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Aula 2 - QUEM VOU IMITAR?

Nesta aula vamos ensinar sobre escolhas. Josafá escolheu fazer o que era certo.

Para você Professor: Escola de Profetas- reis de Judá

O que nós precisamos saber sobre Josafá para esta aula?
1. que ele convivia com seu pai Asa no palácio e foi observando tudo. Ele via as

atitudes do seu pai, as boas e as ruins
2. que com certeza, sabia das histórias dos reis antes de seu pai, e com o tempo

também soube da divisão do reino de Israel. Tinha também conhecimento dos
feitos do Rei Davi (o homem segundo o coração de Deus) e esta era a sua maior
referência.

3. que Asa seu pai fez coisas boas no início do seu reinado  e agradou ao Senhor,
mas também desagradou a Deus com suas atitudes e alianças e no final não
confiou no Senhor e morreu de uma doença nos pés. (veja "Os reis de Judá" )

4. Quando chegou a sua vez, Josafá fez escolhas : O Senhor esteve com Josafá,
porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os
baalins. 2 Crônicas 17:3,
Manteve as conquistas de seu pai, rei Asa, porém não aceitou a idolatria que já
estava instaurada em Judá.

5. Nas sua principais decisões ele escolhe buscar a Deus, uma característica de Davi

LEIA E  MEDITE

II Crônicas 17

I Crônicas 15 - para conhecer atitudes do rei Asa pai de Josafá

https://youtu.be/FxBpwQe3mt8
https://youtu.be/FxBpwQe3mt8
https://www.bibliaonline.com.br/naa/2cr/17/3+
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Quais são os meus objetivos:
Levar a criança a
● Conhecer Josafá e suas escolhas; ele sabia que era certo e errado e fez

escolhas certas que agradaram a Deus.
● Saber que Deus estava sempre com Josafá por causa das suas escolhas
● Saber que Josafá escolheu imitar Davi e seu pai Asa, nas coisas boas.
● Imitar as coisas boas, não as ruins

Qual é a situação da criança:
A criança está sempre observando os pais e adultos que a cercam e também as
crianças mais velhas.
Crianças aprendem observando e reproduzem falas dos adultos
“ É pela imitação que eles aprendem sobre o mundo, começam a criar sua identidade,
a entender seus sentimentos em relação às coisas novas, seus limites. Por isso acolha,
ajude-o a compreender o mundo, reconhecer suas emoções e como lidar com elas da
melhor maneira”,
(fonte https://familycenter.com.br/como-agir-quando-a-crianca-entra-na-fase-da-imitacao/)
É muito comum a criança repetir uma fala que ninguém tenha de fato “ensinado”. Ela
ouve, repete e espera a reação . Se acharem engraçado, e derem risadas,  ela entende
que está ok e que pode repetir outras vezes, porque foi “aprovada” na sua imitação.
“Tudo que ela vê, sente, experimenta, entra em contato, ela busca dar um sentido, um
significado. Dessa forma, é importante que ela tenha bons exemplos a serem seguidos, já
que a imitação acontece constantemente na vida dos pequenos”

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

SINAIS DE POSITIVO E NEGATIVO

● Coroas com os nomes dos reis DAVI, ASA, JOSAFÁ

https://familycenter.com.br/como-agir-quando-a-crianca-entra-na-fase-da-imitacao/
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● Opção: Fazer de EVA cada coroa de uma cor para diferenciar os reis
● Figura de pé doente (

Dinâmica antes da aula : Quem vou imitar?
Escolher uma criança por vez, para sair da sala
Todas as crianças em roda
Combine com a roda 2 pessoas para fazerem gestos

● Uma fará gestos bons :
coração com as mãos, beijinhos, abraço, passa a mão na cabeça, dançar,
comer com educação, (e mais que vocês lembrarem)

● Outra fará gestos ruins:
enfiar dedo no nariz, fazer careta, mostrar a língua, fazer “banana”, puxa cabelo,
enforcar, comer sem educação… ( e mais que vocês lembrarem)

Leve um apito: Cada vez que você apitar, deve mudar a criança

● A criança que estiver lá fora, tem que adivinhar quem está fazendo o gesto ruim e
quem está fazendo o gesto bom.

● A segunda etapa da brincadeira pode ficar bem bagunçada, mas eles vão
gostar.

As duas crianças fazem os gestos ao mesmo tempo e as outras escolhem quem vão
imitar e a criança de fora tem que adivinhar quem faz qual gesto.

LOUVOR:
Pequenos atos

Vamos Imitar !!

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)
1Coríntios 11:1 NVT
Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo

MINISTRANDO:
Olá crianças!
Continuando nossa história de saber quem foi o rei Josafá, hoje vamos ver como ele
cresceu.
Lembra que ele era um bebê depois um menino?
Agora ele já está um moço!

