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CAMPANHA: BUSCAR A DEUS, PRIMEIRO
Aula 3: Buscar a Deus quando quero muito algo
Nessa aula as crianças aprenderão o que fazer quando algo que elas desejam muito
quer ocupar o primeiro lugar em seus corações

Para você professor
Sabe quando a rotina, a correria e tantas atribuições ocupam todo o seu dia e quando
você parou para perceber não deu tempo de orar, fazer o devocional e até coisas
importantes ficaram para trás?
Pois é, isso acontece porque as prioridades estão bagunçadas.
A palavra de Deus é viva e verdadeira. E ela nos ensina que o segredo está em priorizar o
Senhor.
Discipline-se a começando seu dia com uma oração. Gaste os primeiros 5 minutos com
um devocional. Abra a porta para o Espírito Santo falar com você e te direcionar,
convidando-O para participar do seu dia.
Deixe de resolver as suas lutas sozinho. Deixe de encarar o dia a dia sozinho.
Caminhe com Ele a todos os momentos. E você verá a diferença no seu dia. Como diz a
palavra: “... e todas essas coisas serão acrescentadas a você”
Dica da semana:
➢ COMO ESTÁ O SEU DEVOCIONAL?
Chegou a hora de colocar disciplina na leitura da palavra do Senhor
❖ Programe seu relógio para despertar 5 minutos mais cedo (não parece muito, não
é verdade?)
❖ Baixe um aplicativo no seu celular que te estimule a ler a palavra (dicas Biblia
Sagrada, Glorify, etc)
Você pode fazer seu próprio plano de leitura sequencial.
❖ Comece o seu dia lendo a palavra (ainda que seja um versículo)
❖ Faça uma oração
Pronto! Seu dia já começou da melhor forma possível.
Com certeza será um dia abençoado e direcionado pelo Senhor.
Crie esse hábito. Não deixe a urgência do dia roubar esse importante momento.
A palavra é viva e verdadeira. Ela pode transformar a sua vida.
Deus abençoe!
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Qual é a situação da criança:
Quando uma criança quer algo, ela não desiste facilmente. Ela se esforça, promete até
ajudar nas tarefas, até conseguir.
E se alguém prometeu um presente tão esperado, pode contar que a criança vai cobrar.
As crianças são determinadas!
Mas será que uma criança abriria mão de algo tão desejado pelo Senhor?
O que fala mais alto no coração da criança, ter o tão desejado brinquedo ou ter o
Senhor em primeiro lugar?
Vamos ajudar as crianças a refletirem que Jesus em primeiro lugar faz a diferença em
nossas vidas, pois Ele quem nos dá tudo o que precisamos, o que pedimos e até o que é
bom para nós, mas nem chegamos a pedir.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
DINÂMICA CAMPANHA
Para essa campanha vamos adotar o painel “o que
buscar primeiro?” Você encontrará esta arte, no anexo
da campanha e poderá imprimir em papel couchê, ou
fazer um banner.
Nesta aula vamos falar sobre o presente que está no
banner.
DINÂMICA AULA 3
Você precisará de um pote vazio, um pote com arroz e 3
bolinhas
Figura 1. Explique que o copo simboliza a vida das
crianças e o arroz são as atividades e todas as coisas que
a criança gosta de fazer. Vá colocando o arroz e falando
cada coisa que ocupa o dia da criança e que são coisas
importantes
Figura 2: As bolinhas significam Deus, orar, ler a Bíblia.
Explique que quando colocamos todas essas coisas em
primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida, não
sobra espaço para Deus. Aí não oramos, nem lemos a
Bíblia e não andamos com Deus…
Figura 3: Pergunte para as crianças, como será possível
então fazer todas essas coisas e ter espaço também para
Deus? O Segredo está em colocar Deus em primeiro
lugar! (coloque as bolinhas primeiro)
Figura 4: Coloque o arroz em seguida, até caber tudo. E
explique que colocando Deus em primeiro lugar, todas
essas coisas vão ser acrescentadas. Porque Deus nos
ajuda a cuidar de tudo e nos abençoa em tudo.
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Base Bíblica
2 Samuel 23:14-17

