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O ano aceitável do Senhor

Aula 5
Luz
Hoje dia 01 de março, culto das primícias. Continuamos com o tema Santidade e o maior
exemplo, Jesus a luz do mundo. Luz que nos faz sermos diferentes.
PARA VOCÊ PROFESSOR
“Jesus é a luz que nos tira da cegueira espiritual (Jo 9.5-7), nos mostra o caminho para o céu (Jo 1.5-9,
nos tira das trevas do pecado (1 Pe 2.9), nos revela a face de Deus (Jo 14.9) e nos faz entender sua
palavra (Lc 24.27). Sem a luz de Jesus em seu caminho, o homem viverá em trevas neste mundo e na
eternidade (Mt 22.13; 25.30). Essa luz prevalece nas trevas e traz a revelação para que nos tornemos
libertos, pois nada fica encoberto sob o domínio da luz que é Jesus. A obra de Satanás em nós será
derrotada”.
Bíblia Apostólica pagina.1291.

“Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis
que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos; mas sobre ti aparece resplendente o
Senhor, e a sua glória se vê sobre ti” (Is 60.1-2).
Boa aula! Deixe Deus te usar.
LEIA E MEDITE:
João 8.12; Mateus 5.14
OBJETIVOS:
 Levar a criança a crer cada vez mais no poder de Deus.
 Entender que Jesus é a luz do mundo.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças muitas vezes apáticas, tristes, por maldição hereditária. Que nessa aula ela possa
receber e luz de Jesus.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
1.Uma venda para os olhos.

2. Lanterna

3. Vela

Março
Santidade Apostólica
O ano aceitável do Senhor

4. Decoração com luz.

5. Caminho com pegadas.
MINISTRANDO:
Olá crianças!
Quem já passou pela situação de estar em casa, ou na escola e de repente a luz acaba? Imagino
que vocês gritaram, eu também já fiz isso, principalmente na escola. Mas quando a luz voltou,
qual foi a sua reação? – Gritou de novo!! Acho que isso acontece com todo mundo.
Sem luz é muito ruim, não conseguimos fazer varias coisas. Alguém pode me dar um exemplo? –
Não dá para assistir TV, ler no escuro, tomar um banho quentinho... bom precisamos de luz.
(combine com um tio para nesse momento apagar a luz, as crianças irão gritar, espere uns
segundos e acenda). Se o seu culto for de manhã, prepare a sala, a janela com TNT preto para
que fique escuro.
O tio deve apagar a luz de novo, mas dessa vez não acenda de imediato.
- Nossa, será que vamos ficar no escuro hoje? Já sei tenho uma luz aqui. (Pegue a lanterna).
Humm que pena não estava como antes, essa lanterna não ilumina completamente. Tenho outra
ideia, acenda uma vela (só para demonstrar, mas apague logo e deixe fora do alcance das
crianças). Acho que vamos ficar no escuro mesmo. (nesse momento o tio acende a luz de novo)
Provavelmente as crianças irão dar um grito de comemoração, incentive para que gritem mais
alto.
Ufa!! Como é bom ter luz.
Vamos falar sobre isso hoje, a bíblia nos conta que no principio a terra era sem forma e vazia.
Havia uma grande escuridão, trevas, nada se via, imaginem que horror...
E vocês sabem o que Deus fez?
Ele disse, haja luz, e houve luz, a primeira coisa que Deus fez foi a luz.
Será que era como essa que estamos vendo? Como a que temos em casa? Como a da escola?
Será que era como a luz do sol?
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Muito bem, não era essa luz, e também não era como a luz do sol, porque o Sol Deus criou no
quarto dia.
Uau, uma luz muito mais iluminada que o sol, muito forte não é mesmo!? Uma luz que ilumina o
mundo.
Quem vocês acham que era essa luz? Vou ler o que está escrito na bíblia em João 8,12 (peça
para os maiores ler, estimule para que façam uso da bíblia).
“Jesus falou: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz
da vida”.
Quem é a luz? Eu vou perguntar e vocês respondem ta bom? – o que Jesus falou? _______
Muito bem e ele disse mais, quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida.
Vamos lá, de novo eu vou falar e vocês completem. Jesus falou_________ quem me segue não
______ __ _________, mas terá a ____. (Repita algumas vezes para que possam memorizar o
versículo).
Ao dizer “Eu sou a luz do mundo”, Jesus estava fazendo uma clara afirmação do seu poder.
Isso significa a autoridade de Cristo, Ele não é mais uma luz, Ele é a única luz, Ele nos mostra
a verdade de que Ele é o único capaz de romper a escuridão, as trevas do pecado e dar a luz
da vida a nós.
Você consegue seguir alguém no escuro, numa escuridão total? (nessa hora pegue uma criança
para ilustrar) Use o caminho com as pegadas. Vamos vendar os olhos do nosso amigo aqui.
- Muito bem agora você vai seguir o outro amigo.
Então não dá para seguir alguém no escuro. Agora vamos imaginar que uma pessoa esteja
totalmente no escuro, você consegue segui-la? Realmente não, só se ela tiver luz.
Por isso Jesus disse quem me segue terá luz!
Então podemos seguir Jesus, pois Ele é a luz do mundo. Não podemos seguir dois caminhos,
somente o da luz.
Seguindo Jesus as pessoas irão enxergar essa luz em nós, olhar para nós e ver que somos
diferentes, que há “alguma coisa” em nós, que nos torna diferentes, que nos torna luz!
Precisamos viver e sem falar nada, as pessoas precisam perceber a Luz que em nós esta.
Mas como podemos ser luz? Seguir Jesus significa obedecer, vir à igreja, entregar oferta,
louvar, orar, e não é só aqui na igreja é em todo lugar. Com a luz podemos ter alegria, realizar
coisas que só com Jesus é possível. Podemos ver a luz de longe, não mesmo? Sabe quando
olhamos para algo e falamos, olha aquela luz lá longe, então temos que ser vistos como luz e
reconhecidos de longe. O Senhor nos ensina como ser luz pela sua bondade, verdade, santidade,
que precisam estar em nós e resplandecemos neste mundo de trevas e pecado.
Quem deseja ser luz? Seguir esse único caminho verdadeiro?
Amém então vai orar.
ORAÇÃO:
Senhor hoje eu reconheço que Jesus é a luz do mundo, e eu desejo seguir-te, pois tu és o único
caminho da luz.
Eu quero ter a tua luz, e onde eu for, serei reconhecido como aquele que tem o brilho da luz de
Jesus. A luz que trás alegria, cura, e me ajuda a realizar todas as coisas.
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LOUVOR:
Cristina Mel & Os vegetais – Minha pequena Luz

