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TEMA: CORAÇÃO QUE AGRADA AO PAI

Josafá tinha um coração disposto a agradar a Deus.
Nas aulas da semana vamos falar sobre qual o coração que agrada a Deus.

Nesta semana falaremos sobre agradar o pai pela fé , como Abraão agradou.
“CORAÇÃO DE CRIANÇA”

Para você professor
Iniciamos esta super Campanha no mês de março e nela falaremos sobre como é
o coração de uma criança, que tanto Jesus falou ; que deveríamos nos tornar
como criança para herdarmos o Reino dos Céus…:
“Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: "Quem é o maior no
Reino dos céus? "
Chamando uma criança, colocou-a no meio deles,
e disse: "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como
crianças, jamais entrarão no Reino dos céus. Mateus 18:1-3”
…a importância de termos um coração de criança e as características que esse

coração deve ter.
Se entregue e busque as características de um coração de criança que é aceito
por DEUS e a cada culto que você for ministrar esse sentimento puro e verdadeiro
se manifeste.

LEIA E  MEDITE

● Hebreus 11 (capítulo todo)

Quais são os meus objetivos:

● Levar a criança a entender o que é fé = acreditar sem ver
● Ensinar a criança que ela tem um coração que busca agradar a Deus pela

fé, isto é , mesmo sem ver Deus, somente acreditando no coração.

Qual é a situação da criança.

Agradar a Deus muitas vezes parece algo muito complexo pois diferente de
agradar o pai mãe e amigos que sabemos do que gosta, Deus para a criança é
parece que está muito longe, alguém muito distante, humanamente, impossível
de agradar. Com essa aula mostraremos às crianças que isso é uma grande
mentira. Que Deus está perto da gente e para agradá-lo precisamos de fé.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/18/1-3+
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Esta geração não conhece Deus, não sabe quem é Deus. Deus é mais um ser
fantástico!
Deus tem nos dado uma missão e tem colocado crianças nas nossas mãos e
somos cooperadores das famílias, para marcar essas crianças com o dom da fé
que agrada a Deus.
E se cada criança  se dispor, vai agradar a Deus e ser abençoada.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA É PRECISO TER FÉ!
Professor hoje falaremos da fé, que é a certeza das coisas que esperamos mas
não vemos e humanamente não podem acontecer.
Para isso faremos a experiência  do ovo na garrafa.
Assista ao vídeo https://youtu.be/rZuGAV5-Epg

● Use um fantoche para ser seu assistente.

LOUVOR:

Sem fé é impossível agradar a Deus https://youtu.be/Z5OB_hUinAE

Coração de criança https://youtu.be/6ylQAhVJS1A

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"...Sem fé é impossível agradar a Deus."
Hebreus 11:6

MINISTRANDO:

★ Prepare um manto  vermelho e uma coroa para si,  e coloque numa caixa.
Depois da dinâmica sente- se com as crianças e fale que vai se preparar para
contar a história de hoje, vista o manto, coloque a coroa e comece a
Ministração.
★ Monte toda a sala como um laboratório, você pode estar de avental como

um cientista e tenha um fantoche ou outro(a) tio(a) para interagir com
você.

★ Comece a aula dizendo que você precisa colocar o ovo dentro da garrafa

https://youtu.be/rZuGAV5-Epg
https://youtu.be/Z5OB_hUinAE
https://youtu.be/6ylQAhVJS1A
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sem estragá-lo ou quebrá-lo,mas não sabe como fazer.
Deixe as crianças opinarem  e pergunte ao seu assistente (o fantoche) como
vocês vão fazer aquilo que é IMPOSSÍVEL!
Então,  o fantoche responde:

- Essa coisa de realizar coisas impossíveis me fez lembrar de uma história da
Bíblia… a história de Abraão. Ele tinha uma promessa de Deus que seria pai
de muitas pessoas, mas o tempo foi passando e nada acontecia… parecia
impossível aquilo acontecer, um velhinho sendo pai. Mas Abraão teve FÉ, e
acreditou no impossível, e Deus realizou o que ele acreditou, pois sua fé
agradou a Deus. Eu acredito que se a gente tiver FÉ, vamos agradar a Deus
e realizar tudo que precisamos.
Hummm… mas essa coisa desse ovo entrar dentro da garrafa parece
mesmo estar bem difícil, né, tio..?

Então você, professor, diz que que acaba de ter uma ideia, e realiza a
experiência  fazendo com que o ovo entre na garrafa.

Quando o ovo entrar, faça uma  festa!!!!!

Então finalize ministrando:

Crianças vocês tem um coração que busca agradar a Deus, e para agradar a
Deus precisamos de fé. Uma fé que faz a gente acreditar no impossível, esperar o
tempo certo e fazer a vontade de Deus.
E você tem essa fé em seu coração e não importa o que você precisa Deus tem
poder para realizar!
Acredite  ore e viva milagres!

Vamos orar!!!

ORAÇÃO:
SENHOR DEUS EU QUERO SEMPRE TER ESSE CORAÇÃO CHEIO DE FÉ, QUE TE

AGRADA E VIVER O IMPOSSÍVEL EM MINHA VIDA, CASA E FAMÍLIA NO NOME DE
JESUS! AMÉM!!!!
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTA
A oferta de Fé!
Deus deu o Filho tão esperado a Abraão, Isaque, mas Deus queria ver se a fé de

Abraão era de verdade e pediu Isaque como oferta, e Abraão por saber que
Deus nunca falha, Abraão obedeceu e Deus viu sua fé e fidelidade e abençoou
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Abraão. Crianças precisamos ter essa fé e entregar ao Senhor sempre o nosso
melhor a Ele! Vamos ofertar!

DESAFIO DA SEMANA :
Trazer um brinquedo seu para doar no Kids.

Professor segue sugestão:

Tenha sempre impresso o desafio kids com você. Quando a criança trouxer o
desafio (De 2 desafios, sendo um a bíblia e o caderno e o outro da aula), você
colocará o nome da criança para manter o controle e você irá colar a medalha
em cada quadradinho verde). A criança que completar os desafios você poderá
dar um brinde de sua escolha ou possibilidade.

ATIVIDADE:

LEMBRANCINHA:

Um coração escrito FÉ , ou um saquinho com balinhas de coração
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(Sugestão)
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