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CAMPANHA: “KIDS EM ALIANÇA”

AULA 4: ALIANÇA  COM OS AMIGOS

Nesta aula abordaremos o valor da aliança entre amigos, na perspectiva
espiritual, enfatizando o que Deus deseja dentro dessa aliança.

Para você Professor:

A Bíblia nos ensina que amizade é algo muito importante e ter alianças entre
amigos é essencial para nós.
Mas a amizade vai além de ter uma pessoa que concorda com a gente,que
aceita tudo que pensamos, e compartilha de festas e momentos felizes conosco.
A amizade verdadeira vai além de preferências pessoais e concessões que nos
favorecem, e você como formador, um ministro no Kids e precisa ter aliança com
as crianças no Kids como um amigo que ela pode confiar e recorrer se tiver
alguma necessidade.

LEIA E  MEDITE

● 1 Sm 20:8 - 17

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que Deus valoriza a amizade e ter alianças com as
pessoas certas nos ajudam e nos abençoam.

● Desafiá-las a terem amizades verdadeiras, principalmente com as crianças
que são amigos de Deus também

Qual é a situação da criança:

As crianças têm necessidade de relacionamentos, de ter alguém que as apoie e
digam que elas são boas, certas. Assim, nessa busca de aprovação acabam se
aliançando com outras crianças ou pessoas que em algumas vezes as apoiam
em situações que não agradam a Deus. Já ouvimos sobre amizades tóxicas, não
é? Pois é, crianças também tem amizades assim. Amizades são importantes mas
devem ser feitas entre pessoas que Deus tenha propósitos.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA DO PRESENTE
Pegue uma caixa de presente bem grande e diga que o ganhador vai levar
aquele presente.  Coloque doces, chocolates que no fim dê para dividir com
todas as crianças.
Faça 06 cartões com frases e enumere, DE 01 A 6
A ideia é que o primeiro participante seja escolhido por todas as crianças,
perguntando quem é a criança mais legal, da turma, e a criança escolhida vai
receber o presente e cartão número 1, então vai abrir e ler.
CARTÃO 01: POR SER O MAIS LEGAL DA TURMA, CLARO QUE NÃO VAI FICAR COM
ESSE PRESENTE, ENTÃO ESCOLHA O AMIGO MAIS TÍMIDO DA TURMA E ENTREGUE O
PRESENTE.
CARTÃO 02: DESCULPE-NOS POR TE FAZER LEVANTAR, E COMO VOCÊ FOI
ESCOLHIDA COMO A CRIANÇA MAIS TÍMIDA, NÃO VAI SENTIR-SE À VONTADE COM
ESSE PRESENTÃO, ENTÃO ENTREGUE ELE PARA CRIANÇA MAIS ALEGRE!
CARTÃO 3: QUE FESTA HEIN! A ALEGRIA DO SENHOR É A NOSSA FORÇA! MAS POR
ESTAR TÃO ALEGRE COM CERTEZA NÃO VAI TER NEM TEMPO DE ABRIR ESSE
PRESENTE, ENTREGUE-O PARA CRIANÇA MAIS SÉRIA DA TURMA!
CARTÃO 4: NOSSA SUA SERIEDADE ATÉ NOS CONFUNDE AS VEZES, E PENSAMOS
QUE VOCÊ ESTÁ BRAVO (A) COM A GENTE! SORRIA MAIS POIS A ALEGRIA DEIXA A
GENTE MAIS BONITO COMO ESTÁ ESCRITO NA BÍBLIA! POR SER ESSA CRIANÇA TÃO
SÉRIA, VOCÊ NEM VAI QUERER MESMO O PRESENTE, ENTÃO ENTREGUE PARA A
CRIANÇA MAIS  ENGRAÇADA DA TURMA!
CARTÃO 5: KKKKK VOCÊ GOSTA MESMO DE DIVERTIR TODO MUNDO E QUEM TEM
JESUS TEM REALMENTE A VERDADEIRA ALEGRIA. E POR SER TÃO ENGRAÇADO NÃO
VAI PERDER A CHANCE DE ALEGRAR OUTRO AMIGO COM ESSE PRESENTE, ENTÃO
PASSE O PRESENTE PARA A CRIANÇA MAIS GENTIL DA SALA.
CARTÃO 6: GENTILEZA, AMOR E CARINHO ANDAM JUNTOS E UMA PESSOA QUE
TRANSBORDA DE AMOR NUNCA ESCOLHERIA FICAR COM ESSE PRESENTE SOZINHA.
ABRA O PRESENTE E DIVIDA O QUE TEM NELE COM TODA A SUA TURMA.

A criança deve abrir então o presente e dividir todos os doces com os amigos.

