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Aula 3– Agradecer sempre
Estamos aprendendo sobre o poder que a gratidão tem em nossas vidas, e nessa aula o foco será o agradecimento em todos os momentos. Deus tem
o controle das nossas vidas e todas as coisas que acontece em nossos dias veem para que a vontade de Deus se cumpra em nós.

Leia e Medite:
Romanos 8:28; Salmos 34:1-2; Salmo 118:24, Gn. 37; Gn. 41: 37-44

Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança o que devemos agradecer em todos os mom
onramos a Deus.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Decore sua sala com nuvens... será um dia de contar histórias!

Prepare a caixa da gratidão o momento “GRATIDÃO DA SEMANA”,como foi feito na aula
passada. Hoje você será contador (a) de histórias. Prepare os personagens da história de
José (podem ser palitoches, dedoches, fantoches, bonecos use a sua criatividade que
vem do Espírito Santo que habita e se manifesta em você).Sentem-se na altura das
crianças e conte a história como se ela estivesse acontecendo no momento da sua
mistração.

Louvor:
Tudo Coopera Para o Bem- Coral para o Bem- https://www.youtube.com/watch?v=GemaaaIaZv4

Te Agradeço- Te Agradeço - YouTube
VERSÍCULO DO DIA:
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” Romanos 8:28
MINISTRANDO:
Depois que todos agradecerem e colocarem seus motivos de gratidão na caixa da gratidão.
Faça um suspense para o que vai acontecer:

Hoje você vai conhecer um segredo que está aqui na Bíblia
Agora prestem muita atenção pois eu vou revelar a vocês algo muito importante quJesus
nos ensinou!
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Comece a história:
Aqui na Bíblia, tinha um menino que era escolhido por Deus para chegar a um lugar
muito importante. E Deus contou para ele isso em um sonho!

Nesse sonho ele descobriu que Deus faria dele um grande homem, que governaria
muitas coisas...
Mas vocês acham que tudo foi fácil e deu tudo certinho?! NÃO!!! Esse menino foi
injustiçado, traído abandonado pelas pessoas que eram da sua família! E o que vocês
acham que ele fez?
(abra para as crianças falarem) Será que ele reclamou? Ah ele ficou triste e não
acreditou mais no sonho dele? Ele foi ingrato e brigou com Deus pois achou que Deus
tinha errado?
Nada disso, ele foi fiel e continuou acreditando no seu sonho e no que Deus tinha dito a
Ele!!
E Sabe o que aconteceu??? O sonho se realizou e ele se tornou José, governador do
Egito!!!
Crianças vocês não podem duvidar daquilo que são as promessas e sonhos de Deus
para sua vida! Assim como José, continuar acreditando e sendo grato por tudo que você
vive. José não desistiu. Sempre agradeceu! Mesmo nos dias difíceis, de tristeza,
precisamos manter nosso coração agradecido sabendo que Deus está com a gente
mesmo nos dias mais dificeis.
Jesus prometeu que você vai ser curado, mesmo que você ainda precise ir ao médico e
tomar remédio, ACREDITE, A CURA VAI ACONTECER!
Se ELE prometeu que você terá uma família feliz... É VERDADE! Mesmo que ainda não
esteja assim... todas as coisas que vivemos, acontecem para o nosso bem, por isso
continue sendo uma criança que agradece sempre para viver a vontade de Deus!!
Vamos orar!!!
ORAÇÃO:
Senhor Jesus muito obrigado por me ensinar a ser agradecido em todos os momentos. Eu
acredito que vou viver todos os sonhos que o Senhor tem para mim, e mesmo quando tudo
parecer estar dando errado que o Senhor está comigo e tudo vai dar certo, em nome de Jesus,
Amém!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Hoje a nossa oferta será uma oferta especial... Tem dias que é muito difícil entregar algo pois a
gente acha que não tem nada que sirva para aquele presente. Mas hoje você vai entregar a
melhor coisa que você tiver com você, como um presente especial para Deus.

Professor (a) você pode oferecer as crianças papeis para elas escreverem algo especial
para entregar no envelope, desenharem seu coração. Mas hoje em especial faça com
que todas as crianças entreguem algo e agradeçam a Deus por poder entregar algo
especial a Deus.

ATIVIDADE:
Decorar o marcador o marcador ( em anexo)
LEMBRANCINHA:
O próprio marcador da atividade.

