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APOSTÓLICO DE ISAÍAS

INTRODUÇÃO
Logo tão pequenos entendemos quem é a nossa família, quando aprendemos a falar ou desenhar e nos
perguntavam quem era a nossa família demonstrávamos no desenho um Pai, uma Mãe, um filho e Irmãos se
houvesse. A família é o nosso primeiro referencial, quando pequenos repetimos aquilo que nossa família faz, somos
o reflexo do espelho do nosso lar e ao crescermos seguimos muitas características do nosso primeiro lar também,
em alguns casos este reflexo não sai muito bom e por muitas vezes podemos não querer ser como aquele espelho,
mas por não saber como fazer diferente, acabamos sendo iguais mesmo assim.
Quando encontramos o mover apostólico temos a dimensão que Deus é o nosso Pai antes de tudo, enxergamos Nele
nosso primeiro referencial e aprendemos que nossa família foi uma história escrita por este Pai de amor, passamos a
entender a importância que a família tem para nossa vida e que mesmo com todos os defeitos são aqueles que
devemos honrar e nos unir eternamente e, desta forma, tudo o que não nos foi bom jogamos pra fora e procuramos
agir como Cristo agiria durante nossos dias, mas para isso precisamos ter este encontro com Deus que passa por
aceitar a vontade Dele pra nós e entender que temos um envio apostólico que nos fará dar certo em tudo que
fizermos segundo a vontade Dele.
A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos deixar satanás roubar
este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada criança a enxergar como a família que eles
pertencem foi separada por Deus, que com Ele podemos vencer todos os desafios que aparecerem e que possamos
ser instrumento divino na vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e libertação a cada lar que Deus nos
permitir chegar.
Em JUNHO, vamos ministrar sobre a CRIAÇÃO DA FAMÍLIA e que este plano nasceu no coração de Deus.
E em JULHO, vamos ministrar sobre alguns conflitos que as FAMÍLIAS PASSARAM E COMO SUPERARAM.
Nossas aulas:
JUNHO
Dia 07
Dia 14
Dia 21
Dia 28
JULHO
Dia 05
Dia 12
Dia 19
Dia 26

Tema da Aula
Família o sonho de Deus
Um lindo casamento
Filho da promessa
A mais linda família
Tema da Aula
Obedecer é melhor
Deus nos faz rei
Vamos nos unir
Festa da família

História Bíblica
Adão e Eva
Rute e Boaz e Obede
Isaque
Jesus e sua família
História Bíblica
Ester
Davi
Esaú e Jacó
Adoração e gratidão

Referência
Gênesis 2 / Salmos 127.3
Rute 4 / Salmos 127. 3
Gênesis 15 e 21:1-7
Mateus 1:18-25 e 12:46-50
Referência
Ester 2:1-20
I Samuel 16:1-13
Gênesis 27 a 32
Salmos 147.7

Vamos lá! Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a ministrar cada aula.
Que o Senhor abençoe a todos!

Ótimas aulas!
Equipe pedagógica.
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AULA 1 - FAMÍLIA UM SONHO DE DEUS: ADÃO E EVA

PARA VOCÊ PROFESSOR:
O governo sobre toda criação foi dado ao homem, mas Deus declarou que não era bom que o
homem vivesse sozinho (Gn 2:24) e, assim, da costela de Adão criou a mulher e a entregou por
esposa. Adão e Eva foram criados “a imagem de Deus” e estabelecidos como seus
representantes aqui na Terra para cuidar de toda a criação.
Não havia pais no Éden, mas o plano de Deus era uni-los no casamento para que formassem
uma família. Ambos devem deixar pai e mãe e unir-se de modo a se tornarem um (Gn 2:24) e
ainda deixar de lado tudo que faça parte de antigos compromissos. Essa união refere-se a um
laço forte entre eles, mantendo-os unidos com um compromisso incondicional, muito mais forte do
que tinham antigamente. ( Ec 4:9-12).
Deus tem um propósito na união de Adão e Eva, formar a família e não podemos deixar satanás
roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, levar cada criança a
enxergar como a família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele podemos
vencer todos os desafios que aparecer.
LEIA E MEDITE:
Gênesis 2 / Salmos 127.3/ Ec 4:9-12
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que Deus sonhou com sua família, e ela é muito especial para
Deus.
● Compreender que Deus tem um plano especial para sua família.
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
●
●
●
●

Bonecos ou imagens que representem uma família: Pai, Mãe e filhos.
Nuvens
Professor vestido com pijama.
Prepare a sala como se fosse uma festa do pijama.
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MINISTRANDO:
Crianças hoje é o primeiro domingo do mês, estamos começando uma campanha nova,
FAMÍLIA APOSTÓLICA. E olhem que legal, nossa sala está toda decorada como uma FESTA DO
PIJAMA. O que será que vamos fazer hoje? Dormir? Cantar? Dançar?
O que vocês fazem quando estão dormindo? (Deixe-os falarem, espere a resposta
Sonhamos) Quando estamos dormindo, nós sonhamos!!! Sonhamos com muitas coisas,
sonhamos que estamos jogando bola, brincando com os colegas e até que estamos comendo
alguma coisa.
Hoje vou contar a vocês uma história, muito especial! Um dia, depois de ter criado o
planeta Terra, os animais, as plantinhas, as águas… Deus olhou para a Terra e falou que estava
faltando alguém muito especial! Então, ele criou o homem e a mulher, escolheu até um nome
para eles, quem sabe dizer qual eram esses nomes? Muito bem, Adão e Eva.
Deus criou Adão e Eva, e ficou muito feliz com isso, Ele queria que eles formassem uma
FAMÍLIA, com papai, mamãe e filhos. Deus sonhou com esse dia tão especial! Sonhou que Adão
e Eva pudessem formar uma família linda. E o tempo foi passando, passando, passando, e Eva
ficou grávida e teve muitos filhinhos.
Nossa! Como Deus ficou feliz, ele queria que tudo isso acontecesse, porque Deus amava
muito Adão e Eva. Deus sonhou com a primeira FAMÍLIA da Terra.
Você sabia que Deus sonhou com sua família também? Simmmmmm, Ele sonhou com
você, com sua mamãe, seu papai, seus irmãos e até com seus tios, avós, primos, e muito mais.
Ele te ama, por isso, você está aqui hoje! Você e sua família são frutos do sonho de Deus.
ORAÇÃO:
Deus, muito obrigada pela minha família, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe e
irmãos. Obrigado por ser fruto do sonho de Deus. Em nome de Jesus Amém!!!
LOUVOR:
Família Original - 3 palavrinhas
VERSÍCULO:
“Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma verdadeira bênção.” (Salmos 127:3)
ATIVIDADE
Montar e colar palitos no papel formando uma casinha, depois desenhar e colorir bem lindo a sua
família!
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que precisamos agradecer todos
os dias por termos uma família tão especial!
Em casa com seus filhos, façam um devocional kids, todos os dias vocês deverão ler um
versículo da bíblia, orar juntos e realizar o desafio kids da semana!
Esta semana o desafio é: Preparar uma noite do pijama em casa e assistir um filminho comendo
pipoca. Poste sua foto com seu filho! E marque o @kidschurchrenascer com o versículo: “Os
filhos são um presente do Senhor; eles são uma verdadeira bênção.” (Salmos 127:3)
LEMBRANCINHA:
Aviso de porta: Minha família é de Jesus!

