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Aula 4: Buscar a Deus de todo o coração

Chegamos ao final da campanha Buscar a Deus primeiro.
Vamos relembrar todos os aprendizados que tivemos até aqui sobre o que buscar
primeiro e mostrar para a criança que existe uma forma correta de buscar a Deus:
BUSCAR DE TODO O CORAÇÃO

Para você professor

Nessa campanha tivemos boas reflexões sobre como trazer a prioridade que é servir a
Deus para a nossa prática diária.
Que cada reflexão permaneça viva no seu coração e continue gerando frutos.

Não se esqueça:
- Colocar Deus em primeiro lugar requer colocar todas as outras coisas em segundo

plano e dar o controle de tudo para o Senhor.
- Priorizar as coisas do reino requer disciplina diária. Essa conexão com o Senhor faz

diferença, é o que faz todas as outras coisas serem abençoadas por Ele
- Buscar o reino é servir, e servir precisa ser de todo o coração. Aquilo que ocupa o

nosso tempo é o que fica no nosso coração. Se permita ocupar seu tempo com a
obra do Senhor. Vai exigir esforço, sem dúvida, porém esta é a melhor escolha. É o
que vai encher o seu coração todos os dias.

Viva uma vida na plenitude do plano que Deus tem para você.
Priorize o Senhor, priorize o reino de Deus, priorize Jesus na sua vida, e tudo o mais será
abençoado.

Terminamos aqui essa campanha e deixando a dica do roteiro do culto kids.
Fique firme na sua missão. O reino de Deus é tomado por esforço. Planejar cada
momento do culto kids ajudará a criança a se conectar com o reino de Deus, e assim
elas conseguirão entender como é poderoso andar com Jesus.

Deus abençoe!



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JUNHO 2022

CAMPANHA: BUSCAR A DEUS, PRIMEIRO



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JUNHO 2022

CAMPANHA: BUSCAR A DEUS, PRIMEIRO
Qual é a situação da criança:

O que tem ocupado o coração das crianças?
Você já percebeu como cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso a
tecnologia? O celular passou a fazer parte da lista de desejos das crianças, e
rapidamente lá estão elas com todo acesso ao mundo virtual, com suas contas em redes
sociais atraindo e seguindo seus influencers.
Com tanta informação acessível, a criança tem estado cada vez mais imersa na
realidade virtual, consumindo diversos conteúdos.
E o que ocupa o coração da criança?
Em geral, aquilo que dedicamos mais tempo é o que fica em nossa mente, e
consequentemente, guardado em nosso coração.
É triste pensar que muitas vezes ninguém acompanha o que está entrando na mente e
no coração da criança. Acesso ilimitado a tudo, sem supervisão, sem filtro.
Nós, como formadores apostólicos, precisamos ensinar as crianças sobre priorizar Jesus,
trazer o reino de Deus para suas vidas, dizendo não para conteúdos errados, maus
conselhos, maus exemplos.
Dizer sim para Jesus é priorizar o reino de Deus!
Vamos ajudá-las a dizer sim, todos os dias, para Jesus. Isso as ajudará a encher o
coração com a presença de Deus,

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA CAMPANHA

Para essa campanha vamos adotar o painel “o que
buscar primeiro?” Você encontrará esta arte  no anexo
da campanha e poderá imprimir em papel couchê, ou
fazer um banner.
Nesta aula vamos falar sobre o coração que está no
banner.

DINÂMICA AULA 4

Você precisará de 2 bexigas de cores diferentes. Uma representará Caim e a outra Abel.
Leve alguma fruta muito madura e uma ovelha (ou algum tecido branco fofinho para
representar a ovelha).
Crie uma encenação no momento de contar a história utilizando esses elementos

Base Bíblica

Gênesis 4:4
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração” Jeremias
29:13

MINISTRANDO:

(Aplique a dinâmica da aula durante a ministração)

Vocês sabem quem foram as primeiras crianças que existiram no mundo?
Ah, eu vou dar uma dica: foram 2 irmãos!
Eles brincavam juntos, corriam no jardim, comiam frutas direto das árvores, e se divertiam
imitando os animais. Às vezes os dois brigavam também… irmãos as vezes brigam, mas
precisam se perdoar e fazer as pazes, não é verdade?
A história desses dois irmãos está na Bíblia, aqui no livro de Gênesis.
Você tem ideia qual era o nome deles?
Quem disse Caim e Abel acertou!!!
Eles eram filhos de Adão e Eva.

Caim era o irmão mais velho e Abel o mais novo. Eles cresceram e tiveram que trabalhar
para ajudar o seu pai Adão a conseguir tudo o que a família precisava; tudo que era
necessário para a família.
Caim amava frutas, verduras, legumes… ele resolveu trabalhar plantando coisas. Ele era
muito bom nisso.
E Abel, o que decidiu fazer? Ele resolveu cuidar dos animais! Se tornou pastor de ovelhas.

