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Aula 3- EU ESCOLHO DEUS !
Josafá Buscou a Deus

Nesta aula vamos ensinar sobre escolhas. Josafá escolheu BUSCAR A DEUS

Para você Professor:

O que nós precisamos saber sobre Josafá para esta aula?
1. Quando chegou a sua vez, Josafá fez escolhas : O Senhor esteve com Josafá,

porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os
baalins. 2 Crônicas 17:3,
Manteve as conquistas de seu pai, rei Asa, porém não aceitou a idolatria que já
estava instaurada em Judá.

2. Nas sua principais decisões ele buscou a Deus vejam só:
a. II Crônicas 20-  3 Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor; e

apregoou jejum em todo o Judá. 4 E Judá se ajuntou, para pedir socorro ao
Senhor; também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o
Senhor.

b. I Reis 22 4-5 Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu
povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos.
Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor.

c. II Crônicas 17:4 mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus
mandamentos, e não imitou as práticas de Israel.

d. II Crônicas 18: 3, 4 Josafá respondeu: — Sou como você é, e o meu povo é
como o seu povo. Iremos com você à guerra.Josafá disse mais ao rei de
Israel: — Consulte primeiro a palavra do Senhor.

e. II Crônicas 17:3 O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos
primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os baalins.

Havia vários deuses Baal, para diversas tribos, como se pode verificar no Velho
Testamento em que se refere "o Baal" de cada tribo; daí que se empregue também o
plural, Baalim
O povo de Israel , mas especificamente Judá havia se corrompido, devido
principalmente às últimas práticas dos reis anteriores . Já não buscavam a Deus e sim
cada um tinha um deus “pagão” diferente. .
E mesmo assim, depois de tudo o que Josafá fez, os lugares altos ainda estavam no meio
do povo.
2 Crônicas 20:33 Os lugares altos, porém, não foram destruídos; porque o povo ainda não
tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais.
Há uma revelação de Jesus em Mateus 6: 33 : Busque a Deus em primeiro lugar e daí
nada vai faltar tudo será acrescentado. quer dizer, onde tem terá mais ainda!

https://www.bibliaonline.com.br/naa/2cr/17/3+
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LEIA E  MEDITE

II Crônicas 17

Quais são os meus objetivos:
Levar a criança a

● …saber que Josafá buscou a Deus em primeiro lugar
● …entender  que buscar a Deus é falar com Ele - Oração
● … sempre perguntar para  Deus primeiro,  como Josafá! Como? orando,

indo à igreja; conhecendo Sua Palavra e acreditando que é verdade que
Deus ouve a oração de uma criança

Qual é a situação da criança:
Jesus disse em Mateus 18:3 “Com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes
e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no Reino dos céus.
Por que?
Porque as crianças acreditam, confiam sem reservas. Elas não têm dificuldade em
acreditar em Deus.
Elas precisam entender que Deus não é uma historinha; Ele não está tão longe que não
pode e não vai ouvir a oração de uma criança.
Se falarmos que ela pode buscar a Deus, falando com Ele, que Ele vai ouvir ela fará isto,
sem problema algum.
Se falarmos a ela que ela pode pedir qualquer coisa pra Deus, até mesmo um presente
que ela deseja muito, ela também fará assim. A criança tem simplicidade que adultos
não têm, por isso disse que precisamos ser como crianças.
Estamos vivendo numa geração onde as crianças não são ensinadas e não aprendem
sobre coisas espirituais, então a natureza humana prevalece nos lares que sem Deus,
geram crianças egoístas, possessivas e imediatistas, Querem isso, aquilo e tem que ser
agora.
Nosso privilégio e desafio é ensiná-las “no caminho que deve andar…” e firmar a
verdade espiritual de que se ela buscar a Deus, elas vão achar. Ele para tudo para ouvir
sua oração e responde

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Use os visuais das aulas anteriores  os sinais de POSITIVO E NEGATIVO e as
coroas

● Use as sugestões de imagem mais abaixo
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LOUVOR:

A Resposta - RP19

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

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

MINISTRANDO:
Olá crianças!
Vamos lembrar umas coisinhas?
Depois que o pai de Josafá morreu, …qual o nome dele mesmo?...
Isso! rei Asa .
Josafá se tornou o rei.
E como rei ele precisava saber o que fazer.
Quando a gente não sabe o que fazer, o que é que nós fazemos? Quem a gente busca?
_ O pai , a mãe , a avó, o avô - não é mesmo? Porque eles sabem mais que a gente.
Lá na escola, quando eu não entendi uma explicação, quem a gente busca para
entender bem certinho? _ A professora ou o professor, né? E às vezes tem um colega que
já entendeu e ele também pode explicar.
Alguém já te buscou; já te procurou para perguntar alguma coisa que você sabia?
Josafá nunca tinha sido rei. Ele precisaria tomar decisões importantes! Ele não queria
errar! Ele queria fazer tudo certo! Como nós já vimos ele copiou e imitou as coisas boas
de seu pai e também do Rei Davi, mas tinha algumas coisas bem sérias que ele não
sabia. Quem ele deveria procurar? Quem ele deveria buscar?

- Sim a Deus. Então ele foi à igreja, mas lá era diferente, tinha outras coisas, tinha
outros deuses, O povo durante muitos, muitos anos tinha esquecido do Deus
verdadeiro e começaram a gostar, adorar outros deuses . Deus de estátuas, de
madeira, de pedra (mostre) E tinha muitos destes em todos os lugares.