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. Você pode utilizar as fotos do anexo
como apoio para contar a história)
Quem, aqui, já quis muito, mas muito mesmo um brinquedo novo ou algo especial?
Sabe quando você quer tanto algo que não consegue pensar em outra coisa???
Então, isso aconteceu também com um rei muito conhecido da Bíblia, o rei Davi.
Davi estava no meio de uma guerra, com vários soldados… e os inimigos estavam ali por
perto, em uma cidadezinha chamada Belém.
Então, deu uma sede em Davi…, mas ele não tinha uma água tão boa, geladinha e
refrescante como a água de Belém. E com saudade daquela água ele comentou:
“quem me dera tomar da água que tem no poço na entrada da cidade de Belém”.
Os homens que estavam com Davi ouviram isso, e 3 deles, os mais valentes, decidiram
agradar o rei. Eles foram em busca da água tão desejada. Lutaram no caminho com o
exército inimigo, tiveram que ser muito corajosos e rápidos. E com muito esforço
conseguiram trazer a água.
Davi ficou surpreso!
Ele queria muito beber a água. Mas pensou que ele não poderia ser mais importante
para aqueles homens do que Deus. Então ele decidiu entregar aquela água preciosa
como oferta, mostrando que Deus estava em primeiro lugar. E assim ele derramou aquela
água, ele não derramou no chão, mas derramou no altar como uma oferta, mesmo
querendo muito, preferiu agradar a Deus em primeiro lugar.
Crianças, sabe qual foi o resultado? Deus deu para Davi tudo o que ele precisava. Ele
venceu o exército do inimigo, foi um rei muito poderoso e reconhecido, e pode tomar
muitas e muitas vezes essa água refrescante.
Quando colocamos Deus em primeiro lugar, acima do que nós desejamos, sonhamos ou
queremos muito, agradamos ao Senhor, e vivemos a palavra Dele.
Agora vejam só o nosso painel: aqui está o presente, que representa o que queremos
muito. Me respondam, o que devemos buscar primeiro?
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Vamos ler o versículo e dizer juntos que o primeiro lugar das nossas vidas é de Jesus.

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, eu quero te dizer que o primeiro lugar da minha vida é do Senhor. O
Senhor é mais importante para mim do que todas as coisas que eu desejo, todos os
brinquedos, os passeios, as viagens e todas as brincadeiras também. O Senhor é mais
importante do que tudo. Em nome de Jesus amém.”

MOMENTO MARCHA PARA JESUS:
Estamos em ritmo de Marcha para Jesus e nessa aula vamos começar a nos preparar
para esse grande dia.
As crianças farão suas faixas de cabelo decoradas, escrito JESUS.
Para isso você precisará de:
●

Fita de cetim grossa

●

Tinta para tecido colorida em bisnaga (existem opções com relevo, gliter, neon)

●

Lantejoulas e glitter

●

Cola para tecido

Ajude os menores a escrever JESUS e promova um momento muito criativo, ao som de
louvores da marcha.
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LOUVOR (Esquenta Marcha para Jesus):
Buscai primeiro o reino de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=ljf-hYjO_Go

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:
O primeiro lugar das nossas vidas é do Senhor!
Davi entregou a água geladinha, fresquinha e muito desejada para o Senhor.
Essa oferta foi muito especial.
Nossa oferta não deve ser do que não é importante para nós, vocês sabiam disso?
Oferta de verdade é aquela que nos custa, a que entregamos com sacrifício.
Vamos agora ofertar com alegria, do mesmo jeito que Davi entregou a água como
oferta.

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje as crianças aprenderam que Deus é mais importante para nós do que as coisas que
desejamos.
Que tal fazer uma lista dos sonhos com o seu filho/a.
Coloque os seus sonhos, os sonhos dele/a e juntos orem por isso. Pratiquem Mateus 6:33,
busquem ao Senhor primeiro, e apresentem a Ele os seus sonhos. Assim cremos que tudo
o que precisam será acrescentado em suas vidas.
Deus abençoe!
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ATIVIDADE:
HORA DE COLOCAR DEUS EM PRIMEIRO LUGAR
Vamos preparar um relógio e nele destacar a importância de colocar Deus em
primeiro lugar.

Materiais necessários:
● Prato de papel
● Papel cartão ou cartolina
● Tesouras
● Adesivos (se desejar)
● Cola
● Marcadores/materiais decorativos
● Fixador bailarina
Como fazer:
Usando a cartolina, corte uma seta grande e uma pequena (conforme imagem).
Decore o prato de papel, anotando atividades ou coisas que chamam a
atenção em nossas vidas (escola, esportes, etc.). Escreva “DEUS” no topo.
Decore com adesivos, se desejar.
Cole uma flecha grande no prato, apontando para “Deus”.
Use o fixador para prender a seta menor no centro, permitindo que ela gire no
prato de papel e aponte para as outras atividades. Anexe um versículo ou, se
quiser, um barbante para pendurar o prato em um lugar de destaque.
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LEMBRANCINHA:
A faixa decorada será a lembrancinha desta aula.

Leve também o versículo da campanha com um bis colado.
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ANEXO:
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