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Aula 2: Buscar a Deus nos momentos difíceis

Em todo o tempo, diante de qualquer situação, temos um socorro bem presente. Isso
significa que Deus está disposto a nos ouvir e nos ajudar sempre.
E como devemos reagir às situações difíceis? Buscando a Deus PRIMEIRO!

Para você professor

A palavra do Senhor nos ensina em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas.
Quando buscamos ao Senhor PRIMEIRO as prioridades começam a se ajustar, e
passamos a colocar cada coisa em seu lugar. E assim vivemos essa grande verdade.

Se está faltando tempo para algo, te desafio hoje a refletir se de fato Deus está em
primeiro.
Ele está em primeiro no seu trabalho? Está em primeiro no seu relacionamento? Está em
primeiro no seu ministério? E quando as situações se tornam mais difíceis, ainda assim Ele
está em primeiro?

Coloque Ele em primeiro, e tudo o mais será acrescentado na sua vida! É tempo de nos
reorganizarmos e colocarmos cada coisa em seu devido lugar!

Dica da semana:

➢ ENSINAR IMPLICA EM PLANEJAR.

Para planejar o culto kids, você deve responder às seguintes perguntas:
1. Qual o texto bíblico que vou ensinar?
2. Qual o tema e campanha do culto?
3. O que a criança terá que aprender ao final do culto?
4. Como eu vou ensinar? Que atividades estão sendo propostas para que eu desenvolva
com as crianças?
5. Quais os materiais que vou usar para ensinar?
6. Que atividade final as crianças vão fazer para eu saber que elas aprenderam?

Ao responder essas perguntas, você estará fazendo o planejamento do culto, levando
em conta os seguintes componentes do planejamento: objetivos, conteúdos,
metodologia, recursos e avaliação.
Agindo assim, com certeza você estará contribuindo para que Cristo seja formado na
vida dos pequeninos que fazem parte de sua turma. Ore e continue a cumprir sua
missão, faça o bem, ensinando as crianças dessa geração a serem iguais a Cristo.
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Qual é a situação da criança:

As crianças passam por situações difíceis.
A forma agressiva que um amigo reage, a dificuldade de fazer parte de um grupo na
escola, o desemprego de um dos pais, separações, morte na família, enfermidades…
Muitas são as guerras que as crianças vivenciam também. E é difícil para a criança lidar
com tudo isso. Essa dificuldade em lidar com as situações muitas vezes é percebida pelo
comportamento: a criança fica mais agitada, agressiva, ou o extremo oposto,
desanimada e apática…
Hoje vamos ensinar às crianças a primeira coisa a ser feita diante de uma dificuldade:
BUSCAR A DEUS!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA CAMPANHA

Para essa campanha vamos adotar o
painel “o que buscar primeiro?” Você
encontrará essa arte no anexo da
campanha e poderá imprimir em papel
couchê, ou fazer um banner.
A cada aula da campanha,
abordaremos uma situação e ajudaremos
as crianças a buscar o reino em primeiro
lugar.

DINÂMICA AULA 1

Leve recortes de diversas situações de dificuldades (fome,
doenças, brigas, tristeza, separações).

Em um cartaz escreva Jesus. Deixe o cartaz pendurado em
uma parede.
Ensine as crianças o caminho de levar as situações difíceis
até Jesus PRIMEIRO.
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Para contar a história, você pode montar palitoches com palito de sorvete e a carinha
da viúva, Elias e o filho

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês” Mateus 6:33

MINISTRANDO:

(aplique a dinâmica da aula antes da ministração)

