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 TEMA  : UMA CAPA ESPECIAL 

 Maio  é  um  mês  muito  especial,  onde  vamos  levar  às  nossas  crianças  a  verdade  da  palavra, 
 mostrando  que  o  poder  de  Deus  em  nós  vale  mais  que  qualquer  poder  humano,  ou  objeto 
 mágico  em nossas vidas. 
 Em  Atos  10.38:  “...  como  Deus  ungiu  a  Jesus  de  Nazaré  com  o  Espírito  Santo  e  com  poder,  o  qual 
 andou  por  toda  parte,  fazendo  o  bem  e  curando  a  todos  os  oprimidos  do  diabo,  porque  Deus  era 
 com ele...” 

 A unção é a capacitação sobrenatural de Deus em nossas vidas. 

 A  Bíblia  nos  mostra  diversas  unções,  mas  a  de  Cristo  é  a  principal,  e  esta  unção  está  derramada 
 sobre  a  Igreja.  Através  dela,  há  a  manifestação  de  sinais,  prodígios  e  maravilhas  e  passamos  a 
 ocupar um patamar superior no mundo espiritual. 

 Efésios  1.20:  “...o  qual  exerceu  ele  em  Cristo,  ressuscitando-o  dentre  os  mortos  e  fazendo-o  sentar  à 
 sua direita nos lugares celestiais...” 

 Quando  Jesus  foi  crucificado,  os  soldados  romanos  tiraram  sua  túnica  e  rasgaram  Suas  vestes  em 
 quatro partes e a dividiram entre si. 

 João  19.23:  “Os  soldados,  quando  crucificaram  Jesus,  tomaram-lhe  as  vestes  e  fizeram  quatro 
 partes,  para  cada  soldado  uma  parte;  e  pegaram  também  a  túnica.  A  túnica,  porém,  era  sem 
 costura, toda tecida de alto a baixo.” 

 Há  um  detalhe  muito  importante  nesta  história  que  muitos  deixam  passar  despercebido.  As  vestes 
 de Jesus foram rasgadas,  mas a túnica d’Ele permaneceu  intacta  . 

 A  unção  é  uma  manifestação  física,  como  se  fosse  uma  energia.  Podemos  concluir  que  aquelas 
 vestes estavam impregnadas da unção de Cristo. 

 A túnica intacta nos mostra que, quando não há divisão, a Igreja se torna indestrutível. 

 O manto de Cristo sobre nós traz a manifestação plena da unção d’Ele. 

 fonte 
 https://www.renasceremcristo.com.br/post/a-un%C3%A7%C3%A3o-de-cristo-foi-derramada-sobre-a-igreja-ap 
 ost%C3%B3lica 

 Nossas Aulas: 

 Semana  Tema da Aula  História Bíblica 
 (Referência) 

 Versículo da Semana  Atividade/ 
 Lembrancinha 

 SEMANA 1  UMA CAPA  ESPECIAL 
 (Capa X Manto 

 Apostólico( 

 Isaías 61:10  CAPA BRANCA 
 (manto Apostólico) 

 SEMANA 2  UMA PALAVRA  Efésios 4:12  ESPADA 

https://www.renasceremcristo.com.br/post/a-un%C3%A7%C3%A3o-de-cristo-foi-derramada-sobre-a-igreja-apost%C3%B3lica
https://www.renasceremcristo.com.br/post/a-un%C3%A7%C3%A3o-de-cristo-foi-derramada-sobre-a-igreja-apost%C3%B3lica
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 PODEROSA (Espada X 
 Poder da Palavra) 

 SEMANA 3  A MAIOR PROTEÇÃO DO 
 UNIVERSO (Escudo X 

 Sangue de Cristo) 

 Efésios 1:7  ESCUDO DA FÉ 

 SEMANA 4  ENXERGANDO ALÉM 
 (Visão além do alcance X 

 Enxergar o bom Futuro) 

 Provérbios 23.18  ÓCULOS 
 VISIONÁRIO 

 Para você professor 
 No  mês  de  Maio  teremos  uma  super  campanha,  completando  a  campanha  de 
 domingo  na  semana  trabalharemos  o  poder  do  Espírito  Santo  na  vida  das 
 crianças fazendo delas Crianças Super poderosas. 
 Não  é  nada  humano,  mas  sim  as  coisas  que  vem  de  Deus  que  realmente  tem 
 poder  de  nos  salvar,  nos  livrar,  nos  proteger  e  transformar  todas  as  situações,  e  é 
 exatamente  essa  experiência  que  vamos  levar  as  crianças  terem  a  cada  culto 
 com o Espírito Santo De Deus. 

