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TEMA: CORAÇÃO QUE BUSCA NO PAI A SOLUÇÃO.

Josafá tinha um coração disposto que buscava em Deus a solução dos seus
problemas.

Na aula desta semana falaremos sobre qual o coração que busca em Deus para
tudo.

“CORAÇÃO DE CRIANÇA QUE BUSCA NO PAI A SOLUÇÃO”

Para você professor
DEUS É A SOLUÇÃO PARA OS MEUS PROBLEMAS!

Muitas vezes dizemos e ouvimos essa frase, mas quanto você tem realmente
vivido esta porção?
Quando surge uma situação em sua vida para resolver o que você busca em
primeiro lugar?
Um amigo para conversar, um banco para ver o quanto você pode, um familiar
mesmo que você seja subjugado ou passe vergonha em pedir ajuda!
Porém quantas vezes você tem realmente procurado em primeiro lugar a solução
em Deus para sua vida?
Ter um coração de criança nos faz realmente buscar no pai a solução para tudo.
Como os nossos filhos quando tem problemas no prédio, na escola, a quem eles
gritam primeiro?
Reflita sobre essa importância em sua vida, no poder que seu Pai tem para te
ajudar e resolver o que você precisa. E nesse sentimento ministre as crianças em
sua igreja para que vocês tenham experiências do poder de Deus em todas as
áreas.

LEIA E  MEDITE

● Ester capítulos de 4 a 6.

Quais são os meus objetivos:

● Levar a criança a entender o que é fé = acreditar sem ver
● Ensinar a criança que Deus pode ajudá-la sempre que ela precisar, não

importa a circunstância.
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Qual é a situação da criança.

“O que fazer quando não consigo aprender algo na escola que todos já
sabem?” “Como lidar com as brigas dos meus familiares que causam tanta dor
em casa? Como vencer as birras, a desobediência é a mentira?”
As crianças têm questionamentos reais sobre o que fazer com as coisas na vida,
escola casa, e muitas vezes elas não conseguem expressar nem ao menos o que
estão sentindo.
Deus é um Deus que age em milagres e nos dá caminhos para os nossos
problemas. Seja com estratégias humanas ou de forma sobrenatural, mas para
isso temos que buscar a Deus e ouvir sua voz para resolver as situações.
Vamos nos colocar no lugar de uma criança com esses questionamentos.
O que seria bom que acontecesse para que ele  se sentisse bem?
Como podemos ajudar?

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA:
● O REI MANDOU!

Hoje vamos brincar de “seu mestre mandou'', mas ao invés de mestre usaremos a
palavra O REI MANDOU!
Antes de começar a brincadeira diga que o que o rei Decreta manda, ninguém
pode dizer não, tem que acontecer. E quem não obedece a ordem do Rei, se dá
mal e na nossa brincadeira quem não fizer paga um mico!
Comece a brincadeira e dê vários comandos de pular de um pé só a cantar um
louvor em coral ( use sua unção e criatividade para explorar os desafios de “o REI
MANDOU” . Quando a criança não quiser fazer ela paga um mico.  Faça
papeizinhos com os micos e coloque numa caixa, quando a criança tiver que
cumprir ela pega na caixinha o que tem que ser feito!

LOUVOR:
Eu li na Bíblia - Jessyca Kids
https://youtu.be/UShWifMScFU

Coração de criança
https://youtu.be/6ylQAhVJS1A

https://youtu.be/UShWifMScFU
https://youtu.be/6ylQAhVJS1A
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"Jesus olhou para eles e disse: — Para os seres humanos isso não é possível; mas,
para Deus, é. Pois, para Deus, tudo é possível."
Marcos 10:27 NTLH

MINISTRANDO:

★ Depois da brincadeira, pergunte às crianças o que elas fariam se o rei
mandasse elas fazerem algo que não agrada a Deus? Deixe elas
responderem e se alguém disser que não faria, lembra ela que a ordem do
Rei ninguém pode desfazer…então pergunte o que fazer, quando já não
tem o que ser feito? Até que alguém responda que temos que buscar a
Deus, e se ninguém chegar a essa conclusão feche a conversa dizendo,
BUSCANDO SOLUÇÃO EM DEUS!

Então finalize ministrando:

Crianças  não é fácil buscar a solução em Deus, nem esperar o Senhor resolver
nossos problemas, mas vou contar para vocês a história de uma rainha que
buscou a Deus primeiro e teve a solução dos problemas de todo um povo!
Essa rainha chamava-se Ester, um dia aconteceu um decreto que ela e todo o
povo de Deus seriam mortos e não podiam se defender! JESUS!!! Imaginem só… O
Rei deu essa ordem, e lembram que quando o rei manda tem que ser feito? Pois
é…
Então Ester resolveu buscar a Deus primeiro… ela jejuou e Deus mostrou a ela o
que ela precisava fazer, e sabem o que aconteceu?
A ordem de morte que existia acabou!!!! E toda tristeza e medo do povo se
transformou em alegria!!!!

Quando temos esse coração que busca em Deus solução para os problemas,
Deus faz com que as coisas se transformem e o mal deixe de ser mal! Então
busque a Deus e tudo se resolverá!
Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração as situações que as crianças
em sua igreja precisam de solução e fale: Não importa o problema, DEUS é maior!

Vamos orar!!!
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ORAÇÃO:
SENHOR DEUS EU QUERO SEMPRE TER ESSE CORAÇÃO QUE CONFIA TI, E BUSCA

NO SENHOR A SOLUÇÃO PARA TODOS MEUS PROBLEMAS
E EU JÁ TE AGRADEÇO POIS SEI QUE PARA O SENHOR NÃO EXISTE IMPOSSÍVEL, NO
NOME DE JESUS! AMÉM!!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTA

Abraão entregou a maior oferta de fidelidade.
Fidelidade é ser fiel, e ser fiel é prometer uma coisa e cumprir. Se não cumprir não
é fiel !
Abraão confiou; acreditou sua confiança em Deus, e entregou como oferta o

seu filho. E isso deu a ele mais e mais bênçãos, e mais filhos, que era o sonho dele.
Quem aqui quer ser fiel e viver os sonhos? Vamos ofertar?

DESAFIO DA SEMANA :
Decorar o versículo da aula e falar certinho,   na próxima semana.

Professor segue sugestão:

Tenha sempre impresso o desafio kids com você. Quando a criança trouxer o
desafio (Dê 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.



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
Março  2022

CAMPANHA:  CORAÇÃO DE CRIANÇA
SEMANA DE 07 A 11 DE MARÇO

ATIVIDADE:

Montar o relógio, onde há a letra colocar J de Jesus…
Pegue uma regra de 30 cm e corte uma tira de EVA. (PARA A PULSEIRA)
Para o relógio use como molde um copo de 500ml
Recorte as letras J.
Na hora de montar prenda a pulseira grande e depois cole a letra J. As crianças
podem decorar com tinta, lantejoulas, glitter, o que for possível em sua Kids.

LEMBRANCINHA:

A própria atividade Relógio,  com o versículo da Semana.

(Sugestão)

SUGESTÃO DE IMAGENS:
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