Setembro – Sou Curado

AULA 2-Sou curado da Tristeza
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Para essa aula se revista de toda armadura de Deus para pregar as boas novas do evangelho
aos nossos pequenos que são donos do reino, pois a tristeza é uma das maiores assolações na
vida de um bebê, quando ele é deixado pela primeira vez na escolinha ele sente um sentimento
de abandono e isso causa uma tristeza profunda na vidinha desse bebê, esse apenas 1 dos
muitos exemplos que temos de tantas tristezas que podem assolar uma criança, então ore se
consagre porque o inferno não está de brincadeira, nossa missão é abençoar e ensinar que o
Senhor pode nos ajudar em todos os momentos.
LEIA E MEDITE:
Isaias 61
OBJETIVOS:
Ensinar que Jesus pode tirar toda tristeza da nossa vida e do nosso coração.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Teatro de fantoche
 1 Rostinho de tristeza
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MINISTRANDO:
Olá galerinha mais linda desse kids, como vocês passaram essa semana?
Olha só o que eu tenho aqui, é um rostinho triste, porque será?
Nossa agora estou ouvindo alguém chorar, Bia é você? Você está chorando? Porque, você caiu e
se machucou?
-- Eu não cai, eu estou muito triste
-- Mais porque Bia?
-- Eu comecei na escolinha essa semana e minha mamãe me deixou lá sozinha com aquela
professora que eu nem conheço, acho que a mamãe nem gosta de mais mim.
-- Imagina Bia é claro que a mamãe gosta de você, ela te ama e você não precisa ficar triste sabe
por quê?
Porque na palavra de Deus a bíblia nos conta que o Senhor esta do nosso lado tempo inteiro
então quando a mamãe vai embora o Espírito Santo de Deus fica com a gente e ele nos reserva
óleo de alegria.
Você quer receber este óleo de alegria?
Então vamos orar
ORAÇÃO:
Papai do céu tira do meu coração toda tristeza e me coloca a sua alegria. Em nome de Jesus.
Amém!!
VERSÍCULO:
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus.
ATIVIDADE
Vamos separar a sala em dois ambientes no primeiro você deixar disponível para as crianças
rostinhos e acessórios para confeccionar os rostinhos de tristeza, no meio do caminho deixe
Jesus e do outro lado deixe rostinhos e acessórios para confeccionar os rostinhos de alegria e
explique que com Jesus a tristeza vai embora e a alegria é a permanece.
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LEMBRANCINHA
Um boton ou uma medalha.

Boa Aula!

