Janeiro – FÉRIAS NO KIDS
O ano aceitável do Senhor

INTRODUÇÃO AULA 4
Chegamos ao final das nossas Férias no Kids.
Nessa semana algumas crianças já estarão de volta às aulas, mas por aqui o clima de férias
ainda continua...
Estamos vivendo um tempo muito precioso de preparação para nosso 2020 e regado de muita
diversão.
Essas férias no kids serão inesquecíveis!!!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Encerraremos a campanha de férias no kids falando sobre o imenso amor de Deus.
Ah esse amor que não tem fim, que é imensurável, amor eterno....
E o símbolo profético que marcará essa aula é a régua.
Vamos refletir sobre o sacrifício de Cristo na cruz e conversar sobre o quanto Deus nos ama.
Prepare uma semana muito divertida com os pequenos. Entregue os símbolos proféticos da
campanha para os que não receberam.
Boa aula!
Equipe pedagógica!

VIVENDO UM AMOR QUE NÃO TEM FIM
Nessa aula falaremos do amor de Deus. Esse é o maior amor que existe, amor infinito, amor que
não se mede.
Seremos agasalhados nessa aula com esse amor e todos sairão daqui fortalecidos.
LEIA E MEDITE:
Isaías 43:2-3; Romanos 5:8; 8:38-39

OBJETIVOS:
Levar a criança a entender que o amor de Deus é maior do que tudo. Esse amor é tão grande
que não pode ser medido.
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Ele faz de tudo pelo seus filhos, não poupou esforços para nos livrar da morte e do sofrimento.
Que cada criança sinta-se abraçada pelo amor de Cristo e saia dessa aula pronta para
superar qualquer dificuldade, sabendo que o mais importante elas já tem, que é o amor de
Deus.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
A solidão tem sido uma arma muito perigosa que o inimigo tem utilizado para desestabilizar as
crianças. Muitas crianças não se sentem amadas, queridas, e tem sua auto-estima impactada.
As reações para esse cenário são muito diversas, o que vai desde o isolamento, até uma
agitação frequente.
Sabemos que o amor de Deus cura, restaura. E esse amor será derramado hoje sobre as
crianças.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
1. Faça um painel com as medidas das crianças. Leve a reflexão que o amor de Deus é muito
maior do nós mesmos. Então esse amor enche as nossas vidas por completo e transborda.
Não teria barbante suficiente para medir o tamanho do amor de Deus.

