JUNHO DE 2018

AMIGOS KIDS
AULA 02
PRIMAS E AMIGAS (MARIA E ISABEL)
INTRODUÇÃO
Nessa campanha falaremos com os babys sobre Amizade Verdadeira, campanha Amigos Kids. E
nesta aula, falaremos sobre a amizade de Maria (mãe de Jesus e Isabel (mãe de João Batista).
PARA VOCÊ PROFESSOR (A)
Esta campanha é muito importante para mostrarmos as crianças que podemos ter amizades
verdadeiras em Cristo Jesus. Em Lucas 1:36, Maria, grávida de Jesus visita sua prima Isabel, que
estava grávida de João Batista (um milagre, pois a mesma já era de idade avançada). A amizade era
tão forte, que até os bebes se agitaram nas barrigas de suas mães.
Precisamos passar para eles que a verdadeira amizade esta no sentimento que temos, não
podemos brigar por qualquer coisa. Deus ensinou a amarmos o próximo, não somente os que
gostamos, mas sim a todos, como a nós mesmos.
BASE BIBLÍCA
Lucas 1:36 – 41; Provérbios 17:17
OBJETIVO
Mostrar que podemos ter verdadeiras amizades, com Jesus Cristo.

VERSICULO
“Em todo o tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão”. Provérbios 17:17
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA
Material:
 Cartolinas;
 Corações com nomes das crianças e professoras.

Montar uma árvore da amizade, junto com as crianças, mostrando que estamos na mesma árvore de
Jesus. Jesus sendo a Raiz.
Romanos 11:16 B “Se a raiz é santa, os ramos também serão.”

CONTANDO A HISTÓRIA
Hoje vamos falar de uma amizade de duas primas amigas: Maria e Isabel. Um dia um anjo apareceu
para Maria e disse que ela seria a mãe de Jesus. E Isabel também já estava gerando o milagre.
Maria resolveu ir visitar a sua prima, para ajuda-la nos afazeres domésticos, mesmo sendo muito
longe. Amigos precisam se ajudar, olha o nosso mural, nós fizemos ele, uns com as ajudas dos
outros. Sozinho é mais difícil de fazer as coisas. Por isso agora, vamos agradecer a Deus pelos
amigos que temos, mesmo que eles não morem perto da nossa casa.
ATIVIDADE COLETIVA

Montagem do Painel, junto com as crianças.
LEMBRANCINHA
Fazer uma pulseirinha da amizade kids.
Que seria também a lembrancinha.
Pulseira simples de EVA ( que o próprio professor leve as tirinhas)

BOA AULA!!

