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TEMA: MARCHAR PARA JESUS!!!!

Nesta semana pré Marcha teremos uma semana especial!!!!

Vamos levar às crianças, o sentimento da importância da Marcha para Jesus
para nós, povo de Deus!
Mesmo as igrejas que estão fora de São Paulo ,vamos ensinar as crianças e
levá-las a terem essa ação de Marchar em casa com a família, assistir pela TV
gospel, Canal do YouTube de nossa igreja esse evento... tirando fotos e
mostrando ao mundo que somos de Jesus!

Dia 9/07 é o dia de todos nós que amamos ao Senhor,
declaramos que Jesus é o nosso salvador e pode

transformar qualquer situação e não precisamos ter medo,
mas sim Marchar!

Para você professor

Quantas MARCHAS PARA JESUS  você já participou? 1, 2, 10… as 30?!
A Marcha é mais que um evento onde vemos amigos, participamos de um show,
de uma caminhada para apoiar uma causa, a Marcha para Jesus é um ato
profético, uma arma espiritual para vencermos e habilitarmos milagres em nossa
casa, vida, família, ministério. É uma oferta que gera salvação, que anuncia o
nome de Jesus para os quatro cantos da terra!!!! Um ato que desfaz as obras do
inferno e dá vitória ao povo de Deus!
Nessa semana lembre-se do que você já viveu marchando para Jesus, e se essa
for sua primeira Marcha, ou você não tenha percebido o que a Marcha
transformou em sua vida, que o Espírito Santo te dê essa experiência nessa
Marcha Épica de 30 anos.

Encha seu espírito de alegria (independente do que você está vivendo hoje),
esteja todos esses dias em festa… comece sua Marcha hoje por suas redes

sociais e por onde você for declarando que  Jesus é o seu Senhor e tem poder
para fazer além do que os nossos olhos podem ver!
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LEIA E  MEDITE

● Êxodo 14

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a Marcha é uma arma espiritual para vencer o medo
e suas guerras.

● Ensinar a criança o que é “arma”

Qual é a situação da criança:

Muitos são os medos que rodeiam as crianças, nesse período pós pandemia,
vemos crianças que têm medo de estar na escola na igreja e muitos estão com
receio de participar da Marcha e também medo de perderem alguém da
família,    amigos e até mesmo de perder a própria vida.
Mas Deus é aquele que quando estamos com medo nos questiona por que você
está assim? Por que só está clamando?
Temos que ter atitudes para vencer, e Deus diz para Marcharmos! (Êxodo 14.15) e
É isso que faremos vamos levar as crianças para receberem e usarem essa arma
espiritual para vencer todo medo em nome de Jesus!!!!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Para as igrejas que têm culto todos os dias sugerimos que a palavra seja
ministrada em todos eles. Analise com a equipe da “Kids Church” em sua igreja a
dinâmica, o público que será alcançado para que todos os dias sejam muito
especiais e marcantes nessa semana!

● Decore sua sala para uma grande festa (Use balões coloridos) coloque
faixas (cartazes) com frases de incentivo à participação.

● Tenha um varal com camisetas antigas das marchas.
● Faça um painel (cantinho para foto)

Imagem de sugestão.
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LOUVOR:

Quarteto FLG - Pronto para batalha https://youtu.be/11ce4XyYPYg

Renascer Praise - 1000 graus https://youtu.be/QTC7_DVENZA

SOLDADO DO REI (DT)

O NOSSO GENERAL

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

O Senhor disse a Moisés: — Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo
que marche.
Êxodo 14:15

MINISTRANDO:

Para as igrejas que optarem por fazer em vários cultos, divida em 4
momentos a Ministração… faça uma dinâmica de suspense animado…
como se fossem capítulos de uma série incentivando a criança a estar
todos os dias na igreja (a maioria das crianças já estão de férias, então
invista para que elas venham à igreja o maior número de dias possível).
Para as igrejas que optarem por ministrar em um culto comece e termine a
história no mesmo dia.

CRIANÇAS!!!! Estamos numa semana muito especial, em um mês muito especial e
aqui na Kids Church vamos festejar e celebrar o mês inteiro!
E durante a semana, como bons soldados do Exército de Jesus que somos, vamos
receber “armas” para vencer o medo!!!!

