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AULA 3: ALIANÇA  COM A KIDS CHURCH

Nesta aula abordaremos a importância da ALIANÇA com a igreja, com as
pessoas que fazem parte da KIDS CHURCH.

Para você Professor:

A Bíblia nos diz que na união dos irmãos a bênção é ordenada. Satanás tenta
ininterruptamente, trazer para o nosso meio a divisão e discórdia e nos fazer
acreditar que sozinho é melhor, sozinho é mais fácil, mas isso é uma grande
mentira do inferno e precisamos vencer tendo verdadeiras alianças na igreja
para que possamos vencer no dia mal.

LEIA E  MEDITE

● Êxodo 19: 5-6

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança
que   a aliança com a igreja nos faz ser o povo escolhido por Deus e gera a
benção do Senhor a nós.
a importância de ter amigos na igreja e se importar com eles

Qual é a situação da criança:

As crianças se alianciam com muitas coisas que as fazem desviar do real
propósito de Deus para elas aqui na terra: outras amizades, coleguinhas da
escola, “amigos” virtuais; tem crianças que assistem séries e programas
inadequadas para sua idade. Entendemos também que suas famílias não têm
estruturas, então são crianças sem rotina e sem disciplina.
A criança que faz parte de uma igreja é abençoada e faz diferença na escola;
em casa e em todos os lugares que ela vai. A criança na igreja é colocada no
lugar que Deus deseja. Esta aliança faz parte do povo escolhido e exclusivo do
Senhor.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA COM BAMBOLÊS
Prepare 2 bambolês.
No primeiro reforce a parte que ele abre com fita crepe, adesiva que
impeça ele de se abrir na hora da dinâmica e encape-o com fita para
cobrir a emenda.
No segundo deixe-o sem encapar e una os dois bambolês pela abertura do
que ficou sem encapar. Duas crianças vão pegar um bambolê de cada e
puxar, o seu.o que foi reforçado não se romperá, mas o outro sim e sairá da
aliança.

LOUVOR:

Propósito- RP https://youtu.be/QaCGFufJOCI

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

“Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança vocês serão o meu
povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim.”
Êxodo 19: 5

MINISTRANDO:

Comece a aula com a dinâmica dos bambolês, com a estratégia de mostrar que
aliança se não for forte ela se rompe. Se por algum motivo os dois bambolês
abrirem (tudo pode acontecer), mostre também a fragilidade de uma aliança
que não está forte.
Quando a dinâmica terminar pergunte às crianças qual aliança é mais forte, e
deixe- as comentarem, provavelmente elas vão dizer que foi a que ficou intacta,
mas se não, conduza para que todos cheguem a essa conclusão.
MINISTRANDO:
Crianças vocês viram que tem aliança que se quebra e outras que não?
Sabe por que isso acontece? Vocês lembram que aliança é um acordo entre
duas ou mais pessoas? Se alguém não faz a sua parte, já era!
A Aliança quebra mesmo.
E hoje a gente vai falar da aliança com algo muito especial!

https://youtu.be/QaCGFufJOCI
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A aliança com o Kids!!!! E você precisa saber de 3 coisas muito importante sobre
essa aliança:

1. DEUS É QUEM UNE A GENTE NA IGREJA;
2. SUA PARTE NESSA ALIANÇA É CUIDAR DAS COISAS DA IGREJA, AMAR OS

TIOS E AMIGOS , E ATÉ AQUELES QUE AINDA NÃO SEUS AMIGOS TAMBÉM!
3. CONTAR PRA TODOS QUE VOCÊ CONHECE QUE EXISTE UM LUGAR ESPECIAL

PREPARADO PARA ELES, QUE É A NOSSA IGREJA, O KIDS!!!
E sabe o que DEUS diz quando a gente tem essa aliança com a igreja?

- QUE SOMOS UM POVO EXCLUSIVO ESCOLHIDO E ABENÇOADO POR ELE!
Moisés depois de ter saído com o povo para a terra prometida, recebeu um
recado de Deus! O próprio Deus falou assim:
“Se me obedecerem e cumprirem a minha aliança vocês serão o meu povo. O
mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim.”
E isso também é para gente que tem aliança com a igreja, com o Kids, com o
povo de Deus, fomos escolhidos por DEUS, para ser um povo só de Deus!
Que alegria!!! Vamos orar e dizer que temos essa aliança!

ORAÇÃO:

JESUS EU ACEITO ESSA ALIANÇA COM O SENHOR E COM A KIDS CHURCH! MUITO
OBRIGADO POR TER ME ESCOLHIDO PARA SER SEU POVO EM NOME DE JESUS,
AMÉM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

DEUS sempre escolhe seu povo para abençoar a sua casa, a igreja. E a gente foi
escolhido para cuidar e suprir a nossa igreja.
Nesse mês que estamos de férias você vai separar algo especial na sua casa que
a gente possa usar no Kids. Quando for comprar seu material você vai escolher
algo especial para a casa de Deus. A oferta que você entregar hoje vai servir
para deixar a igreja aberta e bem bonita. Em nome de Jesus, vamos entregar
nossa oferta!
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ATIVIDADE:
Faça um painel com as mãos das crianças:
Quem aqui faz parte desta aliança ?
Coloque o nome da criança abaixo da sua mão. Seja você formador, o primeiro
a colocar sua mão. Vai ficar lindo!

Aliança de coração
https://www.youtube.com/watch?v=-tanI1kfTbov

LEMBRANCINHA:
A própria atividade

https://www.youtube.com/watch?v=-tanI1kfTbov

