SETEMBRO – CIDADÃO DO CÉU
VENCEDOR
AULA 5 – Sou cidadão do céu
Chegamos ao final da campanha cidadão do céu.
Vamos fazer dessa uma semana de celebração, pois somos escolhidos, eleitos para fazer parte do reino
de Deus.

LEIA E MEDITE:
Colossenses 3:12

OBJETIVOS:
Levar a criança a entender que ela foi escolhida por Deus para ser parte do povo mais feliz da terra.
O desenvolvimento da Aula

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
SUGESTÃO AULA 5
Prepare uma decoração muito linda com diversas bandeiras e nacionalidades. Será a nossa festa das
nações
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MINISTRANDO:
Comece a ministração com a brincadeira “Passa anel”. Faça uma adaptação oferecendo uma luva descartável para
que cada criança participe da brincadeira seguindo as medidas de segurança
Crianças, quem aqui gostou de ter sido escolhido para receber o anel?
Como você se sentiu?
Você se sentiu especial, querido por ter recebido o anel?
É muito bom ser escolhido, não é mesmo?
Quando alguém te escolhe para fazer uma viagem, um passeio ou participar de uma brincadeira, isso mostra que
você é importante para essa pessoa.
Hoje na nossa aula vamos aprender que cada um de nós fomos escolhidos por Deus.
Mas escolhidos para que???
Escolhidos para ser POVO DE DEUS.
Deus te amou tanto que pensou: quero ter ele pertinho de mim, morando comigo aqui no meu reino.
E assim ele me escolheu, e escolheu a cada um de vocês também para sermos cidadãos dos céus.
Somos escolhidos!
Somos o povo mais feliz dessa terra!!!
A Bíblia diz que os escolhidos são muito amados. Então Deus te ama muito!!!
Mas os escolhidos também tem uma importante responsabilidade: em Colossenses a Bíblia diz que o povo escolhido
por Deus precisa se encher de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Essas são característica de Jesus. Quando a gente se enche dessas coisas boas, nos tornamos pessoas melhores e
ficamos mais parecidos com Jesus.
No reino de Deus não vai ter briga, confusão, gente gritando, sem paciência, ou com maldade. Nada disso entra no
reino de Deus.
Então todos os dias precisamos nos encher de coisas boas, e agradecer muito porque ser escolhido é BOM
DEMAIS!!!
Mas onde estão os escolhidos?
Eles estão pelo mundo todo! Não existem escolhidos só no Brasil não...
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É importante que a palavra de Deus seja levada por todos os países, em todos os lugares para que os escolhidos
recebam Jesus em seus corações e possam fazer parte do reino de Deus também.
Então vamos falar de Jesus. Você pode aprender muitos idiomas e dizer Jesus te ama em muitas línguas.
E assim vamos levando o amor de Jesus e o reino de Deus vai crescendo.
Quem foi escolhido dá um Gloria a Deus ai!!!!
Agora, vamos orar e agradecer ao Senhor por isso.

LOUVOR:
“Deus é tão bom” – 3 Palavrinhas
“No mundo inteiro” – Crianças Diante do Trono

ORAÇÃO:
“Senhor, eu te agradeço por ter me escolhido para ser parte do povo de Deus. Essa é uma honra para mim, e
eu te agradeço muito por isso Senhor. Em nome de Jesus! Amém. ”

VERSÍCULO:
“Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade,
mansidão e paciência” Colossenses 3:12

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
•
•
•
•

Quem nos escolheu?
Fomos escolhidos para sermos o que?
Os escolhidos de Deus precisam se encher do que?
Quais coisas não entrarão no reino de Deus?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Que lugar incrível Deus está preparando para nós!
Você pode agradecer por isso hoje?
Hoje vamos entregar nossa oferta e vamos orar para que as crianças de vários países, do mundo inteiro possam
conhecer o amor de Jesus do jeito que conhecemos. Pois sabemos que em muitos lugares há escolhidos de Deus
que precisam conhecer o amor de Jesus também.
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LEMBRANCINHA:
Vamos entregar docinhos personalizados.

