Novembro – Submissão Apostólica

AULA 1 – Submissão aos pais
O mês de novembro chegou!!! Já estamos na reta final do ano apostólico de Rute... Como
aprendemos nesse ano, não é mesmo? O ano de Rute tem nos ensinado muitas coisas
importantíssimas, uma delas vamos trabalhar nesse mês: a SUBMISSÃO APOSTÓLICA! Rute foi
um exemplo de quem entendeu e viveu essa palavra. Ela se submeteu ao plano de Deus,
respeitou e se colocou em posição de submissão da vontade da sua sogra (indo com ela para
Belém), e de Boaz (quando trabalhava no campo dele). A submissão de Rute fez com que ela
tivesse proteção, suprimento e honra. Vamos levar as crianças o entendimento de que quando
nos submetemos às autoridades e à Deus, somos muito abençoados.
Professor, permita-se ser um instrumento de Deus nessa campanha. Se há alguma brecha com o
seu relacionamento com as suas autoridades, conserte! Viva essa palavra! Vamos resgatar a
benção da submissão para o nosso Kids e trazer a visão daquilo que o Senhor espera de nós. O
nosso compromisso é formar essa geração com os princípios da palavra. O Senhor vai te usar
para que essa campanha fique guardada no coração de cada criança e ela cresça com essa
verdade espiritual. Nós teremos uma geração que respeita pastores, que ouve os pais, que é
gentil com os professores, que ora por seus governantes, que teme a Deus e segue os planos
Dele. Em nome de Jesus! Que Deus te abençoe e te use nessa campanha! ☺
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nessa primeira aula abordaremos a submissão aos pais. Vamos utilizar o exemplo de Isaque, que
foi submisso a Abraão em um dos momentos mais tensos de sua história. Isaque não reclamou,
fugiu ou se revoltou, mas ele entendeu que obedecer era a melhor opção. Ele sabia que estar
debaixo da direção do seu pai era o que faria com que tudo desse certo.

LEIA E MEDITE:
Genesis 22:1-18
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender que obedecer aos pais agrada a Deus.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para esta aula sugerimos
 Que tal um teatrinho para contar a história de Isaque.
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 Para finalizar a ministração, termine segurando o guarda-chuva (ou sol) e todos debaixo
dele. Para ressaltar que nossos pais são a nossa cobertura e nos protegem.



Novembro – Submissão Apostólica

MINISTRANDO:
Olhem só quem temos aqui?
Alguém sabem quem são?
Esse aqui é abraão e essa a Sara, eles eram casados a muuuuuito tempo, e sempre quiseram ter
um bebezinho, um filho!
Certo dia, Deus avisou a eles que iriam ganhar um bebe, Deus prometeu!
Depois de um tempinho, nasceu Isaque, o bebe que Deus tinha prometido para Abraão!
Abraão sempre foi obediente a Deus, sempre agradou o coração de Deus e ensinou Isaque que
devemos amar, respeitar e obedecer a Deus e sempre que amamos a Deus, gostamos de fazer o
que deixa Ele feliz... e sabem que obedecer deixa o coração de Deus muito feliz??!!
SIM.... Deus fica muuuiiito feliz, Abraão e Sara ensinaram a Isaque que obedecer deixava Deus
feliz e advinhemmm ??? Isaque era muuuiiito obediente, igual o pai dele!
Quem aqui obedece ao pai e mãe igual Isaque?
Um dia, Deus pediu para Abraão levar Isaque até um monte porque Isaque seria a oferta, era no
monte lá onde Deus recebia as ofertas, Deus só queria ver se Abraão o amava e iria obedecer
mesmo.
No caminho, Isaque até perguntou para o seu pai: ué pai, onde esta o carneirinho que vamos
entregar de oferta para Deus? Só tem eu e você aqui!
O pai dele respondeu: Deus vai nos dar, filho!
Opaaa, acho que Isaque ficou com medo, será que dava para ele correr? Ou falar que não queria
mais ir? E agora? Não tinha carneiro, Isaque iria ser a oferta!
Hummm.. Isaque lembrou que Deus fica feliz com quem obedece os pais e fez tudo o que seu pai
Abraão pedia, até ficou deitadinho em cima da pedra.
Mas ai, Deus viu que eles o amavam muito e eram muito obedientes e...??? Deus falou para
Abraão olhar para tras, quando ele olhoooou.... ele viu um carneirinho paradinho, só esperando
Abraão pega-lo para ser a oferta no lugar de Isaque.
Ufaaa, ainda bem que eles obedeceram né? Porque só assim para dar tudo certo!
ORAÇÃO:
Senhor, quero te pedir perdão por não obedecer a meus pais e, te dizer que sempre vou
obedecer a meu pai e minha mãe, porque é muito bom estar debaixo de uma cobertura. Em nome
de Jesus, amém!
VERSÍCULO:
Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.
Colossenses 3:20
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ATIVIDADE
Com E.V.A, façam os dedoches e decorem como desejar: note que os pais devem ficar nos
maiores dedos!

1.
Música: FAMÍLIA ORIGINAL - 3PALAVRINHAS - VOLUME 2

LEMBRANCINHA:
A atividade pronta - Dedoche da família

Boa aula!

