
 
 

JUNHO – KIDS MAIS QUE VENCEDOR 

INTRODUÇÃO 
 
Nesse ano Apostólico de Paulo será um tempo em que iremos aprender a sermos Mais que Vencedores. 
 
O Apostolo Paulo nos ensina a enxergar de um jeito diferente o que significa ser vitorioso. Não somos vitoriosos 
porque somos poupados das dificuldades, mas somos porque superamos e vencemos cada uma delas! 
 
Não somos derrotados pelas circunstâncias, nem pelas perseguições, nem pelos poderes espirituais...  
 
O fundamento da nossa vitória é JESUS! Ele venceu por nós e nos deu o poder de sermos vencedores também.  
Nossa vitória não vem de nossos méritos, coragem, virtudes e feitos. Não vem daquilo que vemos, mas do que 
cremos! 
 
“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê.” 
Marcos 9:23 
 
Portanto não importa qual batalha você tenha que passar, em Jesus você já é mais que vencedor. 
 
“Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.”  
Romanos 8:37 
 
Vamos ensinar nesse mês essa verdade espiritual para as crianças. 
 
E para isso vamos mergulhar nos temas abaixo: 
  

Data Temas: Versículos: 

Semana 1 O que pensar? 1 Coríntios 2:11-16  1 João 5:4-5 

Semana 2 Porque obedecer? Deuteronômio 5:16 e 29  Efésios  6:1-3 

Semana 3 O que pedir? 1 Reis 3:3-15 Mateus 6:33 

Semana 4 O que me separa do amor de Deus? Romanos 8:31-39 

Semana 5 O que me faz vencedor? 2 Coríntios 4:16-18,  Jeremias 29:11 

 
Vai ser demais essa campanha! 
Se prepare para formar um exército de vencedores, em nome de Jesus! 
 
Deus abençoe! 
 
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://dailyverses.net/pt/marcos/9/23
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AULA 1 – O que pensar? 

 
Neste mês de Junho vamos iniciar a campanha Mais que Vencedor.  
Para sermos vitoriosos, temos que ter nosso pensamento focado na verdade, na honestidade, na justiça, no amor. 
Pensar nas coisas do alto, que são eternas.  
 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Professor, vamos ensinar as crianças o caminho para ser vencedor em todas as coisas.  
E qual é o caminho?  
Está lá em 1 João 5:4-5: “a nossa fé”. João disse o que é nascido de Deus vence o mundo! 
 

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo , a nossa fé. 
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?” 1 João 5:4,5 
 
O poder vitorioso de Deus está em nossa vida, desde o primeiro momento quando confessamos Jesus Cristo como 
Senhor e Salvador. 
No dia em que a salvação se manifestou na nossa vida, Jesus passou a habitar em nós. Então podemos vencer o 
mundo.  
Quando nascemos denovo. Deus colocou a Sua natureza em nós, e nos dá a chave da vitória. 
 
A chave de uma vida vitoriosa está viver pela fé. Deus  
A Fé é algo muito poderoso. Pela fé somos salvos, vivemos o impossível. 
Pela fé somos Mais que vencedores. 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
 Coríntios 2:11-16; 1 João 5:4-5          
 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança sobre a importância de crer e confiar nas promessas de Deus. 
Enfatizar para a criança o poder que há na Fé 
Ensinar a criança que os pensamentos de Deus são os melhores para nós. 

  
desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Com o confinamento, tivemos nossas rotinas interrompidas e isso se prolongou mais tempo do que o imaginado, 
sendo motivo de tristeza, desalento, preocupação e até depressão entre as crianças. E isso pode ter inclusive 
abalado a Fé de algumas. 
 
Hoje, que cada criança possa ser fortalecida através dessa ministração e saber realmente quais os pensamento que 
Deus tem para cada um de nós. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/5/4,5+
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

SUGESTÃO AULA 
 
Vamos usar as ilustrações abaixo para mostrar que a fé é manifestada através das nossas atitudes. 
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MINISTRANDO: 
     
Olá crianças tudo bem com vocês? 
Hoje  iniciamos a Campanha Kids Mais que Vencedor. 
 
