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Aula 3: Coração LIMPO

A Bíblia nos ensina em 2 Crônicas 17:6 que Josafá ficou rico e famoso, porém DECIDIU
continuar obedecendo as leis de Deus.
Afastar-se  do pecado é uma escolha, uma DECISÃO que os limpos de coração tomam.
Nesta aula vamos ensinar as crianças a limpar o coração e a continuarem decidindo por
manter o coração limpo da sujeira que há nesse mundo.
Deus abençoe!

Para você professor

Você já parou para se perguntar porque é tão difícil uma pessoa vencer o pecado, o
vício, ou um mau costume? Muitas vezes a pessoa ora, jejua e ainda sim acaba presa em
uma situação de destruição.
Muitas vezes existe fé, mas falta posicionamento!

E o que isso tem a ver com a aula de hoje?
As pessoas da Bíblia que foram citadas como exemplo de coração limpo, decidiram se
afastar do pecado, decidiram se santificar.
Veja o exemplo de Josafá, que viu a fama, o status batendo em sua porta e tomou uma
decisão: SER FIEL EM SERVIR AO SENHOR. Ele guardou o seu coração, preferiu manter o
seu coração puro, limpo da vaidade.

Vemos também Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar com os costumes da
Babilônia:
“Resolveu Daniel, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o
vinho que ele bebia” Daniel 1:8
Daniel tomou uma decisão, e a partir daí as suas escolhas eram por manter a santidade,
seguir firme no seu jejum, orando 3 vezes por dia.

A palavra do Senhor nos diz que os puros de coração verão a Deus. E a glória do Senhor
veio sobre Daniel quando no seu momento de mais aflição, na cova dos leões, o anjo foi
enviado para fechar as bocas dos famintos leões.

Os puros de coração são preservados, são guardados pelo Senhor.
Que possamos decidir ter esse coração puro e fazer as escolhas que nos leve para perto
do Senhor.

“Esta é a minha oração: Que o amor de vocês aumente cada vez mais em
conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de
SEREM PUROS e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que
vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.” Filipenses 1:9-11

https://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_1_9-11/
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LEIA E  MEDITE

Daniel 1:8

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança o que significa ter um coração puro
● Mostrar, através do exemplo de Daniel, como podemos decidir ter um coração

puro

Qual é a situação da criança:

Muitas crianças não sabem tomar decisões. Seja por serem muito novas para tal ou por
terem sempre um adulto que faz por elas.
Há crianças que não podem decidir coisas simples do dia a dia, como por exemplo, a
roupa que vai vestir, o penteado que usará e o lanchinho que comerá.
Por outro lado, há crianças que foram forçadas a amadurecer muito cedo, por situações
familiares difíceis, e por consequência acabam tendo que tomar decisões importantes
mesmo sendo muito novas...
Aprender a decidir não é uma tarefa fácil para a criança, e fazer a escolha certa nem
sempre é óbvio.
Porém nessa aula vamos trazer uma base essencial, que será o alicerce da criança, a
estrutura que a ajudará a tomar muitas decisões durante toda a vida dela: a escolha de
ter um coração limpo.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

1. Vamos continuar completando o painel de Josafá, dessa vez
com a peça do coração limpo.
Caso não tenha feito o painel, prepare para essa aula e já
cole as peças do coração disposto, coração ousado e
coração limpo.
As artes encontram-se disponíveis no anexo da aula 2.
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2. Faça 2 corações, um coração sujo e um bem limpinho. Esses corações ajudarão
na interação durante a ministração

3. Leve corações em EVA, canetinha com tinta lavável, e água com detergente.  Ao
final da ministração faremos um ato profético: as crianças escreverão ou
desenharão no coração tudo o que deixa ele sujo. Elas poderão riscar e deixar
bem sujinho. Depois todas vão poder  limpar, lavando nos potes com água e
sabão. Nesse momento vamos  profetizar um coração limpo. (Atenção: faça o
teste antes para garantir o uso da caneta certa que sai com detergente)
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LOUVOR:

Meu coração faz Tum tum tum
https://www.youtube.com/watch?v=niKnXLRVMQg

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

"Felizes são as pessoas que tem o coração limpo, porque verão a Deus" Mateus 5:8

https://www.youtube.com/watch?v=niKnXLRVMQg
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MINISTRANDO:

(utilize aqui os dois corações)

Crianças, até agora nós aprendemos que Josafá foi um rei muito especial.
Vamos relembrar como era o coração desse rei especial? Era disposto, ousado… e hoje
vamos aprender que era muito limpo também.
Josafá decidiu que queria manter o coração dele livre das coisas ruins, da sujeira que faz
todo mundo se dar mal. Ele escolheu ser obediente a Deus.

E sabe quem mais fez isso? Daniel.
Olha só o que a Bíblia conta….
Esse menino Daniel era muito inteligente e estudioso. Quando chegava em casa já fazia
a lição. Ele estudava bastante para tirar boas notas nas provas.
Todos percebiam que Daniel era muito especial.