E talvez as pessoas falavam assim:
- Rei Josafá, olha, aqui tem muitos deuses, até seu pai já estava gostando deles. E

outros reis que vieram antes do seu pai também, adoravam esses daqui, olha!
- Qual deus você vai buscar?

E Josafá não buscou nenhum desses deuses estranhos e esquisitos. Ele buscou ao Deus
verdadeiro, o Deus de Davi, o nosso Deus!!
Mas como?

https://youtu.be/ocRl_8HUqss
https://www.bibliaonline.com.br/naa/jr/29/13+
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Ele buscou e encontrou? Dava para ele ver ?
- O nosso Deus, o Deus verdadeiro é invisível, mas ele existe de verdade, não

conseguimos ver, conseguimos sentir!
- Nós buscamos a Deus, falando com Ele. Isso é ORAÇÃO!

Quando uma criança fala com Deus,  ele para tudo para ouvir e escutar!
Foi assim que Josafá fez! Ele se ajoelhou e falou com Deus e Deus ouviu sua
oração e ficou com Josafá todo tempo e abençoou e Josafá ganhou muitos,
muitos presentes.

Um dia teve uma guerra. Um outro rei pediu para Josafá lutar junto com ele. Josafá
concordou, mas antes ele falou assim:
Vamos buscar a Deus primeiro, ok?
E assim tudo que ele fazia, ele buscava a Deus em primeiro lugar.

Crianças, tudo o que Deus deseja é que as crianças busquem primeiro a Ele. em
qualquer coisa, qualquer situação: em casa, na escola, numa matéria difícil pra você, na
família, quando alguém está doente, até mesmo um desenho seu. Talvez uma coisa que
você queira muito, mas ainda seus pais não podem, mas se você buscar a Deus,
conversar com ele em oração, Deus pode resolver! Deus pode abençoar os pais para
ganhar mais dinheiro. Deus pode fazer milagres!
E aqui no Kids Church, nós vamos ouvir muitos testemunhos dos milagres que Deus vai
fazer, amém??!!

Aqui na Bíblia está escrito que quando a gente buscar a Deus de todo coração nós
vamos achá-Lo.
Quer dizer que quando orarmos com todo sentimento, de verdade mesmo, acreditando
mesmo, Deus vai ouvir!

Quem deseja isto?
Vamos começar então?
Vamos orar agora mesmo.
Hoje nós vamos ajoelhar, Eu não vou falar nada. Vocês é que  vão orar e buscar a Deus.
Vamos ficar uns minutinhos… Fecha teus olhos e busque a Deus de todo o seu coração
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CHAMAMENTO:
As crianças precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
Em todas as aulas, tenha discernimento do momento do
chamamento.
Nós temos a missão e também o desafio de levar nossas crianças
até o Salvador,
Mesmo que elas tenham que repetir a oração várias vezes, entenda
que é melhor que façam todos os domingos  do que nunca fazerem.
E vamos pensar que cada aula é uma oportunidade de salvação.

Será que no próximo domingo, virão?
Como Jesus entra no nosso coração?
É só orar e falar, JESUS ENTRA AQUI DENTRO DE MIM. EU QUERO TE RECEBER COMO MEU
SALVADOR.

ORAÇÃO:
Vamos orar?
Querido Deus quero agradecer pelo seu amor e porque eu posso te buscar e te
encontrar. Eu também quero ser como Josafá. Eu quero te buscar em primeiro
lugar…
em nome de Jesus
(ore, unja as crianças e profetize sobre esta geração)

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho
é contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também;
é um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das
experiências que elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa andando com ele pela sala e
quem tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “
Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Aquelas pessoas que adoravam outros deuses, entregavam ofertas para eles, só
que eles não podiam fazer nada, porque eram falsos deuses.
Josafá buscou a Deus e entregava oferta para o Deus verdadeiro.
Nós buscamos a Deus e entregamos nossas ofertas ao único e verdadeiro Deus.
Vamos com amor buscar a Deus de todo coração, sempre e entregar nossas
ofertas.

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje ensinamos sobre a buscar a Deus em todas as coisas em primeiro lugar, como fez o
rei Josafá,
DESAFIO DA SEMANA:
Fazer uma lista de pedidos todos; todos os desejos também. E buscar a Deus em oração,
todos os dias desta semana . Se tiver um testemunho, escrever e trazer no domingo.
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/
Se precisar pode procurar qualquer professora da Equipe.
Estamos aqui, e oramos por sua casa todos os dias!

Deus abençoe!

ATIVIDADE:
Coração de Origami.
1 folha sulfite A4 dá pra fazer 2 corações ( recorte quadrado)

- Leve as dobras feitas - os maiores podem fazer junto com você
- As crianças podem colorir e decorar seus corações
- Depois de pronto,  cole o coração na metade de um sulfite como moldura, com o

versículo. Os maiores pode escrever

https://www.renascerkids.com/
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dobradura pronta

LEMBRANCINHA:

É muito importante que a criança leve para casa a lembrancinha da aula.
O nome já diz “lembrança”. Não deixe de fazer uma lembrancinha para cada
aula.
Sugestão:
Um saquinho simples de papel com um coraçãozinho no prendedor e coloque
algumas balinhas ou MM ou bolachinhas, suspirinhos…
Não se esqueça de colocar a tag do versículo
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SUGESTÃO DE IMAGENS

Outros deuses
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(Rei Josafá buscando a Deus)