https://youtu.be/AMrn2ERvGkY
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Ele agora, ajudava seu pai o rei Asa .( use as coroas)
Seu pai fez coisas muito boas mas fez coisas que não eram boas e desagradaram a
Deus, e Josafá foi vendo, e talvez ele perguntasse assim : “Porque será que meu pai está
fazendo desse jeito? Isso não agrada a Deus!”
Um dia o pai do de Josafá, o rei Asa ficou muito doente. Ele tinha uma doença nos pés.
Era uma doença muito grave mesmo. Ele nem podia andar, e cada vez ia piorando.
Nada resolvia! Nenhum remédio ! Nada, nada ! Ele buscou os médicos, e confiou nos
médicos e não orou, não buscou a Deus . Talvez Josafá falou assim:
_ Pai, vamos na igreja, vamos falar com o profeta, vamos buscar cura! Deus vai te curar,
pai! Vamos!!
Mas o rei Asa não quis saber de Deus, confiou nos médicos. Ele não aguentou a doença
e morreu.
Josafá ficou muito, muito triste ! Ele foi um rei bom, mas algumas coisas não foram boas
(use o sinal de negativo).
E agora, quem seria o rei no lugar do rei Asa?
- Isto mesmo, Josafá era o novo rei?
Que Josafá poderia imitar? Seu pai?
O que ele deveria fazer? Ele tinha que escolher que ele imitaria.
Então ele começou a lembrar do rei DAVI, que foi o melhor rei que já tinha existido.
Davi fez coisas boas, que agradaram a Deus e Deus falou que Davi tinha um coração
igual ao dele!
Sabe então o que Josafá fez?
Ele só imitou o pai dele nas coisas boas, nas coisas ruins não.
E ele imitou Davi em todas as outras coisas! (use o sinal de positivo perto da coroa de
Davi)
E Deus se agradou de tudo que Josafá fez. Deus gostou muito de Josafá e o abençoou
bastante, porque ele tinha coisas boas no seu coração. Ele fez igual o rei Davi.

Hoje Deus mandou fazer uma pergunta para vocês crianças, daqui.
Quem as crianças vão imitar?
Que coisas elas vão fazer igual a quem?
Será que são as dancinhas do tik tok? Não tem importância nenhuma dançar, mas será
que essas dancinhas agradam a Deus?
Será que são as conversinhas da escola que todas as meninas e meninos fazem?
Será que são aquelas palavras feias e palavrões, sem graça que ofendem os amigos?
Será que são fofocas ? As maldades?
Será que tem coisas boas para imitar? Será que só tem coisas ruins?
Tem pessoas que amam a Deus que podemos imitar?
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Vocês conhecem alguém?
O pai, a mãe, a avó, a professora aqui do Kids, os pastores, os levitas….? Quem?
( deixe que elas falem)
Um dia o apóstolo Paulo falou assim: Vocês podem me imitar porque eu sou imitador de
Jesus!
Quem aqui quer imitar Jesus?
- Então primeiro precisa pedir pra Jesus morar no seu coração, na sua vida ! Quem quer
Vamos orar?

CHAMAMENTO:
As crianças precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
Em todas as aulas, tenha discernimento do momento do
chamamento.
Nós temos a missão e também o desafio de levar nossas crianças
até o Salvador,
Mesmo que elas tenham que repetir a oração várias vezes, entenda
que é melhor que façam todos os domingos  do que nunca fazerem.
E vamos pensar que cada aula é uma oportunidade de salvação.

Será que no próximo domingo, virão?
Como Jesus entra no nosso coração?
É só orar e falar, JESUS ENTRA AQUI DENTRO DE MIM. EU QUERO TE RECEBER COMO MEU
SALVADOR.

ORAÇÃO:
Vamos orar?
Querido Deus quero agradecer pelo seu amor e porque hoje eu aprendi de um
rei que quis te agradar. Eu também quero ser como Josafá. Eu quero imitar as
coisas boas das pessoas que eu sei que te amam. Me ajuda a ser imitador de
Jesus, me ajuda a fazer as escolhas bem certas. Em teu nome, amém

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho
é contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também;
é um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das
experiências que elas têm com Deus.
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Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este momento, uma
criança passa andando com ele pela sala e quem tem testemunho vai atrás
dela.
E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “

Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

O rei Josafá fez uma escolha. Servir a Deus ! Amar a Deus!
Ninguém é obrigado a entregar ofertas. Nós entregamos porque nós escolhemos
entregar.
Vocês se lembram que nos tempos de Jesus tinha um menino que tinha um
lanche e ele entregou seu lanche para Jesus? E Jesus multiplicou o lanche e uma
grande multidão foi alimentada? Quem lembra?
Ele foi obrigado a entregar?
Não! Ele entregou porque ele quis; ele desejou!
Será que hoje podemos imitar aquele menino?
Vamos com muito amor e um sentimento bem legal no nosso coração, entregar
nossas ofertas e Deus vai nos abençoar. Eu tenho certeza.

SANTA CEIA:
Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus.
Como Preparar a Ceia para as crianças?
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d4
4bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje ensinamos sobre a escolha de Josafá. Ele andou nos caminhos de Davi e não fez as
coisas más que seu pai, o rei Asa fez. Falamos que o rei Asa quando ficou doente não
buscou a Deus e confiou nos médicos! Josafá imitou Davi. Quem devemos imitar?
DESAFIO DA SEMANA: Fazer alguma tarefa em casa, tipo lavar enxugar louça. Mostrar
como faz e a criança deve imitar. Ou ainda pode ser um desenho que a criança tem
que copiar igual.

Cremos que terá grandes testemunhos.
Seja um exemplo de servo de Deus!
Orem e profetizem um ano vitorioso !

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/
Se precisar pode procurar qualquer professora da Equipe.
Estamos aqui, e oramos por sua casa todos os dias!

Deus abençoe!
ATIVIDADE:
Vamos copiar igual?
A atividade de hoje é copiar um desenho bonito
Dê uma folha em branco para cada criança e um lápis preto,
Escolha imagens de boa atitude para que copiem.
Não é para colorir. Somente copiar.

LEMBRANCINHA:

É muito importante que a criança leve para casa a
lembrancinha da aula.
O nome já diz “lembrança”.
Faça uma coroa simples. Cole num saquinho de papel e
coloque algumas balinhas ou MM
Não se esqueça de colocar a tag do versículo

SUGESTÃO DE IMAGENS  ARQUIVO ANEXO.

https://www.renascerkids.com/