Um dia os dois irmãos foram entregar uma oferta para Deus.
Era um momento muito especial. Deus falava com eles. Eles conseguiam ouvir a voz de
Deus! Imagine só que especial.
Então cada um foi preparar a sua oferta.
O que será que eles prepararam? Será que era algo especial?

Caim foi e separou algumas frutas, legumes e verduras. Tinham coisas boas e coisas ruins
misturadas. Ele foi e entregou ao Senhor.

Abel pensou: preciso entregar a melhor oferta. Então ele separou a melhor ovelha,
perfeita, as primeiras que ele tinha. Eram os melhores animais e os mais queridos também.
Mas Abel queria entregar a Deus o melhor que ele tinha, ele queria servir a Deus com
todo o seu coração. Ele amava as ovelhas, mas amava mais a Deus.
Qual oferta vocês acham que Deus se agradou mais?
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Foi a oferta de Abel.

Essa oferta foi muito especial pois foi entregue com todo o coração.

Eu quero perguntar para vocês, como podemos servir a Deus de todo o nosso coração?
- Quando eu canto um louvor desanimado, estou servindo de todo o coração?
- E quando fico brincando na hora da oração, estou servindo de todo o coração?
- E quando a tia conta a história da Bíblia e eu fico pensando no vídeo que assisti no

youtube, estou servindo de todo o coração?
- E se eu não oro e nem leio a Bíblia, estou servindo de todo o coração?

Essas coisas estão parecendo a oferta de Caim… não são coisas feitas com todo o
coração.

Quando enchemos o coração com a presença de Deus, e buscamos a Ele de todo o
coração, ah, aí sim estamos agradando ao Senhor e somos abençoados.

Hoje estamos terminando essa campanha.
E quero fazer uma pergunta para vocês: o que devemos buscar primeiro???
Devemos buscar a Jesus!
Essa é a vontade de Deus para nós.

Mas não se esqueçam, não é buscar de qualquer jeito não… é buscar de todo o
coração.

Quem quer isso levanta a mão bem alto.
Vamos orar por isso.

ORAÇÃO:

“Senhor Jesus, hoje eu escolho te buscar de todo o coração. Me perdoa por todas as
vezes que eu te servi de qualquer jeito. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor todos
os dias. Em nome de Jesus amém.”
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MOMENTO MARCHA PARA JESUS:

Quem se lembra do trenzinho do kids na Marcha para Jesus?
Ah o trenzinho tem marcado presença nesta grande festa! Ele vai a frente da marcha,
junto com todas as crianças declarando que Jesus é o nosso Senhor.
Conte para as crianças sobre o trenzinho e tudo o mais que acontece na Marcha para
Jesus.
Depois é hora de fazer o trenzinho do Esquenta Marcha para Jesus. Todas as crianças
muito animadas cantando, dançando e fazendo o trenzinho de suas igrejas.
Você pode distribuir pompons ou bexigas para que esse esquenta fique muito animado!
Filmem esse momento especial e marquem @kidschurchrenascer nas redes sociais
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LOUVOR (Esquenta Marcha para Jesus):

Louvores para o esquenta Marcha para Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=Ve99E2-zKac
https://www.youtube.com/watch?v=zNP89tRK8Yc
https://www.youtube.com/watch?v=s5V5-tu34K0

HORA DO TESTEMUNHO:

Hoje é dia de testemunho!!!

Vamos começar com os tios contando testemunhos da
marcha para Jesus. E depois cada criança poderá contar o
seu testemunho.

Compartilhar as bênçãos ajuda a fortalecer a fé dos
irmãos, e com as crianças acontece o mesmo. Vamos
incentivar o momento do testemunho e espalhar o que
Jesus tem feito por nós.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

O momento da oferta é algo muito santo e especial.
Deus fala com a gente no momento da oferta, vocês sabiam disso?
Quando Deus se agradou mais da oferta de Abel, Caim ficou com inveja. Deus avisou
Caim que aquele sentimento era errado e que ele deveria mudar isso.
Caim não conseguiu tirar o sentimento ruim do seu coração, e tudo acabou muito mal
pra ele.
Às vezes um pensamento ou sentimento ruim quer roubar a nossa alegria, a nossa
benção. E não podemos deixar isso acontecer.
Vamos ofertar hoje com todo o nosso coração. Não vamos deixar nenhum sentimento
ruim estragar esse nosso momento com Deus.
Vamos ofertar com alegria.

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Chegamos ao final da campanha BUSCAR A DEUS PRIMEIRO.
Agora é hora de colocar em prática os ensinamentos.
Ore e leia a Bíblia com seu filho diariamente. Priorize o reino dos céus, e tudo o mais será
acrescentado em sua vida. Em nome de Jesus,
Deus abençoe!

https://www.youtube.com/watch?v=Ve99E2-zKac
https://www.youtube.com/watch?v=zNP89tRK8Yc
https://www.youtube.com/watch?v=s5V5-tu34K0
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ATIVIDADE:
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LEMBRANCINHA:

Vamos fazer um coração de dobradura e bolar um pirulito de coração nele. Não se esqueça de
adicionar a tag da campanha.


