SETEMBRO – CIDADÃO DO CÉU
INTRODUÇÃO
Estamos começando uma nova campanha no nosso kids.
Chegou o tempo de refletirmos sobre nossa identidade espiritual.
Mas como falar sobre um tema tão difícil com as crianças???
De uma forma lúdica, divertida, e, acima de tudo, ensinando a cada aula sobre quem somos diante de Deus.
Desde o momento em que fomos chamados pelo Senhor e aceitamos esse chamado, nosso nome mudou. Agora
somos chamados de filhos, e pertencemos ao reino mais incrível que existe: o reino de Deus.
Vamos ensinar as crianças nesse mês sobre essa verdade, cada uma delas faz parte desse reino.
Abordaremos questões muito importantes sobre quem somos, o que recebemos de Deus, o que fazemos , e a porção
que podemos entregar .
Durante as aulas da semana, teremos dinâmicas que proporcionarão de uma forma muito leve que esse aprendizado
seja reforçado.

Data

Temas:

Dinâmica

Versículos:

Semana 1

Uma nação diferente

Tour pelo mundo

1 Pedro 2:9

Semana 2

A minha bandeira é o amor

As bandeiras do mundo

1 João 4:16

Semana 3

Jesus mora comigo

Construção de uma cidade

João 14:2

Semana 4

Faço parte de uma grande família

Painel da família

Romanos 12:10

Semana 5

Sou cidadão do céu

Festa das nações

Colossenses 3:12

Deus abençoe!
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer
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AULA 1 – Uma nação diferente
Você sabia que Deus te escolheu para ser parte de uma nação santa?
Nós somos o povo que pertence a Ele. O Senhor nos tirou do pecado, daquilo que era um caminho mau, e nos trouxe
para a sua luz.
Ser povo de Deus é algo especial, é um privilégio. Todos podem fazer parte dessa nação, porque essa identidade
não vem de um país, ou de uma região geográfica, mas vem de Deus.
Somos cidadãos dos céus!

LEIA E MEDITE:
1 Pedro 2:9

OBJETIVOS:
Ensinar para a criança que Deus escolheu cada uma para ser parte do povo de Deus.
Ensinar o que significa ser cidadão do céu.

desenvolvimento da Aula

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Monte um painel com as crianças das diversas nações. Faça um tour pela sala apresentando cada figura e converse
com as crianças sobre cada lugar. Deixe as crianças falaram sobre o que elas já ouviram falar sobre esse local, como
acha que são os costumes locais.
Após o tour, inicie a ministração.
ÁFRICA
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AUSTRÁLIA

CHINA
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ALEMANHA

ANTÁRTICA
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HAWAI

JAPÃO
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INGLATERRA

MÉXICO
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EMIRADOS ÁRABES

FRANÇA
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PERU

RUSSIA
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ESPANHA

TURQUIA
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MINISTRANDO:
Quantos lugares diferentes existem nesse mundo, não é verdade crianças?
Vocês viram aqui crianças do Japão, França, Alemanha e vários outros países... Tem criança até da Antartica...
E tem países que nem está aqui no nosso painel, não é verdade?
Quem já ouviu falar em algum pais diferente desses?
Estados Unidos, Portugal, Brasil também!
E olha só, em cada lugar tem uma comida diferente, festas diferentes, roupas diferentes. Vocês sabiam que até as
casas de um país para outro muda também?
Agora eu tenho uma pergunta para fazer a vocês: para uma pessoa ser japonesa, o que precisa acontecer? E para
ser brasileira? Ou americana?
Ela precisa nascer naquele lugar, não é verdade! É muito difícil alguém falar: a partir de agora eu sou chinesa! E
pronto, a pessoa conseguiu virar chinesa... não é assim que funciona!
Fazer parte de uma nação é algo que todos recebem quando nascem. Você nasceu e recebeu esse direito, de ser
brasileiro.
Mas seria possível todas as pessoas do mundo serem parte de uma mesma nação?
Tem um jeito sim!
Deus está preparando uma nação gigante lá no céu. Todos que aceitam Jesus vão morar nesse lugar e ser
CIDADÃO DO CÉU.
Nessa nova nação vai ter japonês, chinês, americano, australiano, brasileiro, tudo junto e misturado.
Não importa aonde nasceram. O que importa é se escolheram andar com Deus.
Essa nação é incrível! O povo de Deus!
Eu já decidi que sou parte dessa nação. Eu sou cidadã do céu. Faço parte do povo de Deus.
E vocês, querem fazer parte dessa nação também?
Somos escolhidos! Vamos cantar então esse louvor bem animados!!!

LOUVOR:
“Até chegar em Sião” – Renascer Praise 17

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, muito obrigada por me escolher para ser parte do povo de Deus. Eu te amo muito e quero te
servir para sempre. Amém!”

VERSÍCULO:
“Vocês são o povo escolhidos, nação dedicada a Deus”. 1 Pedro 2:9 (adaptado para o kids)

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Imaginem só : todas as pessoas que você ama pode ser cidadãs do céu também.
Precisamos continuar falando do amor de Jesus para todos, e fazer a nossa parte, sendo exemplos de servos de
Deus.
Agora vamos entregar a nossa oferta e orarmos por isso.
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ATIVIDADE
Para a realização dessa atividade, leve o globo pronto e os corações e círculos recortados. Cada criança deverá
desenhar dentro dos círculos as crianças que fazem parte de diferentes nacionalidades.

LEMBRANCINHA:
Você pode colar um pirulito ou um chocolate na parte de tras dessa lembrancinha.

