Novembro – Submissão Apostólica

AULA 3 – Submissão as autoridades Espirituais
O ano de Rute tem nos ensinado muitas coisas importantíssimas, uma delas vamos trabalhar
nesse mês: a SUBMISSÃO APOSTÓLICA! Rute foi um exemplo de quem entendeu e viveu essa
palavra. Ela se submeteu ao plano de Deus, respeitou e se colocou em posição de submissão da
vontade da sua sogra (indo com ela para Belém), e de Boaz (quando trabalhava no campo dele).
A submissão de Rute fez com que ela tivesse proteção, suprimento e honra. Vamos levar as
crianças o entendimento de que quando nos submetemos às autoridades e à Deus, somos muito
abençoados.
Professor, permita-se ser um instrumento de Deus nessa campanha. Se há alguma brecha com o
seu relacionamento com as suas autoridades, conserte! Viva essa palavra! Vamos resgatar a
benção da submissão para o nosso Kids e trazer a visão daquilo que o Senhor espera de nós. O
nosso compromisso é formar essa geração com os princípios da palavra. O Senhor vai te usar
para que essa campanha fique guardada no coração de cada criança e ela cresça com essa
verdade espiritual. Nós teremos uma geração que respeita pastores, que ouve os pais, que é
gentil com os professores, que ora por seus governantes, que teme a Deus e segue os planos
Dele. Em nome de Jesus! Que Deus te abençoe e te use nessa campanha! ☺
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nessa aula abordaremos a submissão as autoridades Espirituais vamos utilizar o exemplo de
Naamã, que foi submisso a direção do profeta de Deus (Eliseu) e recebeu a cura. Naamã foi
submisso e sensível a voz do profeta, deixando seu exemplo a nós, temos que entender e levar
as crianças a entender também que obedecer e ouvir a direção de nossos profetas é a melhor
opção. Estar debaixo de uma autoridade, uma cobertura é importante, todas as autoridades foram
constituídas por Deus.

Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus
profetas. Amós 3:7
LEIA E MEDITE:
2 Reis 5
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender que respeitar e seguir as direções dos profetas de Deus.
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para esta aula sugerimos
 Que tal representar a história através de um máscaras feita com peneiras.




Precisaremos também, do rio Jordão e Naamã para ser mergulhado.



 Para finalizar a ministração, termine segurando o guarda-chuva (ou sol) e todos debaixo
dele. Para ressaltar que nossos profetas nos cobrem e foram levantados por Deus para
nos abençoar.
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MINISTRANDO:
Hoje trouxe um amigo para ficar junto com a gente, ele foi um grande general do exército do Rei
da Síria, ele era forte, todos o respeitavam e ele era um herói.... sabem o nome dele? NAAMÃ,
ele era tudo isso, mas ele também tinha uma doença na pele, que deixava a pele assim, cheia
dessas pintinhas e machucados, ele já tinha ido no médico, mas falaram para ele que não tinha
cura, já pensou como seria difícil ser doente para sempre? Deeeeus nos livre, né?
Certo dia, Naamã ainda queria ser curado, então ouviu uma menina dizendo que na outra cidade,
Israel, tinha um profeta que poderia curar a pele dele daquela doença que não tem cura, ele deve
ter ficado muito animado né? Enfim ele seria sarado daquela doença e as pessoas iriam parar de
olhar para ele com dó e iriam ficar perto dele. Então, Naamã avisou o seu Rei que a menina disse
do profeta na terra de Israel e o rei o deixou ir.
Quando ele chegou na cidade, parou em frente da casa do profeta de Deus, sabem o que é o
profeta de Deus?? É igual o apóstolo Estevam, a Bispa Sônia e os tios aqui do Kids, nós
entregamos as palavras de Deus para vocês, ensina o certo e sempre está pertinho de Deus para
ouvir a voz dEle e abençoa as pessoas. E Naamã foi na casa do profeta Eliseu e bateu na porta
da casa dele, então, Eliseu falou para ele: Se realmente quer ser curado, vai precisar mergulhar 7
vezes no rio jordão...Naamã levou um susto tããão grande, aquele rio não era nada bonito e tinha
muito barro, acho que ele deveria ter pensando, ééécaaaa eu vou ter que mergulhar no barroooo
???? aaah nããão!!!!
Mas Naamã queria muito ter sua pele curada então ele foi, ele mergulhou as 7 vezes no rio jordão
e.... SIMMM houve o milagre, Naamã enfim ficou curado!!
Naamã foi curado porque ouviu o que o profeta de Deus falou para ele fazer, os profetas são
importantes na nossa vida, eles sempre têm uma palavra de Deus para gente, o melhor caminho
sempre é fazer o que eles pedem, porque Deus pede para eles falarem pra gente.
Vamos mergulhar no rio como o profeta Eliseu mandou?
ORAÇÃO:
Senhor, quero te agradecer pela vida dos meus profetas, Apóstolo Estevam, Bispa Sonia, os tios
aqui do Kids, muito obrigada Deus por me escolher para ser cuidada por eles e por todas as
benção e alegrias que eles nos entregam. Em nome de Jesus, amém!
VERSÍCULO:
Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus
profetas. Amós 3:7
ATIVIDADE
Com um bambolê vamos enfeitar com tecidos ou papeis na cor azul para representarmos o rio.
Profetize em cada mergulho que eles dão! Você é profeta de Deus na vida deles.
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MÚSICA: - NAAMÃ – TURMA DO CRISTÃOZINHO
LEMBRANCINHA:
Com eva faça o copinho e no palito de sorvete o Naamã. Não esqueça o versículo da aula!

Boa aula!

