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‘

TEMA: CORAÇÃO QUE SABe QUE NADA VAI FALTAR.

Para você professor

Chegamos a penúltima aula dessa Campanha do mês de março e nela vimos
como é o coração de uma criança, que com confiança alegria, leveza, fé tem
certeza que o pai faz, resolve  e ama.
E que precisamos ter esse sentimento e disposição para agradar a Deus e viver o
que Ele tem para nós, e como Jesus disse para herdarmos o reino temos que ter
esse coração.

LEIA E  MEDITE

● SALMO 23; Gênesis 22;1-19

Quais são os meus objetivos:

● Levar a criança a entender ela tem um Deus supridor, e ela sempre terá
provisão para suas necessidades.

Qual é a situação da criança.

Muitos são os desejos e necessidades de uma criança… Às vezes necessidades
de ter o básico em casa e às vezes as vontade de comer o iogurte com cereal
que passa na televisão.

- Mas onde Deus está nessas duas situações? Ele vai dar o básico e o
"supérfluo"?  Quando os pais puderem, virá?

- Não!
Temos um Deus de tudo, das coisas pequenas e grandes que supre a
necessidade e dá o que deseja nosso coração!

A criança que tem Jesus no coração é uma criança que exercita sua fé e sabe
que Deus pode dar além das condições humanas que ela vive! Que agradece
pelo que tem, mas busca em Deus se posicionando para viver além!
O coração de criança
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA QUEM DÁ SEMPRE TEM!

● Prepare saquinhos escuros que não dê para ver por fora, com 1 bala  e
entregue para as crianças na entrada da sala e fale que ninguém pode
abrir o saquinho até a hora que o tio(a) falar que pode!

● Anote o nome de todas as crianças e coloque num saco para sortear,
● Prepare outros saquinhos de balas bem recheados e coloque numa caixa

decorada onde as crianças não vejam o que há dentro.
Receba as crianças, faça o louvor, e diga que haverá um sorteio, e quem for
sorteado poderá escolher depois de pensar bem:
Opção 1 : Entregar de volta o presente que ganhou na entrada.
Opção 2 : Ficar com ele porque pode ser que está com medo de ficar sem
presente e poderá abrir esse presente na hora do lanche!

Não enfatize nada, só apenas informe calmamente as opções das crianças e
realize o sorteio . E quando for sorteada a pergunta deve ser você entrega ou
não seu pacote?
A criança que escolher entregar o pacotinho que recebeu na entrada, deve
deixá - lo em cima da caixa fechada e voltar para seu lugar…

Depois que todas fizerem a escolha diga : NO KIDS QUANDO UM TIO OU TIA TE
PEDIR ALGO NÃO PRECISA TER MEDO, POIS DEUS NUNCA DEIXA QUE FALTE ALGO
PARA VOCÊ!  TODOS SEMPRE VÃO SER ATENDIDOS
Inicie  a Ministração.

No final da Ministração, então entregue o saquinhos cheio de balinhas às
crianças que entregaram o que tinha apenas 1 e o da lembrancinha igualmente
a todos .
A dinâmica servirá tão somente como  um diagnóstico da atitude de cada
criança. Lógico que não haverá diferença. Todos ganharão igualmente. E você
terá então que possivelmente reforçar a ministração:
Se no Kids os tios e tias não deixam faltar, será que nosso Deus vai deixar?

LOUVOR:

Coração de criança (no início do culto) https://youtu.be/6ylQAhVJS1A
O Segredo de dar (Depois da oferta) https://youtu.be/C4Sao-9L_Ag

https://youtu.be/6ylQAhVJS1A
https://youtu.be/C4Sao-9L_Ag
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"O meu Deus, vai suprir todas as suas necessidades." Efésios 4:19

MINISTRANDO:
Depois da dinâmica comece a história…

Crianças como é bom ter um Deus que sempre vai nos dar além do que
pensamos ou pedimos
Fala bem forte comigo:  DEUS NÃO VAi DEIXAR FALTAR NADA EM MINHA VIDA!!!!
É, crianças, a gente tem um Deus que é supridor, isto é, e não precisamos ter

medo que algo venha faltar.
Vou contar para vocês a história de um homem que está aqui na Bíblia que
confiava tanto em Deus e não tinha medo de nada, de nada mesmo pois ele
conhecia online de Deus!
O nome dele é Abraão! Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e Deus
deu, quando Abraão já estava velhinho. Um dia Deus falou para Abraão que ele
devia dar seu filho como oferta a Deus, e Abraão não ficou com medo ele tinha
muita fé e sabia que Deus não deixa faltar nada l. Então preparou tudo e foi
entregar Isaque, mas Deus já tinha um cordeiro preparado para Abraão entregar
e quando já estava tudo preparado para Isaque Deus falou: Abraão não precisa
eu já vi que você confia em mim, olha para trás que tem um cordeiro para você
sacrificar. Deus supriu Abraão, deu o que ele precisava na hora certinha!

Crianças Deus também é assim com a gente e precisamos acreditar no nosso
coração essa verdade: Deus sempre vai dar o que a gente precisa na hora
certinha, ele não chega atrasado e não deixa faltar nada para gente!

Vamos orar!!!

ORAÇÃO:

JESUS OBRIGADO POR ME ENSINAR QUE O SENHOR SEMPRE TEM O QUE EU PRECISO
E QUE EU NÃO PRECISO TER MEDO, POIS NADA ME FALTARÁ. ME AJUDA COM SEU
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ESPÍRITO SANTO, TODOS OS DIAS A VENCER O MEDO E CONFIAR NO SENHOR, NO
NOME DE JESUS! AMÉM!!l

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTA

A oferta da matemática de Deus!
Lucas 6.38
Na Bíblia está escrito que todas as vezes que a gente oferta a Deus ele nos
devolve muito e muito mais (sacudida, recalcada e transbordante (nmostre com
farinha numa vasilha pequena)
Não é uma troca se que der 10 vou receber 1000 pois 10x100 é 1000, nada disso.
DEUS quer que cada criança seja fiel! O que é isso? Ser Fiel? è sempre, toda vez
que vier à igreja, no Kids, ter uma oferta, alguma coisa para entregar. , Nós
acreditamos que ELE pode fazer muito mais para nós e não devemos ser egoístas
Devemos entregar o melhor para Ele. Então quando entregamos Deus nos dá
também!
A matemática de Deus é diferente da nossa em quando somos fiéis e entregamos
nossa oferta Deus pode fazer 1+1 ser igual a 1 milhão em saúde, alegria, paz e
prosperidade para nós.  Vamos entregar nossa oferta!

DESAFIO DA SEMANA :
Convidar e trazer um amiguinho que não vem a igreja, com você semana que

vem para o Kids.

Professor segue sugestão:
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Tenha sempre impresso o desafio kids com você. Quando a criança trouxer o
desafio (De 2 desafios, sendo um a bíblia e o caderno e o outro da aula), você
colocará o nome da criança para manter o controle e você irá colar a medalha
em cada quadradinho verde). A criança que completar os desafios você poderá
dar um brinde de sua escolha ou possibilidade.

ATIVIDADE:

Em anexo

LEMBRANCINHA:

Um saquinho com doces e o versículo da semana.