 LEIA E  MEDITE 
 Introdução acima 

 Quais são os meus objetivos: 
 ●  Ensinar a criança que ela tem uma proteção especial que vem de Deus. 

 Qual é a situação da criança: 
 As  crianças  têm  fixação  por  super  heróis  e  poderes  extraordinários,  e  muitas  vezes 
 se deixam levar pela sedução dessas fantasias e para o poder de Deus. 
 Nesta  aula  vamos  ensiná-las  que  a  Capa  Apostólica  que  está  sobre  a  vida  delas 
 tem  muito  mais  poder  que  qualquer  capa  mágica  que  os  super  heróis  dos  filmes 
 ou desenhos tenham. 

 Sugestão para o Desenvolvimento da aula 

 Dinâmica do VOA OU NÃO VOA? 
 Faça várias plaquinhas com imagens de objetos, animais, e de crianças com e 
 sem capa. 
 Sentem- se em círculos e comece a brincadeira. 
 Você deve mostrar a imagem e perfil para “  VOA ou não  VOA” 
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 Quando voar,  as crianças devem imitar um vôo quando não ficarem como uma 
 estátua! 
 Mostre todas as imagens (pássaros, outros animais como répteis e peixes, aviões, 
 foguetes, helicópteros, roupas, sapatos, e criança sem capa, e criança com 
 capa por último). 
 Seja bem divertida, e quando alguma criança errar( ficar estátua na hora de 
 voar, ou o contrário), ela paga uma prenda. 
 Quando chegar na hora da criança, todos devem dizer que não voa e fixar 
 estátua, aí você deve perguntar, mas se ela tiver uma capa será que ela 
 consegue voar? 

 Então deixe as crianças opinarem e  falarem o que acham, então comece a 
 Ministração. 

 LOUVOR: 
 Renascer Praise - 1000 graus 
 Jesus é meu herói -  https://youtu.be/mv6Ea9083E8 
 https://youtu.be/1wB_56N-Upw 

 VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH) 

 Nós  nos  alegraremos  e  cantaremos  uma  música  de  louvor  por  causa  daquilo  que 
 o  Senhor,  nosso  Deus,  fez.  Ele  nos  vestiu  com  a  roupa  da  salvação  e  com  o  manto 
 da vitória.  Isaías 61:10 

 MINISTRANDO: 

 Crianças  vocês  viram  quantas  coisas  podem  voar  e  outras  não?  Os  pássaros  que 
 receberam  de  Deus  essa  habilidade  de  voar,  e  também  os  aviões  e  helicópteros 
 que  foram  criados  e  também  voam…  mas  as  pessoas  não  podem  voar  mesmo 
 que ela tenha uma capa super poderosa… 
 E  por  falar  em  capa  poderosa,  aqui  na  Bíblia,  fala  de  uma  roupa  especial  que  nos 
 salva  e  nos  protege,  mas  não  é  uma  roupa  que  a  gente  possa  ver  é  uma  capa 
 invisível. Que coisa sensacional! Um manto, uma capa especial que nos protege! 
 Quem  nos  dá  essa  roupa  é  Jesus  porque  ele  nos  ama  .  Essa  capa  nos  protege, 
 nos  salva,  mais  que  qualquer  objeto,  ou  capa  de  poder.  Com  a  capa  de  Jesus 
 nos tornamos super poderosos para vencer! 

https://youtu.be/mv6Ea9083E8
https://youtu.be/1wB_56N-Upw
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 Quem quer essa Capa? 

 Então vamos orar! 

 ORAÇÃO: 

 JESUS  NÓS  AGRADECEMOS  E  RECEBEMOS  ESSA  CAPA  APOSTÓLICA  QUE  NOS 
 PROTEGE  E  NOS  LIVRA  DO  MAL.  RECEBEMOS  O  PODER  QUE  VEM  DO  SEU  ESPÍRITO 
 SANTO PARA VENCER, EM NOME DE JESUS, AMÉM! 

 VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 

 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: 
 Decore a capa em TNT (manto) branca ou lisa de outra cor. 
 Vocês podem levar a capa pré montada e as crianças decoram. 
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 LEMBRANCINHA: 

 A própria atividade 

 SUGESTÃO DE IMAGENS: 

 Em anexo 