LOUVOR:

Amizade- https://youtu.be/rd03ljYEWYc

https://youtu.be/rd03ljYEWYc
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VERSÍCULO DE  HOJE  : (adaptado ou na versão NTLH)

“Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado
que um irmão’. Provérbios 18:24

MINISTRANDO:

Comece a aula com a dinâmica do presente, Essa dinâmica serve para que as
crianças reconheçam características boas umas nas outras, e que coisas boas
que temos devemos compartilhar com os amigos e não ficar com tudo para nós.
então converse com as crianças. Hoje nós estamos aqui entre amigos crianças, e
amizade é isso a gente enxerga as coisas boas ( e às vezes as não tão boas) no
outro,, nos respeitamos, nos amamos e compartilhamos tudo que temos nos
momentos bons e principalmente nos momentos difíceis. Ter amigos e ter uma
aliança verdadeira com esses amigos é muito importante para Deus, pois Deus
usa nossos amigos para nos ajudar e nos abençoar. vou contar para vocês a
história de dois amigos que estão aqui na Bíblia…
A História:
Jônatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi. Na verdade, eles tinham muito
mais do que uma amizade, eles tinham uma aliança. Jônatas deu sua própria
capa a Davi, como também as suas roupas de guerreiro, a sua espada, o seu
arco, e o seu cinto. Mas um dia, Davi descobriu que Saul queria matá-lo, e contou
para Jônatas. Jônatas achou estranho porque seu pai não havia comentado
nada com ele, mas Davi sabia que Saul conhecia a amizade deles e não queria
que o filho sofresse, mas Davi tinha certeza que estava bem perto da morte.
Mesmo desconfiado, Jônatas queria ajudar o seu amigo, e Davi lhe deu uma
sugestão: Amanhã é a Festa da Lua Nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do
rei. Mas eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu
pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir
com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o
sacrifício anual. Jônatas gostou da ideia e pediu para que Davi fosse com ele ao
campo. Chegando lá, ele contou a Davi o que estava pensando em fazer para
avisá-lo, caso ele descobrisse que Saul queria mesmo matá-lo. O plano foi feito e
Davi foi se esconder no campo. O rei Saul chegou para a Festa da Lua Nova e
sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner, primo de
Saul, sentou-se ao lado dele, e Jônatas, na sua frente. Mas o lugar de Davi ficou
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vazio. Naquele dia Saul não disse nada, mas no dia seguinte, no segundo dia da
Festa, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jônatas:
— Por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje?
Jônatas respondeu: Ele me pediu licença para ir a Belém para ver os seus
parentes na festa do sacrifício.
Saul ficou muito zangado, falou que queria matar Davi, então Jônatas perguntou
ao seu pai o que Davi tinha feito de tão grave para merecer a morte, mas Saul
estava com tanta raiva que atirou uma lança em seu filho para machucá-lo, e
assim Jônatas entendeu que seu pai estava determinado a matar Davi, por isso
ele ficou muito triste. Logo pela manhã, Jônatas foi ao campo com seu
empregado, e pediu para ele buscar as flechas que ele atirava ao campo. Ele
ficou sem entender, mas isso fazia parte do plano para avisar Davi. Então, Jônatas
deu suas armas ao empregado para ele levá-las à cidade, para poder ver seu
amigo. E foi ao encontro de Davi, os dois estavam muito tristes, e choraram juntos.
E disse Jônatas a Davi: Vai-te em paz, que o Senhor seja entre mim e ti, e entre a
minha descendência e a tua descendência, para sempre.
Olha só a aliança que eles  tinham protegeu e salvou a vida de Davi!
Crianças que vocês possam ser amigos uns dos outros assim como Jônatas e Davi
eram, e que através dessa aliança Deus possa abençoá-los.
Então agora vamos orar e dizer que aceitamos e desejamos essa aliança perfeita
em nossa vida!

ORAÇÃO:

De mãos dadas orem juntos: JESUS NÓS QUEREMOS FIRMAR NOSSA ALIANÇA EM
TI, QUE NOSSA AMIZADE SEJA FORTE E LEAL COMO A DO REI DAVI E SEU AMIGO
JÔNATAS, NOS PROTEGENDO E NOS AJUDANDO EM TUDO EM NOME DE JESUS.
AMÉM!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
João 15:13 NAA
Ninguém tem amor maior do que este: de alguém dar a própria vida pelos
seus amigos.

● Você entregaria sua vida para salvar um amigo seu de verdade?
Entregar a vida é uma oferta também, o que vocês acham…? Que difícil
responder esta pergunta, não é mesmo?

● Você daria alguma parte do seu corpo para salvar a vida de um amigo
seu? Ihh… esta é mais difícil ainda!

Essas perguntas são só para pensar. Eu sei que nem dá para responder.
Mas existe um amigo que deu a própria vida para salvar seus amigos.
Vocês já devem saber de quem estou falando.
Isso mesmo JESUS !
Jesus foi a maior oferta.
E hoje podemos entregar nossas ofertas porque temos vida. Jesus nos salvou do
pecado.
Vamos fazer isto, pelo nosso melhor amigo, que é JESUS?
Jesus nos chama de amigos!

ATIVIDADE:

AMIGO SECRETO RELÂMPAGO DA PULSEIRA DA AMIZADE.
Você vai precisar de pérolas, pedrinhas para pulseirinha e o fio. Leve uma
diversidade de peças para as crianças escolherem e montarem suas pulseiras.
Faça uma entrega de amigo secreto relâmpago. as crianças se sorteiam e se
presenteiam no mesmo momento.

● Faça o sorteio com o nome de todas as crianças;
● Cada criança deve se apresentar e dizer do que mais gosta e a cor

favorita;
● As crianças confeccionam os presentes dos seus amigos secretos;
● Quando todos terminarem façam a entrega e a criança deve dizer: Você é

meu amigo e eu tenho uma aliança com você! na hora da entrega.
Sugestões:
https://www.youtube.com/watch?v=e1bq_HDfjUE.

https://www.youtube.com/watch?v=e1bq_HDfjUE
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LEMBRANCINHA:

A PRÓPRIA ATIVIDADE