Crianças, vimos muitas situações difíceis aqui e já aprendemos que podemos levar todas
essas situações difíceis até Jesus PRIMEIRO.
Então agora que sabemos isso, vamos ver o nosso painel do que buscar primeiro… O que
será que está acontecendo com esse menino… Ele parece estar com fome, não é
mesmo? Será que os pais dele perderam o emprego? Ou será que não tem nada para
ele comer na hora do lanchinho da escola? E se ele comeu o que tinha mas ainda está
com fome? O que vocês acham que ele deve fazer?
Quem falou buscar a Deus, está certo!
Mas aí você pode me perguntar: Tia, se ele está com fome, como Deus vai ajudar? Ele
precisa é de comida!
Pois é crianças, vocês se lembram do versículo escrito em Mateus 6:33 que diz que
quando buscamos a Deus PRIMEIRO, tudo o que precisamos Deus nos dá.
É assim que funciona: Deus cuida de tudo!
Vou contar para vocês uma história que está na Bíblia e que fala sobre isso…
Tinha um menino, que tinha idade para frequentar o kids, como vocês. Ele estava com
muita fome. Era tanta fome, mas tanta fome, que a barriga dele doía… Ele já tinha até
emagrecido… estava bem fraquinho.
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Os amigos chamavam para brincar, mas ele nem ia, porque o corpo dele estava
cansado, por falta de comida.
O pai dele tinha morrido, e naquela época a mãe não podia trabalhar. Então eles não
tinham dinheiro… o armário estava vazio, a geladeira estava vazia…
Ai a mãe procurou em tudo e viu que tinha sobrado um pouquinho de farinha e bem
pouquinho azeite. Ela pensou: vou fazer um último pão com farinha e azeite. Será nossa
última refeição… não vamos conseguir sobreviver depois disso.
Puxa, que tristeza….
Enquanto a mãe do menino estava buscando lenha para assar o último pão, ela se
encontrou com um profeta, o nome dele era Elias.
Ele falou para ela fazer um pão para ele.
Gente! Será que o profeta se enganou? Deve ter falado com a pessoa errada!
Ah, com certeza não! Deus estava começando a agir…
Então a mulher falou para o profeta que não tinha nada a não ser um pouquinho de
farinha e um pouquinho de azeite.
O profeta falou para ela fazer um pão PRIMEIRO para ele. E depois fazer para ela e para
o filho…
Hum… o que será que ela deveria fazer? Já era tão pouco, e fazer para o profeta
primeiro está certo????
Crianças, vou dar uma pausa na história para falar algo para vocês.
DEUS QUERIA ENSINAR ESSA MAMÃE A BUSCAR A DEUS PRIMEIRO.
Então ela decidiu obedecer o profeta, porque ele era um homem de Deus. Ela encheu o
coração de fé e fez o pão.
O filho ajudou a fazer o pão também… ele estava com fome, mas a mãe falou que
precisava fazer algo importante primeiro.
Ela deu o pão para o profeta. E sabe o que aconteceu? O profeta disse uma palavra de
Deus: porque ela buscou a Deus primeiro nunca mais ia faltar farinha e azeite naquela
casa.
Agora aquela família estava vivendo um milagre. A comida não acabava mais. A farinha
e o azeite se multiplicaram. Ela fazia pão e não acabavam os ingredientes. Tinha pão
todos os dias!
O menino pode voltar a brincar! Ele agora estava forte e feliz.
Antes eles estavam com fome. Agora estão felizes, porque aprenderam buscar a Deus
PRIMEIRO!

E vocês, querem buscar a Deus primeiro também?
Se lembrem disso crianças, em momentos difíceis, Deus sempre dá um jeito de nos
ajudar.
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ORAÇÃO:

“Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim e me ajuda nos momentos
mais difíceis. Eu quero te buscar primeiro Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre tem
o melhor para mim. Em nome de Jesus amém.”

MOMENTO MARCHA PARA JESUS:

Vamos passar para as crianças a retrospectiva da marcha para Jesus e conversar sobre
esse dia que será tão especial. https://youtu.be/mbsRLotkUtg

Entregue bexigas para as crianças e faça um louvor bem animado, em ritmo de Marcha
para Jesus!!!

Entregue bexigas e comece a decorar a sala, para criar um ambiente de preparação
para a marcha.

LOUVOR (Esquenta Marcha para Jesus):

Buscai primeiro o reino de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=ljf-hYjO_Go

https://youtu.be/mbsRLotkUtg
https://www.youtube.com/watch?v=ljf-hYjO_Go
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HORA DO TESTEMUNHO:

Chegou a hora do testemunhoooo!!!! Uhuuuu!!!
Quais são as bênçãos, os milagres que cada um tem vivido?

Vamos neste momento lembrar as crianças que quem nos dá
bênçãos é o Senhor. E sempre devemos agradecer a Ele e
honrá-lo por tantas bençãos.

A hora do testemunho é super importante para o culto kids,
pois assim as crianças conseguem ver o que Deus está

fazendo e assim encher o seu coração de fé.

Vamos testemunhar, contar para todo mundo o que Jesus tem feito por nós!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Chegou a hora da nossa oferta!
Vocês sabiam que a oferta e o dízimo é algo que entregamos para Deus PRIMEIRO.
Quando recebemos um valor como presente, devemos separar primeiro a parte que
entregaremos para Deus. Isso agrada ao Senhor.
Então me digam, como devemos ofertar, entregar a Deus PRIMEIRO ou entregar POR
ÚLTIMO?
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SANTA CEIA:

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

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Continuando a campanha BUSCAR A DEUS PRIMEIRO, as crianças aprenderam que nos
momentos de dificuldades podemos buscar ao Senhor e Ele nos ajudará.

Leia com as crianças Mateus 11:28 e conversem sobre as dificuldades que seu filho/a tem
passado e como ele/ela pode orar por cada situação. Orem juntos pelas dificuldades
que identificarem.

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei

descanso a vocês” Mateus 11:28

Deus abençoe!

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf


2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JUNHO 2022

CAMPANHA: BUSCAR A DEUS, PRIMEIRO
ATIVIDADE:
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LEMBRANCINHA:

Vamos um saquinho de pão decorado com um mini pãozinho como lembrancinha
(pode ser pão doce, pão de queijo, pão caseiro, bisnaguinha, pão de mel, etc).
Coloque a tag do versículo do dia também..

ANEXO:
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