
2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL

CAMPANHA: “O BEBÊ JOSAFÁ”

INTRODUÇÃO

No Salmo 139, vemos uma Revelação Maravilhosa de Deus, a Davi.

Nos versículo 13-16 ele diz assim: “Tu criaste cada parte do meu corpo; tu me
formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o

que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus
ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da

minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os
dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda

nenhum deles existia.”

Cada criança foi formada de um modo “assombrosamente” maravilhoso!
Cada criança foi escolhida mesmo antes de nascer para servir a Deus.

Podemos dizer que cada ser humano tem a mesma concepção e foi alvo da
escolha de Deus para ser benção e ser usado na sua geração; na sua época. Deus
não mudou! Deus tem colocado crianças e especialmente os bebês em nossas
mãos. Crianças e bebês que foram formados de maneira maravilhosa e
escolhidos para serem bênçãos e serem usadas na sua geração. Nós somos
privilegiados a sermos os primeiros a ministrá-las nesta verdade!

Neste ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ,
Deus nos chama de meu povo.

Ele fala de “vossos filhos e vossas filhas” e fala também das crianças de peito.

Foi ELE quem nos fez e DELE, somos (Salmo 100:3)

Para você Professor:

Quem fez o “Bebê”?

O nome do nosso bebê será JOSAFÁ. Ensinaremos a palavra de Deus e o contato com a igreja

através de brincadeiras, reconhecimento, afeto, carinho e atenção.

A criança que Deus confiou a você neste ano para transmitir a Palavra DELE, de uma maneira
que só você pode fazer,  porque Ele mesmo te escolheu e capacitou para isto!

Ministrar o Renascer Baby é mesmo uma experiência de Fé.
Os bebês não vão responder às suas perguntas nem vão mostrar que entenderam nenhum

“feedback”, mas no teu espírito você tem esta grande certeza. Espiritualmente estão sendo

marcados!

Nas próximas 12 Ministrações vamos ensiná-las que Deus a fez e cada parte do corpo!
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LEIA E  MEDITE

Leia :
SALMOS 139
SALMOS 100:3

PREPARANDO AS AULAS:

Nosso personagem: O BEBÊ JOSAFÁ!

● Serão 12 aulas.
● Confeccionaremos 1 livro com 12 páginas.
● Cada página será 1 aula.
● As páginas terão somente uma figura grande (em anexo)
● Recorte figuras grandes de revistas ou imprima as sugestões em anexo.
● Imprima ou cole as imagens em papel durinho. Plastifique ou coloque

em plástico para não estragar.

● Você terá um álbum que poderá usar todos os domingos e também

aulas da semana e em qualquer ocasião de Ministrar os “babys”. Será

um material muito útil que fará parte do arquivo do Renascer Baby.

Não importa se repetir todas as vezes. Sabemos que os bebês

assimilam e aprendem pela Repetição. É um material muito eficiente.

Você terá um gasto mínimo e um material muito rico.

● A seguir, as figuras que você vai precisar procurar e recortar, que

serão os temas das aulas. O ideal é que sejam figuras grandes.

● PREPARE UM BEBÊ GRANDÃO, TODOS OS DOMINGOS

COLOCAREMOS UMA COROA NO BEBÊ.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

Temas das Aulas: Sugestão de figuras

1ª. Aula

O Bebê JOSAFÁ- figura

de um bebê

7ª. Aula

O Cabelo

2ª. Aula

A Boca

8ª. Aula

As Mãos

3ª. Aula

Os dentinhos

9ª. Aula

A barriguinha, umbigo.

4ª. Aula

O Nariz

10ª. Aula

Os pés; as pernas.

5ª. Aula

Os olhos

11ª. Aula: JESUS

figura alegre de

Jesus com as

crianças

6ª. Aula

As Orelhas

12ª. Aula

ESPELHO, para que a criança possa se ver
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LOUVOR:

Sugerimos que utilizem recursos chamativos e diferentes. Prepare uma caixa ou lata
musical, na qual as crianças retiram o louvor que irão cantar com você. Ou faça uso
de chocalhos e pandeiros de brinquedos.

MINISTRANDO:

Em todas as Aulas a sequência será a mesma, substitua o Tema

Abaixo a sequência de aula. Por favor, adapte de acordo com sua realidade e
conforme a disposição das crianças (ex.: aproveitem para contar a história no

momento em que todos estiverem calmos).
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RECEPÇÃO COM BRINQUEDOS:

● Deixar um louvor infantil bem suave ao fundo.
● Receber a todos com alegria e afeto.
● Todos sentados em roda ou em mesinhas e cadeirinhas com brinquedos

(troque a cada semana o tipo de brinquedo, por exemplo, brinquedos de
encaixe, massinha, livros...).

RODA:

● Música de boas vindas (Boa Noite! Luana como vai?... conforme ensinamos,
colocar o nome da criança)

● Combinado: fale rapidamente o que vocês farão. Ex.: vamos cantar, dançar,
depois escutar uma história, lanchar, pintar e brincar muito!!! Agora é hora de
dançar.

● Louvor

MINISTRAÇÃO AULA 1: O BEBÊ JOSAFÁ.

Objetivo: A criança deve saber que Deus a fez e agradecê-lo.
Mostre O Álbum Chame- as para sentar em uma roda ou em um tapete. Sente- se
com elas; no mesmo nível delas. Elas já vão saber que é hora da história

“Olhem só o que tenho aqui comigo (segure o álbum junto a você, provocando um
suspense. Dê uma olhadinha e volte para as crianças)”.  É muito legal! É um livro
especial. (mostre e deixe as crianças passarem a mão)
Vamos abrir pra ver o que tem aqui?... Olhem só é um bebê! Que lindo que ele é!
Olhe a carinha dele, olhe o corpinho dele, como é o no nome dele?
Este é o JOSAFÁ! Quem fez o Josafá tão lindo assim?
Deus fez o  Josafá! Ele é um bebê especial! Deus escolheu o Josafá para fazer coisas
muito boas para ele! Deus ama o Josafá! Vamos colocar a coroa no bebê Josafá?
(Mostre o bebê grandão e coloque a coroa)

Abra a página 12 O ESPELHO e mostre individualmente cada criança

Olha só agora quem está aqui!
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Que lindo(a)!
É um bebê especial! Qual é o nome dele(a)?
(Fale o nome da criança e diga que foi Deus que o fez)

ORAÇÃO:
Dedinhos alegres para Orar:

(acentue as sílabas marcadas ao falar)

● Tenho 2 mãozinhas que prontas estão

● Pra fazer coisas boas de coração

● 5 dedos nesta mão

● Outros 5 nesta mão

● Cruzo agora todos eles para fazer minha oração

BILHETE PARA OS PAIS :
EM ANEXO OS BILHETES COM OS TEMAS TRABALHADOS EM CADA AULA.
Entregue com a lembrancinha.
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ATIVIDADE:
Coroa com pratinho de papel.Carimbe as mãozinhas com tinta guache

LEMBRANCINHA:
Bebê josafá no palito de sorvete. Faça o bebê e cole no palitinho de sorvete com o
bilhete para os pais. Ou plastifique a imagem do bebê da aula 1 e cole no palito de
sorvete.

SUGESTÕES DE IMAGENS PARA TODAS AS AULAS :
EM ANEXO


