Abril – Formação Apostólica
2020 - Ano aceitável do Senhor

INTRODUÇÃO
Quando encontramos o Mover Apostólico, tudo o que éramos, pensávamos; tudo o que a
religiosidade nos ensinou, precisa tomar um novo formato. Há necessidade de moldar todas as
áreas da nossa vida, isto é, tudo precisa ter uma nova forma. Formar é dar forma; criar dando
forma! Uma coisa sem forma, é estranha e esquisita, parece não servir para nada. A formação é
uma base bem forte da Igreja Apostólica. Debaixo da Palavra aprendemos a ser o que Deus nos
designou para ser. Precisamos estar em constante formação. Precisamos ter mais conhecimento,
pois não somos cuidadores de crianças. Somos formadores de crianças! Formadores Apostólicos!
Quanto mais cedo formamos crianças dentro da Visão Apostólica, dentro da verdade da Palavra
de Deus, mais cedo teremos homens e mulheres apostólicos e sucessores desta visão que nos
tem colocado em pé e nos tem feito mais que vencedores! E o ministério não vai sofrer por esta
falta.
Em ABRIL, vamos ministrar sobre o que é FORMAÇÃO APOSTÓLICA e como isto é importante
para Deus.
Em MAIO, vamos falar das pessoas na Bíblia que foram formadas e seus resultados. Nossas
Aulas:

Vamos lá!
Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a ministrar
cada aula.
Que o Senhor abençoe a todos!

Ótimas aulas!
Equipe pedagógica.
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PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Quando pensamos em formação, lemos este versículo, vemos que Deus “gosta” de tudo certo e
no lugar. Primeiro ele criou depois, começou a dar forma para a terra que Ele criou.
Deus gosta de formação! Deus olhou para aquele nada, aquele caos e viu que precisava dar um
jeito de tudo ficar em forma; de tudo ter um objetivo, de tudo ter um motivo para existir. Então
tudo era perfeito, porque Deus é perfeito.
Como formadores de crianças, precisamos também pensar na nossa formação. Como está nossa
vida ministerial? Quanto temos investido para que seu ministério seja realmente marcado?
Quanto temos investido na nossa formação?
E nas outras áreas? Familiar, profissional, emocional...? Quais são nossos motivos e objetivos?
Será que em alguma área, está aquele caos? Precisamos colocar coisas no lugar, ter motivos e
objetivos. Nessas aulas seremos os primeiros a receber de Deus e seremos verdadeiros
formadores apostólicos.
AULA 1 – SEM FORMA E VAZIA
Nesta parte inicial, vemos a perfeição e soberania de Deus, e como Ele gosta das coisas em seu
devido lugar, todas as coisas foram criadas com propósitos.
Aformação de Deus em Genesis, não se limita apenas na criação física e seus recursos naturais,
o homem tambem foi formado com princípios e valores espirituais, pois, somos feito a imagem e
semelhança de Deus.
Cabe a nós, deixar o Espírito santo nos conduzir em todas as coisas, Ele nos capacita todos os
dias e em tudo!
Nós formadores, precisamos nos deixar ser formado por Deus em tudo!
LEIA E MEDITE:
Gênesis 1
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender o sentimento e desejo de ser formada do jeito que Deus quer.
Porque Ele quer nos formar.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Vamos usar uma slime (use a mesma da atividade);
● Os brinquedos da sala, devem estar desorganizados, deixe pelo chão da sala;
● Algum brinquedo de encaixe perfeito.
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MINISTRANDO:
Nosssa, que bagunça esta aqui hoje né? Nossa vamos arrumar!
Com os brinquedos de encaixe, tente colocar errado para eles verem que não é o lugar
certo, eles vão apontar onde é o lugar.
Agora sim! Esta tudo organizado e limpinho, cada coisa em seu lugar, do jeitinho que Deus gosta,
simmm… sabiam que Deus gosta de ver cada coisa no seu lugar? Vou contar como Deus arrumu
o mundo tooooodinho sozinho…
No começo, era assim: Fechem beeem fortes os olhos!! Viram? Era assim, a bíblia conta que a
terra era sem forma, vazia e escura, muuuuito escura!!! Ela era muuuuito estranha, igual o meu
slime, nada tinha lugar.
Então, como Deus não gosta nadinha de bagunça, resolveu arrumar: como estava tudo escuro,
Deus falou: HAJA LUZZZZ e a luz apareceu, agora sim da pra ver alguma coisa né, mas Deus
continuous arrumando as coisas, Ele separou o dia e a noite…Ele fez o céu, o mar, o sol, as
estrelas, a lua, os animais, as flores, as árvores…fez as frutas e todas as comidas deliciosas!
TUDO que Deus fez Ele falava: Isso é muito BOM, gostei.
Deus também fez um homem e uma mulher, igual a gente, e para fazer o homem Deus caprichou
muuuuito, Ele fez todos nós igualzinho a Ele, legal né? Todos nós parecemos com Deus. Viram
como Deus gosta de tudo organizado e no seu devido lugar? Ele formou e criou tudo! E formar
quer dizer: Melhorar! Deus ama melhorar a gente, uaaal, quem aqui quer ser formado melhorado
por Deus todos os dias, para cada vez mais ficar pertinho dEle?
Que Legal, eu também quero!!
Vamos orar!
ORAÇÃO:
Deus eu te agradeço pela minha vida e quero te pedir, me forme para te agradar, para ser uma
criança diferente e que todos os dias eu te agrade mais e mais, em nome de Jesus, Amém!
VERSÍCULO:
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Genesis 1:31
ATIVIDADE
● Vamos fazer slime, para os Babys, o slime será comestível, para não ter problemas de
colocarem na boca;
● Ideal levar já pronto dentro dos copinhos descartáveis;
● Lembre-as da ministração, que Deus deu forma, criou o mundo e tudo que vemos nele.
Modo de prepare, slime:
 10 Marshmallows
 10 Balas de iogurte
 1 Xícara de Amido de milho
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Em um pote, coloque as balas e marshmallows, leve ao microondas por 30 segundos para
terete-los. Depois de derretido, coloque aos poucos o amido de milho e esta pronto.
Links com as músicas em animação/visual, para as crianças:
3Palavrinhas. Vol 1 – Quem fez - https://www.youtube.com/watch?v=mMJP-ci-EtE
Pr. Lucas - Pintor do Mundo - https://www.youtube.com/watch?v=gcJEu5qadmQ
Melô Da Criação - Aline Barros - https://www.youtube.com/watch?v=RwGWZc2ICgU

LEMBRANCINHA
A Slime no potinho!!(ou copinho)