2. Leve também uma régua grande e alguns objetivos. Durante a dinâmica vamos medir
alguns deles.

Janeiro – FÉRIAS NO KIDS
O ano aceitável do Senhor

MINISTRANDO:
(ao receber as crianças, já faça a medição com os barbantes e coloque na parede com o nome
de cada uma).
Crianças, vocês devem estar se perguntando o que vamos fazer os barbantes que estão na
parede....
Pois chegou a hora de revelar a vocês: hoje vamos falar sobre medidas!!!
Para isso eu trouxe também uma régua e alguns objetos (lápis, borracha, bambolê, camiseta).
Uma régua como essa tem 30 cm. Quanto vocês acham que cada um desses objetos mede?
Qual a largura da porta? E olhem só os barbantes.... Quanto mede a maior criança? E a menor?
Muito bem... todas essas coisas que estamos vendo, podemos medir... mas a Bíblia nos ensina
que existe algo que não se pode medir... que é IMENSURÁVEL.
É o amor de Deus!!!
Crianças, o amor de Deus é tão grande, tão grande, que Ele faz de tudo por nós.
Deus nos ama tanto que quando o mal quis nos destruir, e nos condenar a morte eterna, Ele
enviou o seu único filho, Jesus, para nos salvar. Jesus sofreu muito na terra, porque Ele veio em
forma de homem. Mas Ele sabia que o seu sacrifício valia a pena. Jesus deu a Sua vida por
amor.
Esse amor de Deus enche as nossas vidas e transborda. Esse amor apaga a tristeza, o choro, as
dores. Esse amor é tudo o que precisamos para ser feliz, para vencer.
Se você pensar algum dia que ninguém gosta de você, se lembre desse amor. Esse amor que
não se mede, que é mais que gigante.
Estão vendo essa régua... Quando vocês olharem para ela se lembrarão que muitas coisas vocês
poderão medir com ela, mas o amor de Deus não pode ser medido. Esse amor é maior do que
tudo. E esse amor Deus quer colocar no seu coração.
Quem quer hoje sair daqui cheio desse amor?
Vamos orar.
ORAÇÃO:
“Senhor Deus, eu recebo na minha vida o Seu imenso amor. Preenche Senhor, todos os espaços
vazios, inunda o meu interior com o seu amor, apaga a tristeza, a solidão. Eu declaro que nunca
mais me sentirei sozinho, nunca mais me sentirei desamparado. Porque o amor do Senhor estará
dentro de mim todos os dias da minha vida.
Obrigada Senhor por me amar tanto. Eu te amo também. Em nome de Jesus. Amém!”
VERSÍCULO:
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“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o
que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- O que a Bíblia nos ensina sobre o amor de Deus?
- Qual foi a maior prova do amor de Deus por nós?
- Quem amou primeiro: Deus nos amou ou nós amamos Ele?
- O que devo fazer quando sentir que ninguém me ama?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Quanta gratidão está transbordando no nosso coração por esse amor imensurável que Deus tem
por nós. Nós o amamos também. E o momento da oferta é muito especial para demonstrarmos
esse amor. É mais do que entregar um valor, é momento de expressar o que você sente.
Vamos então expressar o nosso amor ao Senhor e ofertar com alegria?
ATIVIDADE
Vamos brincar?
Corrida dos Sentados
Corrida de ida e volta onde os participantes correm sentados e não podem usar as mãos pra
nada. Na ida, vai de frente, na volta, vem de costas, ou seja, não pode virar. Ganha quem voltar
primeiro.
Arremesso de Bambolê
Tipo arremesso de argolas, mas com bambolê. Uma pessoa será a vítima e ficará a 5 metros dos
jogadores. Faz 1 ponto quem conseguir encaixar o bambolê na pessoa primeiro. Ganha quem
tiver mais pontos.
Balão fujão
Trace uma linha de partida e uma de chegada. Cada jogador segura uma bexiga e um pedaço
grande de papelão. Ao seu sinal, cada criança coloca sua bexiga no chão e a abana com o
papelão, na direção da linha de chegada, e a traz de volta da mesma forma. O primeiro que
terminar o percurso, ganha a corrida.
Detetive
Para essa brincadeira, você vai precisar escrever num papel a inicial A (de assassino), em outro
D (de detetive) e os outros com o V (de vítima) – some todos os participantes e subtraia dois para
saber quantas vítimas o jogo terá. Misture e deixe cada criança pegar um papel sem saber o que
é. O assassino precisa “matar” o maior número de vítimas e, para isso, ele deve piscar
discretamente para as pessoas. Quando as vítimas forem atingidas, elas devem dizer “morri” e
abaixar a cabeça. Caso o detetive perceba as piscadas, ele deve dizer ao assassino: “Preso em
nome da lei”.
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Pula-rio
Estique duas cordas no chão, paralelamente, com intervalo de 50 centímetros entre elas. Esse
espaço representará o rio. Os participantes devem fazer uma fila de um lado do rio, e um por vez,
saltarem para o outro lado. A cada rodada, aumente a largura do rio. São eliminadas as crianças
que “caírem na água”. O que sobrar, vence.
Corrida de canguru
Os jogadores se dividem em duas equipes e formam filas indianas. Dado o sinal da largada, a
criança do início da fila coloca uma bola entre os joelhos e avança aos saltos até a linha de
chegada; depois retorna e entrega a bola ao participante seguinte. O time vencedor será aquele
em que todos os jogadores completarem o percurso primeiro.
LEMBRANCINHA:
Vamos entregar uma régua para cada criança.
Envolva a regua com uma capinha e coloque a frase “O amor de Deus não tem fim”.
Coloque uma tag com o versículo do dia.

Boa aula!

