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ADORAÇÃO E GRATIDÃO
A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos
deixar satanás roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada
criança a enxergar como a família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele
podemos vencer todos os desafios que aparecerem e que possamos ser instrumento divino na
vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e libertação a cada lar que Deus nos permitir
chegar.
Vamos lá! Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus!
Que o Senhor abençoe a todos!
Ótima aula!
PARA VOCÊ PROFESSOR:
Logo tão pequenos entendemos quem é a nossa família, quando aprendemos a falar ou desenhar
e nos perguntavam quem era a nossa família demonstrávamos no desenho um Pai, uma Mãe, um
filho e Irmãos se houvesse. A família é o nosso primeiro referencial, quando pequenos repetimos
aquilo que nossa família faz, somos o reflexo do espelho do nosso lar e ao crescermos seguimos
muitas características do nosso primeiro lar também, em alguns casos este reflexo não sai muito
bom e por muitas vezes podemos não querer ser como aquele espelho, mas por não saber como
fazer diferente, acabamos sendo iguais mesmo assim.
Quando encontramos o mover apostólico temos a dimensão que Deus é o nosso Pai antes de
tudo, enxergamos Nele nosso primeiro referencial e aprendemos que nossa família foi uma
história escrita por este Pai de amor, passamos a entender a importância que a família tem para
nossa vida e que mesmo com todos os defeitos são aqueles que devemos honrar e nos unir
eternamente e, desta forma, tudo o que não nos foi bom jogamos pra fora e procuramos agir
como Cristo agiria durante nossos dias, mas para isso precisamos ter este encontro com Deus
que passa por aceitar a vontade Dele pra nós e entender que temos um envio apostólico que nos
fará dar certo em tudo que fizermos segundo a vontade Dele.
LEIA E MEDITE:
Salmos 147.7
OBJETIVOS:
● Levar a criança a compreender que Deus sonhou com sua família.
● Compreender que devemos amar nossa família.
● Estimular o companheirismo e a cooperação.
● Ser grato pela família.
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Decore a sala com balões e corações, fotos e imagens de famílias.
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● arvore genealógica.
● Prepare o pote dos desafios em família: dentro dele escreva desafios como: abraçar, pular
com um pé só, dar um beijo, fazer cócegas, apostar uma corrida, brincar de esconde
esconde. O que pode ter dentro do pote.
● Pule com um pé só;
● Dê uma gargalhada;
● Faça uma cosquinha em quem está do lado;
● Dê um abraço bem gostoso;
● Dê um beijo estalado;
● Fale uma palavra de amor;
● Ore com sua família;
● Dance uma música animada;
● Faça um carinho;
● Faça uma mímica para tentarem adivinhar….

MINISTRANDO:
Olá crianças, tudo bem? Hoje vamos finalizar esta linda campanha da família apostólica, vejam
que festa mais linda, não é? E fizemos tudo isso sabe para quê? Para agradecer e adorar a Deus
por toda a nossa família! Então vamos aproveitar esta festa?
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Hoje quero ensinar um versículo muito especial, ele está na Bíblia que a gente já aprendeu que é
a Palavra de Deus, em Salmos 147.7 que diz assim:
“Cantai ao Senhor em ação de graças; cantai louvores ao nosso Deus ”
Vocês sabem o que significa ação de graças? significa gratidão, aqui neste versículo aprendemos
que temos que cantar a Deus com gratidão, então significa que temos que cantar, orar,
agradecer, enfim adorar sempre a Deus. E a gratidão é uma forma de adoração a Deus
Então se você anda reclamando na sua casa ou brigando é hora de parar e agradecer!
O motivo da nossa gratidão de hoje é muito especial, vamos agradecer com muita festa por toda
a nossa família, mas não pode ser só hoje, temos que agradecer sempre a família que
pertencemos e a cada um dos nossos.
Para você não esquecer vamos juntos fazer um lindo memorial desta campanha, para todos os
dias que você olhar este memorial lembrar que sua família é um sonho e você precisa agradecer
a Deus por ela! Vamos nessa? Neste momento elabore a atividade.
Arvore, com muitas fotos.
E depois vamos as brincadeiras para toda família.
ORAÇÃO:
Deus, muito obrigada pela minha família, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe e
irmãos. Obrigado por ser fruto do sonho de Deus. Em nome de Jesus Amém!!!
LOUVOR:
RAP da família - Diante do Trono
É feliz o lar - 3 palavrinhas
VERSÍCULO:
“Cantem ao Senhor com ações de graças; ao som da harpa façam música para o nosso Deus.”
(Salmos 147:7)
ATIVIDADE
Fazer um pote da diversão em família e um pote da gratidão.
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que precisamos agradecer todos
os dias por termos uma família tão especial!
Em casa com seus filhos, façam um devocional kids, todos os dias vocês deverão ler um
versículo da bíblia, orar juntos e realizar o desafio kids da semana!
Esta semana o desafio é: Brincar com o pote da DIVERSÃO.
“Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma verdadeira bênção.” (Salmos 127:3)
LEMBRANCINHA:
Pote confeccionado na atividade.