Aline Nascimento - Jesus minha luz (exclusiva) for kids 2
VERSÍCULO:
“Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz
da vida”. João 8.12.
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos;
E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”. Provérbios 3.9, 10
Hoje é o primeiro domingo do mês, e o primeiro dia do mês de março.Culto das primicias, ou seja,
dia de entregar primeiro ao Senhor e as demais coisas Ele irá acrescentar.
Você e sua familia não andará em escuridão em nada, tudo será luz, nas finanças, na saúde, a
luz do mundo que é Jesus invadirá tudo que estava escuro em sua vida.
Deixe a mesa preparada com espaço para receber as primicias, a oferta e
os cofres. Com a decoração para a ceia e lanche.
Traga aqui o seu sacrificio diario, e vamos consagrar ao Senhor e profetizar
bençãos e prosperidade para esse mês.
Convide a criança para ir até você para fazer a entrega do cofre (como no
culto quando vamos consagrar nossos dízimos, votos e ofertas especiais).
Convide quem não tem o cofre para levar e explique sobre o sacrifício
diário.
Ore, profetize e unja as crianças.

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Qual foi a primeira coisa que Deus criou?
2. O que Jesus disse que Ele é?
3. O que acontece com quem segue Jesus?
ATIVIDADE
1. Como ilustramos apenas com uma criança com os olhos
vendados, com certeza as demais querem participar.
Brinque com pequenos grupos para manter a atenção
em todos e não se machucarem.
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2. Um cartão para colorir.

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Olá mamãe, papai e responsáveis!
Hoje seu filho aprendeu que Jesus é a Luz do mundo. Que Ele é o único caminho.
O desafio dessa semana é fazer resplandecer a luz de Jesus. Todos os dias lembre seu filho de ter
atitudes que faça a luz de Jesus brilhar.
“Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida”.
João 8.12.
Hoje também foi o nosso culto de primícias, se você não enviou a sua oferta especial ou o alimento traga
no próximo domingo, ensine seu filho o caminho da prosperidade.
Depois conte como foi essa experiência, poste e marque em nossas redes sociais.
Semana de vitórias!
Equipe Ministério Kids.

LEMBRANCINHA:

Boton!

