Janeiro – Campanha - Eu aprendi no kids
“O ano mais apostólico de nossas vidas”

AULA 1 – Aprendi como viver mais
Estamos iniciando o ano apostólico de Rute. Esse será o ano mais apostólico de nossas vidas.
Ano de restituição, de viver a aliança verdadeira.
E para começarmos essa jornada apostólica, teremos uma campanha que traz ensinamentos
muito valiosos que prepararão as crianças para viverem um ano maravilhoso.
A cada aula faremos sobre um Provérbio. Esses provérbios ajudarão a criança a refletir sobre os
seus comportamentos e a buscar uma mudança naquilo que é necessário para terem uma vida
firmada com o Senhor
Preparados? Então abra o seu coração, e não perca nenhum segundo desse novo ciclo
apostólico.
Aula 1

Aprendi como viver mais

Guardando a palavra de Deus

Aula 2

Aprendi como receber ajuda

Ajudando ao próximo

Aula 3

Aprendi como ser uma pessoa
de honra
Aprendi como não ser pego
numa mentira

Não se metendo em brigas

Aula 4

Falando a verdade

Deus abençoe e tenham um janeiro maravilhoso!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Muitas crianças estão de férias nesse mês, então a campanha seguirá com clima de férias.
As aulas devem ser curtinhas, e com muitas brincadeiras.
A campanha se baseará em 4 Provérbios que são muito aplicados ao dia a dia das crianças.
O posicionamento se baseia em mudança de comportamento. Então vamos incentivar essa
mudança, para que, a luz da palavra, as crianças vivam as bênçãos do Senhor.
Professor, lembre-se que a criança aprende muito copiando os adultos. Você é o espelho para
elas, então busque em Deus ser referência de Cristo para cada uma.
LEIA E MEDITE:
Provérbios 3:1 e 2
OBJETIVOS
Levar a criança a entender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração.
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A palavra de Deus é a fonte de vida.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
O mundo hoje está cheio de ideias e regras para ter uma vida saudável e feliz com a promessa
de que assim viveremos mais.
Mas a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira fonte de vida é Jesus. E nos alimentamos
dessa fonte quando guardarmos no coração os ensinamentos do Senhor.
A criança precisa entender que a palavra de Deus nos ajuda em tudo. Em qualquer situação. Se
estiverem tristes, doentes, preocupados ou sozinhos, a palavra trará a resposta necessária.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Estamos no mês de férias, então nessa aula teremos muita diversão.
A seguir, vejam as dinamicas a serem feitas antes da ministração:

1. O enigma de como viver mais: introdução.
Leve para a aula uma caixa com um ponto de interrogação.
Dentro dessa caixa coloque uma Bíblia (será revelado para as crianças apenas no final da
ministração).
Lance o enigma dizendo que haverá um desafio no kids. Precisaremos descobrir o segredo de
como viver mais. E para começar cada um receberá um pedaço de papel (1/4 de uma folha
sulfite) e deverá escrever nessa folha qual a sua dica para que uma pessoa consiga viver mais.
Vale tudo (habitos, alimentação, comportamentos, etc). Ajude os menores.

2. O enigma de como viver mais: praticando esportes.
Muitos dizem que praticar esportes é necessário para se ter uma vida saudável. Então no kids
vamos todos fazer exercícios.
- 20 polichinelos
- 20 agachamentos
- 20 flexões
- 20 pulos de um pé só (10 com cada um dos pés)
3. O enigma de como viver mais: bebendo água.
Especialistas afirmam que cada adulto deve beber pelo menos 2 litros de água por dia para
terem uma vida saudável. Então vamos todos agora beber um cópo de água.
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4. O enigma de como viver mais: relaxando a mente.
Mas de nada adianta ter um corpo saudável e a mente doente. Então muitos buscam um
hobby, ou seja, uma atividade que gostam para ocupar suas mentes. Tem muita gente que
escolhe a dança para isso. Então vamos dançar!
(escolha 2 músicas do kids para fazer uma dança divertida – esse pode também ser o seu
momento do louvor da aula)
5. O enigma de como viver mais: alimentação saudável.
A alimentação é muito importante na nossa vida. Mas será que devemos comer tantas
besteiras ou comer mais alimentos saudáveis?
Então no nosso lanchinho hoje teremos muitas frutas.
Agora vamos todos ver as dicas que os amigos colocaram em seus papeis (coloque todos em
roda e comece a ministrar).
MINISTRANDO:
Nossa quantas dicas vimos aqui hoje para que a pessoa viva mais...
Mas qual delas será a mais importante? Aquela que se Jesus estivesse aqui Ele falaria: ”façam
isso, pois com certeza se fizer você vai viver mais, vai ter paz no seu coração e vai ser mais feliz!”
Quem pode arriscar um palpite? (deixe as crianças falarem e pegue a caixa do enigma)
Crianças, dentro dessa caixa está o segredo para que uma pessoa viva mais.
Vocês querem ver?
(revele mostrando a Bíblia).
Lá no livro de Provérbios, a palavra de Deus diz que se a pessoa guardar no coração aquilo que
está na Bíblia, ela irá viver mais.E ainda mais: quem se lembrar dos ensinamentos de Deus, terá
muita paz na sua vida.
Sabe crianças, muitas vezes as pessoas sofrem pois se esquecem que a palavra de Deus te
resposta para tudo.
Mas hoje vocês estão aprendendo isso, que vocês podem fazer exercícios, comer alimentos
saudáveis, beber muita água, ocupar a mente, mas, se não tiver a palavra de Deus guardada ali
dentro do seu coração, de nada adiantaria.
Então, vamos ouvir o que Jesus tem para nos ensinar todos os dias.
E se alguém um dia te perguntar: qual o segredo para viver mais? Você pode dizer: se lembre da
palavra de Deus, siga os seus ensinamentos.
E assim você viverá mais feliz nessa terra e viverá para sempre no céu.
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ORAÇÃO:
“Senhor, eu desejo guardar no meu coração a sua palavra. Eu quero seguir os seus
ensinamentos. E mesmo quando eu crescer e me tornar um adulto que eu nunca me esqueça do
Seu caminho. Em nome de Jesus. Amem”
VERSÍCULO
“Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos;
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.” Provérbios 3:1 e 2
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
-

Como podemos viver mais?
O que traz paz ao nosso coração?
Qual livro traz o ensimanento de guardar a palavra de Deus no coração?
Como podemos nos lembrar daquilo que aprendemos no kids (para as crianças
debaterem)

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Deus em sua palavra diz que deseja nos dar mais anos de vida nessa terra. E Ele preparou um
caminho ainda melhor: a eternidade! Isso significa que todos que seguirem a Jesus viverão para
sempre.
Nesse momento de oferta vamos agradecer a Deus por termos a palavra Dele em nossas vidas.
Por Ele ter salvo as nossas vidas.
E saibam crianças, todas as vezes que entregamos nossa oferta na igreja, estamos dando a
chance de mais uma pessoa ouvir a palavra de Deus também e ser muito abençoada.
Então vamos entregar as nossas ofertas.
ATIVIDADE
A atividade da aula girará em torno da dinâmica apresentada no tópico de desenvolvimento da
aula.
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LEMBRANCINHA:
Sugestões:
1. Entregar uma mini Bíblia de EVA para cada criança. Dentro de cada uma você pode colocar
os versículos ilustrados

2. Colocar o desenho dentro.

Boa aula!

