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Vamos orar!

ORAÇÃO:

JESUS NÓS ORAMOS E DECLARAMOS QUE NOSSO LOUVOR VAI DESFAZER TODA
PRISÃO NA MINHA VIDA, CASA E FAMÍLIA, EM NOME DE JESUS, AMÉM.

Hoje coloque o louvor da campanha, ou outro que o Espírito Santo te direcionar,
depois da oração e tenha um momento de adoração com as crianças! ❤

Som de Adorador https://youtu.be/qfDS1LqyOWc

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

A OFERTA DO CORAÇÃO.
Lucas 12:34

A Bíblia diz que onde a gente coloca o que é importante para nós, ali também
estará o nosso coração.
Então hoje nós vamos entregar nosso melhor aqui no Kids e vamos viver o melhor
pois tudo que é nosso estará sendo cuidado por Deus!

ATIVIDADE:

Decorar o marcador de Bíblia

LEMBRANCINHA:

A própria atividade.

SUGESTÃO DE IMAGENS:

vídeo “Minha vida é uma viagem”
https://youtu.be/33nYRWjcKAE

https://youtu.be/qfDS1LqyOWc
https://youtu.be/33nYRWjcKAE
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ideias
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