CAMPANHA DE FÉRIAS
ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL
Julho /2017

F É R I A S E S P E C I A I S !!
Julho !! Um mês de Férias! Que tudo!!
Vamos aproveitar! Há tempo para todas as coisas!
Vamos fazer deste mês o melhor mês de Férias das nossas vidas!
Só alegrar e não reclamar de nada! ”
Vamos viver a Palavra que está em Eclesiastes 3: 1-22
Sugerimos a Leitura na versão na Linguagem de Hoje:
https://www.bible.com/pt/bible/211/ECC.3.NTLH
Para você professor (a):
“... e tempo de se alegrar; ... e tempo de dançar; ... ” (vers.4)
Professores vamos com nossas aulas de maneira lúdica proporcionar um tempo super agradável
para nossas crianças.
Procuramos temas na Bíblia, que as crianças vão se identificar:






Dia 02: Tudo tem seu tempo – Há tempo para todas as coisas – (Ec.3:1)
Dia 09: Tempo de brincar mais com os amigos: Davi e Jônatas (I Sml18:1-4)
Dia 16: Tempo de viajar: Jesus e a família de Nazaré a Belém (Lc 2: 41-46)
Dia 23: Tempo de ir na casa da vovó: Timóteo e a vovó Lóide (dia da vovó) 2Tm1:5)
Dia 30: Tempo de se preparar para voltar : Festa e unção volta as aulas

Faça do Kids, da sua sala, um lugar superatrativo, que fique com gostinho de quero mais e que
elas não vejam a hora de chegar o próximo domingo!
Faça uma decoração bem colorida com bexigas e papéis.
Pelo menos em um dos domingos, consiga um patrocínio e tenha um ou dois brinquedos: pula –
pula ou piscina de bolinhas ...
Busque no altar! Deus vai honrar!
Desejamos ótimas férias, ótimas aulas e muitos..., muitos testemunhos!
Equipe Pedagógica
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AULA 1: TUDO TEM SEU TEMPO – TEMPO DE FÉRIAS!
Nesta aula vamos falar que o tempo foi Deus quem fez e que pra tudo tem um tempo certo

Para você professor (a):
Temos sidos ministrados que nem tudo prevalece pra sempre. A única coisa que não passa é a
Palavra (Mateus 24:35). O restante, todas as coisas têm prazo de validade: começo, meio e fim...
tudo tem um ciclo, e nós temos que ficar atentos aos sinais e aos momentos que acontecem
conosco. Precisamos ter esta convicção e com propriedade vamos ministrar nossas crianças.

Base Bíblica:
Eclesiastes 3: 1-22; Mateus 24:35; Gênesis 8:22

Objetivo:




Levar a criança a entender que Deus é quem fez o tempo: as horas, os minutos, os dias,
as semanas os meses...E por que Ele fez assim? Porque há um tempo para tudo;
Levar a criança a agradecer a Deus pelo tempo de férias e ficar alegre, mesmo que não vá
viajar, mesmo que não vá fazer nada de especial programado;
Levar a criança a ela mesma fazer as melhores férias da sua vida.

Sugestão para o desenvolvimento da Aula:
Leve calendário para mostrar as dias, semanas, meses e anos
Leve um relógio para mostrar as horas.
Para os maiores se você conseguir uma ampulheta vai ser muito legal.
Leve um uniforme escolar e uma mochila.

Situação da criança:
Algumas crianças vão viajar, mas talvez a maioria não. O que elas vão fazer. Talvez os pais
estejam de férias e ainda vão trabalhar e onde elas vão ficar? Na casa dos avós, da tia, de
alguém? Ou ainda tem o Curso de férias na escola! Hummm...
O que vamos fazer é ensina-las a agradecer por tudo, e não importa se vão viajar ou não. Vamos
ensiná-las a se alegrar de qualquer jeito.

Ministrando a aula:
Leve seu relógio pronto. A aula vai começar com a atividade.
Mostre como cada um vai fazer seu relógio com seu modelo.
Faça um super festa a cada aluno que chegar. Mostre a decoração e explique que será um tempo
muito especial.
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(Enquanto as crianças vão fazendo, você vai falando. Quando terminar, todos terão seus relógios
prontos)
Olá crianças, hoje vamos começar fazendo este relógio, é bem simples! Vamos começar?
O que o relógio faz? Marca as horas; marca o tempo! (Mostre vários relógios)
Quem já aprendeu a ler as horas? Tem dois ponteiros (explique...)
Quanto tempo é um dia? 24 horas. É quando o passou duas vezes pelo número 12. Quando ele
passa a primeira vez é Meio dia e quando passa a segunda vez, é meia noite!
Quem foi que fez o tempo? Quem criou a hora, os dias as semanas, meses, anos,? Dia e Noite ?
Verão, Inverno? Tudo foi Deus !!
Que coisa linda! Tudo tem seu tempo!
E sabem, tudo começa e termina. Deus sabe de tudo!
E agora é tempo de se alegrar, e dançar; se divertir, porque chegaram às férias!! Eba!!
(mostre o uniforme e a mochila).
É tempo de deixar o uniforme para lá... Só um pouco e fazer outras coisas. Não tem aula! A gente
pode acordar um pouco mais tarde, mas não vamos só dormir, né?
O que podemos fazer nas férias?
Vamos agradecer a Deus e aproveitar, porque tudo tem o tempo certo e também começa e
termina.
E Deus deu este tempo pra nós! Deus é muito bom !!
Vamos fazer aqui no kids as melhores férias que já tivemos!
No próximo domingo, cada um poderá trazer um brinquedo para dividir e brincar com os amigos.
(Dê um bilhete e comunique-se com os pais e diga o que estamos ministrando e o objetivo)
**Modelo do bilhete abaixo**

Oração:
Obrigado Senhor pelo tempo. Por esse tempo de férias. Abençoa-me e me ajuda. Eu não quero
reclamar. Eu quero me alegrar e aproveitar este tempo que o Senhor me deu. Abençoa toda
minha família, em nome de Jesus.... Amém

Versículo:
Tudo neste mundo tem o seu tempo.... há tempo de se alegrar (Eclesiastes 3:1 e 4)
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Oferta
Eclesiastes 3
(leve sementes e plantas num vaso)
Também há um tempo para entregar a nossas ofertas.
Nossas ofertas são como plantar uma semente. Ela não vai nascer na mesma hora. Ela também
tem um tempo para brotar e nascer.
Quando entregamos nossas ofertas, sempre podemos esperar a hora de Deus abençoar. Ele
sempre abençoa.

Atividade e Lembrancinha
RELÓGIO DE PRATINHO DE PAPELÃO (modelos)

A criança pode colorir o pratinho branco.
Levar os números prontos. Os maiores podem escrever os números
Levar os colchetes bailarina
Não se esqueça do versículo

