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CAMPANHA: QUEM TEM PALAVRA, TEM DIREÇÃO.

TEMA : ESTÁ DECRETADO : O MELHOR ANO DA MINHA VIDA!!!

Para você professor

Chegamos ao fim dessa campanha, Quem tem Palavra tem direção! E nessa
aula vamos fechar a oração do ano Apostólico de Josafá, com uma linda festa!

LEIA E  MEDITE

● Ester 8

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que os desafios que ela vive são para a vitória e honra em
sua vida.

Qual é a situação da criança:
A criança precisa saber que Deus é Deus e Ele cumpre suas promessas no tempo
certo.
A ansiedade bate nos adultos, imaginem nas crianças? E conseguindo passar
essa confiança em Deus pra elas, é fantástico!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Nesta Aula será feita uma festa, onde meninos e meninas serão honrados e
vão decretar a vitória em sua vida.

Tenha a oração do Ano Apostólico de Josafá impressa em tamanho grande.

Professor ore com as crianças a oração relembrando as outras aulas, e no fim da
oração faça um ato profético onde as crianças vão decretar a vitória onde elas
precisam vencer.
LOUVOR:
Aline Barros - Dança do Quaquito
Jesus ama cada um - 3 Palavrinhas

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória.
Ester 8:16 NTLH
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MINISTRANDO:

Crianças chegamos ao fim dessa campanha e vamos celebrar!

Vamos orar e lembrar o que cada parte da  Oração de Josafá significa para nós.
1- Neste Ano Apostólico de Josafá, em nome de Jesus, eu declaro que será o ano
de grandes vitórias e conquistas sobrenaturais em minha vida!
Vou vencer todos os medos e inseguranças.
Deus tem um amor muito grande por nós e esse amor nos faz vitoriosos e nos faz
vencer todos os medos.

2- Eu me coloco debaixo do poder apostólico no envio da palavra profética.
Tomo posição nas guerras. Verei com meus olhos grandes livramentos e o agir
sobrenatural de Deus tirando dos meus caminhos todos os exércitos do inimigo.
Pelo poder da Palavra de Deus, vamos estar nos lugares certos para vencer todas
as coisas que são muito difíceis!

3- O Ano de Josafá é o ano das minhas maiores vitórias e conquistas
sobrenaturais.
Todas as áreas da minha vida serão abençoadas e alcançarei o favor do Senhor
com muita saúde, paz e prosperidade.
Deus vai me levar ao Vale de Bênçãos e, lá, encontrarei os tesouros escondidos e
a grande e poderosa provisão.
Deus tem prosperidade para nossas vidas em tudo e o maior tesouro é Jesus em
nosso coração!

E hoje vamos decretar a vitória na nossa vida…

Na Bíblia no livro de Ester, conta a história de uma vez que o povo de Deus tinha
sido jurado de morte, mas Deus reverteu essa situação e transformou a sentença
de morte para um decreto de  vida!
O Rei com seu anel, que representava autoridade, decretou… Todos as pessoas
do povo de Deus iriam morrer, mas Deus mudou tudo, eles puderam lutar e não
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morreram, venceram aquela guerra, Tudo mudou a favor deles e o povo
tornou-se alegre, feliz e cheio de honra!
E hoje vamos fazer um decreto para nós mesmos. Nossa sorte vai mudar; tudo vai
virar para o lado bom. Pense em coisas que te deixam triste; fazem você sentir- se
mal, sozinho, desanimado… tudo que você olha na sua vida e sabe que precisa
ser mais ; precisa de mais felicidade, alegria e honra, que agora nós vamos orar
o fim da oração e isso vai ser uma verdade em sua vida!

Professor peça para que as crianças se levantem, eram a mão direita e orem o
fim da oração de Josafá.
Quando encerrar Profetiza sobre a vida dela esse tempo de mudança de sorte e
que elas vão viver o melhor ano de sua história.

ORAÇÃO:
Ano do Josafá! Ano de milagres! Ano de poderosas vitórias e liberações! Ano

de grandes conquistas!

Eu e a minha família teremos neste ano alegria, regozijo e honra e viveremos o
melhor ano da história das nossas vidas, em nome de Jesus, amém!!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Todos os dias recebemos um presente muito especial, que é o amor de Deus

que transborda. Vocês sabiam que a nossa oferta é um ato de amor. Somente
aquele que tem o amor de Deus consegue ofertar, porque ama a casa de Deus
e se sente responsável por cuidar dela. Vamos agora fazer o nosso ato de amor,
entregando a nossa oferta ao Senhor.

ATIVIDADE:

Hoje é dia festejar, então brinque tenha um tempo de festa e alegria de
verdade.

LEMBRANCINHA:

Saquinho de doces com a tag do versículo e

anel de borboleta(simbolizando a autoridade e a transformação)
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SUGESTÃO DE IMAGENS:
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