- Alguém aqui tem medo de alguma coisa?
- Qualquer coisa!
- Ahh… sabia que eu também tenho alguns medos?
- Medo a gente consegue pegar na mão? - Não, não conseguimos

https://youtu.be/11ce4XyYPYg
https://youtu.be/QTC7_DVENZA
https://youtu.be/Yl5fQdTHwyM
https://youtu.be/3kpOvbj7L7c
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- Medo a gente sente. Tá aqui dentro, né? A gente não vê e nem pega, mas
sentimos

Deus sabe que você sente medo. esse medo aí! E Deus ajuda a cada criança a
vencer seus medos. è como se fosse uma luta , só que é invisível. Então Deus nos
ajuda com coisas invisíveis também, porque não é uma luta normal. Vamos então
chamar de armas. Lembre-se: são invisíveis, mas são coisas que podemos fazer e
Deus sempre estará junto.
E a primeira Arma é Marchar para Jesus!!!!
Como assim?
Vou explicar

Aqui na Bíblia no livro de Êxodo tem a história da primeira Marcha da história…

O povo de Deus tinha saído da escravidão do Egito e viram que o rei do Egito, o
Faraó estava vindo para matá-los, e todos ficaram com muito medo pois tinha
um mar enorme na frente deles e eles não sabiam nem nadar! JESUS!!! E sabe,
tinha muita criança ali! Imaginem o medo delas?!
Medo de morrer, medo de voltar para o Egito, medo de se perder dos amigos e
da família, medo de não conseguirem…
Então Moisés foi orar e aí Deus disse assim:  Moisés fala para o povo Marchar!

E foi o que Moisés fez, e o mar se abriu e o povo de Deus venceu o medo e
aquela guerra!!!! Aleluia!!!!!

Temos que marchar, temos que fazer alguma coisa. Que coisa é essa?
Marchar é dar passos na direção daquilo que a gente tem medo!

E no dia 09 de Julho nós vamos tomar essa posição de Marchar para Jesus,
vamos escrever os nossos pedidos, as coisas que precisamos vencer e colocar nos
nossos pés e  receber a vitória!

ORAÇÃO:
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JESUS OBRIGADO POR ME ENSINAR A USAR ESSA ARMA QUE ME AJUDA A VENCER
O MEDO. EU VOU MARCHAR E DECLARAR QUE SÓ O SENHOR É DEUS, QUE EU TE
AMO E QUE COM O SENHOR EU SOU MAIS QUE VENCEDOR! AMÉM!!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Você sabia que quando você participa da Marcha, convida um amigo para ir a
igreja, ou a Marcha com você, você está entregando uma oferta muito especial
para Deus?!

Então hoje além do seu dinheirinho ou itens para o lanche que você trouxe para
entregar a gente vai fazer uma oferta especial, que será convidar o maior
número de pessoas para irem com você a Marcha é trazer na próxima semana
um amiguinho que não vem a igreja com você!
Em nome de Jesus!
DESAFIO DA SEMANA :
POSTAR EM SUAS REDES SOCIAIS SEU CONVITE PARA A MARCHA PARA JESUS E
MARCAR A @kidschurch
#euvoumarchar #marchaparajesus2022
ATIVIDADES:  Cada dia faça uma

É semana de festa, então faça brincadeiras, quizz bíblico, balada Marcha para
Jesus…para realmente celebrar o momento Esquenta Marcha!
Faça chapéus ou viseiras com as cores da marcha
SUGESTÃO 1

SUGESTÃO 2
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LEMBRANCINHA:
Kit lanche com orientações da Marcha.

SUGESTÃO DE IMAGENS:
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se possível projete as imagens pelo notebook
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Imagens originais em:
https://www.marchaparajesus.com.br/post/informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-m
archa-kids-deste-ano

https://www.marchaparajesus.com.br/post/informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-marcha-kids-deste-ano
https://www.marchaparajesus.com.br/post/informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-marcha-kids-deste-ano
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PALMILHA : VAMOS MARCHAR COM NOSSOS PEDIDOS
Faça a impressão, Entregue a cada criança sua palmilha escreva os pedidos