Quero que vocês me respondam: O que  é  ser um vencedor? (incentive a participação de todos) 
Ser Vencedor é aquele que vence alguma batalha, competição.  
A Bíblia diz que Jesus jamais sofreu uma derrota. Ele é  campeão invicto em todas as batalhas. 
 
Então vamos pensar: Se eu seguir Jesus vou ser vencedor igual a Ele! 
Tem pessoas que falam: “Eu sigo o coração”, outras dizem “eu faço o que todo mundo faz”. 
Ah e se todo mundo assistir um filme de terror? Ai a pessoa assiste também, e fica morrendo de medo depois, sem 
conseguir dormir. 
Eu pergunto a vocês: será que é bom fazermos algo só porque todo mundo está fazendo? 
Pensem um pouquinho comigo: o que vai ficar na minha cabeça quando assisto alguma coisa muito ruim na 
televisão, como um filme assustador??? Com certeza ficarei com pensamentos bem ruins, e até com medo!  
 
Pois é crianças, precisamos aprender a fazer boas escolhas, e encher a nossa mente com o que Deus tem para nós. 
Nós recebemos o Espirito Santo de Deus para podermos pensar diferente. Quando decidimos seguir a Jesus, 
recebemos a mente de Cristo. Isso significa que Jesus quer colocar em nós os pensamentos Dele. 
Ah, com certeza os pensamentos de Jesus são pensamentos de paz, de bondade, de muito amor e tudo o que há de 
perfeito. 
 
O Espirito de Deus nos mostra o que fazer, o que pensar, como agir... esse mesmo Espirito vai nos conduzir para 
que possamos vencer as mentiras, a rebeldia, a desobediência, e todas as coisas ruins. 
 
Quando eu tenho na minha mente as coisas de Deus, eu não faço as coisas erradas que as outras pessoas fazem, 
mas faço a vontade de Deus e venço o mal.  
 
E sabe como conseguimos pensar coisas boas e ter esses pensamentos que fazem de nós crianças mais que 
vencedoras? 
Exercendo a fé! 
A fé nos faz crer nas promessas de Deus. Pela fé vivemos o melhor que Deus tem para nós. 
Pela fé somos transformados a cada dia em pessoas melhores. 
E pela fé, recebemos a mente de Cristo e os seus bons pensamentos. 
 
Então crianças, o que uma criança mais que vencedora pensa? 
Pensa nas coisas de Deus! Pensa no que Jesus tem para ela. 
Pensa que sempre a melhor escolha é guiada pela fé em Jesus. 
 
Quem hoje quer ser Kids Mais que Vencedor e receber a mente de Cristo? 
Vamos tirar hoje todos os pensamentos ruins, e pensamentos novos, que vem de Deus. 
Vamos orar então por isso. 
 
 

LOUVOR: 
 
“Toc. Toc. Toc” -  3 Palavrinhas.  
“Vem Espírito” -  Renascer Praise  12 
 
 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, eu quero te pedir, tira de mim todos os pensamentos ruins. Eu recebo os bons pensamentos 
que vem do Senhor, porque eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém!  



 
 

JUNHO – KIDS MAIS QUE VENCEDOR 

 
VERSÍCULO: 
 

“Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou”. Romanos 8:37. 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
1) Quem pensa diferente é aquele que? 
2) O que devemos fazer para vencer o mal? 
3) Como devemos enxergar o mundo? 
4) O que significa ter a mente de Cristo? 

 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
A  Bíblia diz que nós seremos mais que vencedores em todas as coisas, porque o amor de Cristo nos fortalece de tal 
forma que podemos suportar todos os desafios. 
 
Hoje eu que te falar se você está triste por alguma necessidade ou dificuldade que sua família está passando, saiba 
que Jesus quer te fazer vencedor. Guarde essa promessa no seu coração e pela fé continua orando e profetizando 
as bênçãos de Deus. 
 
Agora chegou a hora de colocarmos nossa Fé em ação.   
Então vamos pegar nosso cofrinho com o sacrifício diário, seu dizimo, sua oferta. 
Vamos entregar com alegria. 

 
 
LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança um broche de vencedor. 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/37+
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ATIVIDADE  
 

Vamos colorir e colocar gliter no troféu 

 

 
 
 

 


