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CAMPANHA: QUEM TEM PALAVRA, TEM DIREÇÃO.

TEMA:  NO LUGAR  CERTO!

Para você professor

Estar no lugar certo, na hora certa nem sempre é fácil.
Continuando nossa campanha baseada na Palavra Profética que está sobre a
nossas vidas, o posicionamento para viver o sobrenatural é isso, Estar no lugar
certo.
Mas como é estar no lugar certo sem, saber que estamos no lugar certo, quem
pode nos dar essa certeza? Onde encontramos essa direção?
E a resposta é na palavra e através do manifestar do Espírito Santo em nós!!!
Continue orando a oração do Ano apostólico e crendo na verdade da palavra
em sua vida.

LEIA E  MEDITE

● 2 Cronicas 20; 1-30

Quais são os meus objetivos:

● Mostrar a criança o que é se posicionar para vencer,
● Mostrar que temos mais o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas
● Mostrar que o lugar certo é aquele que Deus diz para estarmos.

Qual é a situação da criança:

A criança, geralmente, deseja estar em muitos lugares, fazer parte de alguns
grupos para ser aceita, e em algumas vezes não se sente feliz com a escola, com
a casa onde mora, e não aceita a própria família achando que o do outro é
melhor, mais legal.
Porém, ela precisa saber que o lugar que está, foi Deus quem colocou, por mais
diferente e desconfortável que pareça, há um propósito superior que nos levará a
um lugar bem melhor de honra e prosperidade, porque tudo o que Deus faz é
muito bom!
Foi esta a família que Deus deu; foi esta a escola que Deus escolheu; é esta igreja
que Deus escolheu também!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
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DANÇA DA VITÓRIA
Faremos hoje a dança da cadeira, mas de uma forma  diferente…
Prepare sua sala antes das crianças entrarem.
Coloque papéis embaixo de todas as cadeiras preso com fita adesiva, e nesses
papéis devem ter
VALE 1 pirulito, ou chocolate, ou brinquedo, (o que você puder presentear a
todos.)
Faça várias rodadas, mas só na última revele que tem algo embaixo.
As crianças devem ser orientadas que ao sair pegam a cadeira que será retirada,
e precisam sentar-se nela.
Na última rodada, uma criança será a vencedora mas ficará sem cadeira. Então
sente-a numa cadeira especial decore, coloque campeão, mas não coloque
premiação embaixo.
Aí o professor deve perguntar para a criança que ganhou, se ela troca seu lugar
com alguém…  (enfatize que como ela ganhou a brincadeira pode trocar com
qualquer outro.) Havendo a troca peça para eles olharem embaixo da cadeira e
cada um ver o que ganhou…
A criança que estiver no lugar de campeã não terá nada.
Quando todos perceberem que o ganhador não levou nada, proponha uma
discussão,  por que o Ganhador não foi premiado? Deixe as crianças falarem e
ouça tanto o ganhador como os outros… Explique após as considerações das
crianças, que às vezes buscamos algo, fazemos amizades e acordos que não são
da vontade de Deus, e mesmo que aquilo seja uma coisa muito Boa aos seus
olhos não é tão bom assim! Que devemos sempre buscar a vontade de Deus
para sermos abençoados, e Deus é aquele que sabe o lugar certo que vai nos
trazer sua vontade e benção sobre nós.
Entregue um prêmio para o campeão e comece a ministrar.

LOUVOR:
Aline Barros - Criança de Jesus

Renascer Praise - Profetiza

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros; confiem nos profetas dele, e
tudo o que vocês fizerem dará certo.
2 Crônicas 20:20 NTLH

MINISTRANDO:
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Crianças vocês viram que nem sempre quando somos os primeiros, ganhamos
alguma coisa, se não estivermos no lugar certo, isso não é bom.
Precisamos estar no lugar certo, na hora certa para sermos abençoados e quem
nos ajuda nisso é o Espírito Santo de Deus!
Ele sempre vai dizer a você o que é bom, o que é certo e qual decisão você
precisa tomar para ser abençoado.
Aqui na Bíblia tem uma história do Rei Josafá.
Josafá era um rei e passou por muitas guerras… em uma delas ele achou que
não ia vencer e ao invés de procurar a Deus, ele procurou outro rei para fazer um
acordo e se deu mal…
Então ele teve outra guerra e ficou com muito medo de perder, mas ao invés de
procurar ajuda de pessoas, ele buscou A Deus e o Senhor disse para ele não se
preocupar pois aquela guerra não seria ele que lutaria, mas sim o Senhor e era
para ele apenas se posicionar(ficar nO lugar certo) que Deus daria a vitória a ele.
E assim ele fez e venceu sem precisar lutar naquela guerra.
Muitas vezes, crianças, pensamos que temos que fazer qualquer coisa para
sermos vencedores, mas nem sempre o que vemos é o certo que vai nos
abençoar.
Precisamos ser como Josafá que orou e Deus falou para ele o que fazer, o lugar
certo para ele estar e sair vitorioso.
Pode ser que sua casa não seja ainda aquela dos filmes, mas é uma benção pois
sua família mora nela!
Que sua família não seja ainda aquela que a gente assiste nos comerciais, mas
ela é a mais importante pois Deus a escolheu e te coloca nela, então sempre
será uma família abençoada. Então, onde você for, direcionado por Deus ele vai
te fazer vitorioso, em nome de Jesus!
Vamos orar!!!

ORAÇÃO:
SENHOR JESUS, ME AJUDE A SEMPRE OUVIR SUA VOZ E ANDAR NOS SEUS
CAMINHOS. EU ME POSICIONO PARA VIVER AS SUAS PROMESSAS E ACEITO ESTAR
ONDE O SENHOR DESEJA PARA QUE EU RECEBA A SUA BENÇÃO. MUITO OBRIGADO
JESUS POR ME DAR TODAS AS COISAS QUE EU TENHO, WM NOME DE JESUS, AMÉM!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Tudo que nós temos é para louvar ao Senhor e agradecer. Quando entregamos
algo para Deus, ele traz a multiplicação. Um dia Jesus precisava dar comida para
muita gente e perguntou quem tinha algo para ajudar. Então, um menino trouxe
cinco pães e dois peixinhos e entregou de oferta a Jesus. Vocês sabem o que
Jesus fez? Antes de multiplicar o alimento ELE deu graças, ou seja, agradeceu por
aquele alimento. Hoje vamos entregar e agradecer ao Senhor. Essa atitude de
gratidão fará a gente viver grandes milagres em nome de Jesus.

DESAFIO DA SEMANA :

O desafio dessa semana é a criança encontrar na Bíblia um versículo que fale
que somos vencedores. E trazer para colocar no Painel da palavra da primeira
aula. Podemos incluir doações de alimento para as cestas básicas

ATIVIDADE:

VAMOS COLORIR E ESCREVER O QUE ESTÁ DENTRO DO NOSSO CORAÇÃO.

MEU CORAÇÃO ESTÁ NO LUGAR CERTO!!!

LEMBRANCINHA:
O prêmio da brincadeira e a própria atividade.