Mas, um belo dia, um rei poderoso prendeu todas as pessoas que moravam na cidade
em que Daniel vivia. Eles ficaram prisioneiros em um lugar chamado Babilônia.
Ninguém podia sair da Babilônia.
E nosso amigo Daniel, teve que ser prisioneiro também…
Mas vocês se lembram que ele era muito inteligente né?
Por isso Daniel ficou trabalhando na casa do rei.

Quando Daniel chegou no palácio, ele viu muitas comidas gostosas, doces, carnes,
muita bebida…hummm que delícia! Agora ele poderia comer tudo do bom e do melhor:
a comida real!
Mas Daniel viu também muitas coisas erradas, muita maldade...
Então ele tomou uma decisão: ele decidiu não se contaminar. Sabe o que isso significa?
Ele queria manter o coração dele muito limpo, não queria que as coisas erradas
entrassem em seu coração.
Então ele resolveu fazer um jejum bem difícil: não ia comer doces, guloseimas, ou carnes.
Somente comeria frutas e legumes. Daniel decidiu também orar 3 vezes por dia, todos os
dias.

E vocês sabem o que aconteceu? Deus deu mais inteligência e sabedoria para Daniel.
Ele ficou muito forte e abençoado.
Imaginem só, se Daniel deixasse, o que poderia acontecer com o coração dele (pegue
o coração sujo). Ele poderia aprender a falar palavrão, fazer maldades, bater nas
pessoas, falar mal dos outros, poderia até humilhar quem não vivia no palácio….
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O que mais pode deixar um coração sujo (deixe as crianças falarem).

Mas Daniel não escolheu ter esse coração.
Vocês sabiam que a gente pode escolher ter um coração sujo ou limpo?
Quando queremos ter um coração limpo, precisamos nos esforçar para fazer as coisas
certas, coisas que agradam a Deus. E quando falharmos e cometermos um errinho que
deixa o coração sujo, ah, a gente sabe o que fazer: orar, pedir perdão e se esforçar para
não errar mais.

Agora vamos ver esse coração limpinho. O que vocês acham que podemos fazer para
ter um coração limpo? E o que Daniel fez mesmo para ter esse coração?
Muito bem crianças!

Agora cada um de vocês receberá um coração. É o coração de vocês!
Pense aí em tudo o que deixa o seu coração sujo. Pode desenhar ou escrever. Faz o
coração sujinho.
E agora vamos orar, pedir para Deus nos dar um coração limpo.
E vocês vão poder limpar os corações, com água e sabão. E a partir de agora continuar
cuidando para o coração continuar limpinho!

Quem quer ter um coração limpo diz AMÉM!

ORAÇÃO:

“Senhor, hoje eu quero te pedir, limpa o meu coração. Eu quero ter um coração limpo,
que te agrada Senhor. Me ajude Senhor a tomar as decisões certas, em nome de Jesus,
Amém”

HORA DO TESTEMUNHO:

Chegou a hora mais esperada do culto kids!!!
É hora do testemunho!!!
Vamos incentivar as crianças a contar suas experiências com
Deus.
Cada uma vai dizer assim: eu vivi um milagre….
Grave os testemunhos, divulgue nos grupos, e se os pais
autorizarem, nas redes sociais também.
Vamos ter muitos milagres esse mês!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Quem tem um coração puro ama a obra de Deus.
Feche os seus olhos e pense em alguma coisa que você gostaria que tivesse no kids.
Abra os olhos e preste muita atenção em algo: se você quiser, com todo o seu coração,
você pode um dia dar isso para Deus.
Vamos orar hoje por isso? Vamos sonhar para Deus, sonhar para o kids e ter nosso
coração cheio de amor pela casa de Deus.

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Hoje as crianças aprenderam a ter um coração puro.
Meditamos na história de Daniel, que decidiu não se contaminar. Ele preferiu agradar a
Deus.
Durante essa semana, orem juntos por isso.
E lembre-se, os puros de coração verão a Deus. Não há nada que supere essa benção.
"Felizes são as pessoas que tem o coração limpo, porque verão a Deus" Mateus 5:8

Deus abençoe!
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ATIVIDADE:

Prepare essa atividade junto com as crianças. Já leve as partes recortadas para que a
criança pinte e decore. Dentro do coração, cada criança poderá escrever ou desenhar
como ter um coração puro.



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
MARÇO 2022

CAMPANHA: O CORAÇÃO DE JOSAFÁ



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
MARÇO 2022

CAMPANHA: O CORAÇÃO DE JOSAFÁ

LEMBRANCINHA:

O coração puro é doce, muito agradável!
E o que é agradável também? Balinhas!!!!
Vamos colocar a tag do versículo do dia e entregar balinhas com os corações puro.
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SUGESTÃO DE IMAGENS :
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