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Aula 3 - EU QUERO SEMPRE DEUS

Nesta aula vamos falar quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança.

Para você Professor:

Este tema é bem desafiador para nós professores, por isso, é importante que você
estude e leia a Bíblia, pois as crianças são curiosas e perguntam bastante. Estude,
ore e medite na palavra. Peça discernimento ao Senhor.
A Arca da Aliança é um dos símbolos proféticos mais sagrados da Bíblia, pois
representa a presença de Deus. Nela, havia alguns elementos sagrados, como o
bordão de Arão, que floresceu e frutificou, uma urna de ouro com maná e as
tábuas dos Dez Mandamentos.
Hoje vamos falar do momento que roubam a arca do Senhor.

Em 1 Samuel 4 os israelitas exigiram que Hofni e Finéias trouxessem a arca de Siló
para a batalha. Os filisteus derrotaram os israelitas na guerra e roubaram a arca
da aliança. Na batalha, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Depois de
serem atormentados por várias pragas, os filisteus devolveram a arca. Samuel
exortou os israelitas a voltarem para o Senhor. Depois de um breve período de
arrependimento, os israelitas rejeitaram o Senhor e pediram a Samuel que lhes
desse um rei para que os governasse.
Vamos através da palavra ensinar às crianças a importância de querer e desejar
Deus sempre, em todos os momentos e não permitir que nada roube a presença
de Deus. porque quando os inimigos filisteus roubaram a Arca, eles roubaram a
presença de Deus.

LEIA E  MEDITE

Leia todas essas referências:
I Samuel 4,5, 6, 7, 8, 9 e 10

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● Compreender que devemos desejar a presença de Deus.
● Entender que precisamos querer estar perto de Deus e ouvir sua voz.
● Obedecer a Deus.
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● Compreender a importância de fazer o melhor para Deus.
Qual é a situação da criança:
Sabemos que as crianças seguem exemplos, vamos hoje levar o exemplo para
elas. Elas precisam ver para imitar. Crianças que vêem seus pais lendo,
apresentam interesse pela leitura; crianças que vêem seus pais gritando ou
falando palavrão, tendem a imitá-los. E crianças que estão em um ambiente que
vêem pessoas louvando, orando, adorando a Deus buscam fazer igual.
Hoje seremos o exemplo de amor, de fé e de servos de Deus para elas. As
crianças,  ao observarem os professores do kids, terão o desejo de servir a Deus.
Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Providencie:

um saquinho plástico, reforçado, com água.
Uma tigela
as palavras escritas em papel grosso: AMOR, FÉ, ALEGRIA, SAÚDE e PAZ. Use
palitos de churrasco para suporte delas .
Leve a arca que construíram na aula anterior;
Imagens dos israelitas;
Imagens de guerreiros representando os filisteus.
carinhas tristes

LOUVOR:
A ARCA RP13
Na tua Presença - https://www.youtube.com/watch?v=lpesudrk_88
Sim para Jesus Aline Barros - https://www.youtube.com/watch?v=qVcXrZkmg8k

https://youtu.be/MIce2vl_Ogk
https://www.youtube.com/watch?v=lpesudrk_88
https://www.youtube.com/watch?v=qVcXrZkmg8k
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)
(...) então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus
1 Crônicas 13:3
(adaptado para o Kids)

MINISTRANDO:
Olá, crianças !
No domingo passado nós construímos a Arca da Aliança juntamente com Bezalel,
olhem como ficou linda (mostre a arca e pergunte como ela foi construída e
quais materiais foram utilizados).
Que legal, vocês estão sabendo muitooooooooo! Parabéns!
Vocês sabiam que a Arca da Aliança sempre andava com o povo de Israel? Eles
iam mudando de lugar com suas tendas (que eram suas casas) e a levavam,
para onde e iam a Arca ia também!
E um dia eles levaram a Arca da Aliança para uma guerra. Iam lutar contra um
povo chamado filisteus. Eles eram fortes, mas os filisteus eram muito mais fortes, e
sabem o que aconteceu nessa guerra? ( Mostre as imagens) Os filisteus venceram
a batalha, o povo de Deus foi vencido, e o pior, roubaram a Arca da Aliança.
Isso mesmo crianças, os filisteus roubaram a Arca e o povo de Deus ficou sem a
Arca. A Arca representava a presença de Deus, lembram? Então eles ficaram
sem a presença de Deus.
Alguns ficaram tristes, outros não ligaram tanto. Mas agora eles não tinham mais a
Arca e todo o povo ficou  triste e fraco. (mostre carinhas tristes)
Quando ficamos sem a presença de Deus, ficamos fracos.
Olhem só o que tenho aqui: (mostre o saquinho cheio de água com o prato
embaixo)

Esse saquinho representa nossas vidas, quando estamos cheios da presença de
Deus, quando temos Jesus em nossos corações.
(Agora vá espetando os palitos com cuidado para não vazar água, faça um
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teste em sua casa antes)
Com Jesus, com a Presença de Deus em
nossas vidas, temos PAZ, ALEGRIA, SAÚDE ,
AMOR, FÉ. Somos cheios da presença de Deus.
Mas quando deixamos as coisas ruins roubarem
nossa alegria, quando não ligamos para Deus,
não queremos orar, não agradecemos pelo o
que temos, toda a presença de Deus vai sendo
roubada, vai indo embora, igual essa água
caindo do saquinho ( Enquanto fala vá tirando
os palitos para a água escorrer até acabar
toda a água do saquinho)

E você, como você deseja estar?
Com o que você quer que sua vida seja
cheia?
Da presença de Deusssssss!!!

Repita  assim: Eu quero a presença de Deus em minha vida!!!
Deus te ama muito, e Ele quer estar com você em todos os momentos, mas cada
criança  deve  desejar essa presença.
O povo de Israel não cuidou da Arca da Aliança e deixou o povo inimigo roubar.
Nós não vamos deixar ninguém roubar essa presença em nossas vidas!
A presença de Deus traz na sua vida : ALEGRIA, PAZ, AMOR, SAÚDE
Quem quer ter a presença de Deus e estar sempre cheio de Deus em seu
coração?
Eu querooooooooo
Então vamos orar, agora e pedir pra Deus. Só Ele pode nos dar ! Só Ele pode nos
encher.
ORAÇÃO:

Querido Deus, hoje eu aprendi que a Arca é a presença de Deus na minha
vida. Eu não quero que nada roube sua presença da minha vida, eu quero
sempre mais de Jesus.
Jesus, venha morar em meu coração!
Eu te amo,
Em nome de Jesus, Amém!
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HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho
é contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também;
é um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das
experiências que elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa andando com ele pela sala e
quem tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “
Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
VAMOS OFERTAR?
Hoje vamos entregar nosso melhor ao Senhor, por onde o povo ia a Arca do
Senhor ia também e louvavam e entregavam ofertas ao Senhor agradecendo
em todo o tempo.
Vamos andar pela sala entregando uma oferta de louvor ao Senhor com a Arca?
(Após louvarem e festejarem façam uma oração e entreguem as ofertas. )

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje aprendemos sobre desejar a presença de Deus.
Seu desafio nessa semana é ter um tempo no cantinho da oração, um tempo de
louvor e oração pela sua casa e sua família. Ore com seu filho! Cremos que terá
grandes testemunhos.
Seja um exemplo de servo de Deus!
Orem e profetizem um ano vitorioso !
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre
no site do Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!

ATIVIDADE:
EM ANEXO

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA:
A própria atividade:
Aviso de Porta

SUGESTÃO DE IMAGEM :
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