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INTRODUÇÃO À CAMPANHA
Nesta campanha estude Efésios 1, busque primeiro entender

quem você é, e quem nossas crianças são para Deus.
Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais.

Escolhidos nEle antes da criação do mundo
Somos santos e irrepreensíveis

Ele nos adotou como filhos, frutos da sua vontade.
Somos sábios.

Deus nos escolheu para sermos marcados pelo sangue de Cristo e assim termos também
a identidade de Cristo em nossas vidas.
Ele liberou sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais, ou seja, temos pela graça e
adoção acesso a herança espiritual reservada para nós.
E muitas vezes por não sabermos quem somos, por não termos a certeza de qual o nosso
propósito, sofremos antecipadamente uma crise de identidade, na qual nos impede de
alcançar as promessas de Deus.
Temos que entender algo: não dependemos de lugar físico, pessoas, condições, ou
situações para viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito antes mesmo de
nascermos.
Com nossas crianças, não é algo diferente, na cabecinha dela a bagunça é pior, elas
vivem as perdas, as crises de uma forma mais intensa.
Afinal o inimigo, Satanás, quer matar a promessa no nascedouro, e quando não
consegue, ele tenta a qualquer custo impedir que as crianças cresçam em sabedoria,
santidade, e faz de tudo para descaracterizar a identidade dessa criança.

Temos a missão importante de formar uma geração onde a identidade espiritual da
criança de hoje seja um adulto próspero, aliançado com Deus, sem melindres e que tem

a certeza que sua fé em Cristo nunca será frustrada.
Uma criança que sabe quem realmente é, tem seus olhos e ouvidos fechados para os
bullyings, acusações e maldições, ela tem sua mente renovada e uma certeza de que

ela pode viver o melhor desta terra sempre.

Como ela saberá disto? Quem vai mostrar? Quem vai formá-la ?
Além da sua estrutura familiar, somos nós os escolhidos, amém?

Lembre-se de quem você é em Jesus, sempre  e de quem nossas crianças são nEle:
SOMOS RECONCILIADOS COM A CRIAÇÃO!
SOMOS RECONCILIADOS COM  DEUS!
SOMOS RECONCILIADOS COM O PLANO DIVINO EM NOSSAS VIDAS!
 SOMOS RECONCILIADOS COM A VITÓRIA

(ministração Apóstolo Estevam Hernandes,
http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*BB9B78D0F6BA3A8E10E17AADB3904BD14024E585 ).

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*BB9B78D0F6BA3A8E10E17AADB3904BD14024E585
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NOSSAS AULAS

DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA
BÍBLICA

REFERÊNCIA ATIVIDADE
LEMBRANCINHA

DIA 5 Quem sou eu? Salomão Ef 01, I Reis 3.01-14

DIA 12 O que eu tenho? José Gênesis 43

DIA 19 O que eu faço? Pedro Atos 3 e 4

DIA 26 O que eu posso dar? JESUS João 13 e 14

Deus honre a todos!
Equipe pedagógica
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Aula 1 –QUEM SOU EU? - Salomão

Hoje vamos iniciar falando de Salomão, como ele sabia quem ele era e suas convicções

Para você Professor :
Leia atentamente a introdução desta Campanha e medite nas referências e medite
Quem era Salomão ?

Ele sabia muito bem quem ele era, sabia que era filho de Davi, e sabia que era um
sucessor, ele tinha tanta certeza de quem era, que não tinha vergonha de se apresentar
como rei, mas ainda faltava algo para ele ser um rei especial para o povo, mas ele só
sabia isso por fora, dentro do seu coração, mesmo amando muito a Deus e mesmo
tendo aprendido muito com seu pai, ainda tinha uma dúvida: Quem eu sou para ser rei
deste povo.

Leia e Medite:

Efésios 1, I Reis 03.01-14

Quais são os  meu objetivos :

Levar a criança :
● a saber quem foi Salomão
● a saber que hoje ela não é um príncipe ou princesa de verdade, mas todas

reinam aqui na terra com Jesus
● a saber quem ela é em Cristo.

Qual é a situação da criança :

Crianças que precisam saber quem elas são, sua verdadeira identidade,  e que muitas
vezes escutam que não podem, nunca serão, nunca irão ter e nunca conseguirão.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Desenhos de personagens Bíblicos conhecidos, e faça a

brincadeira Quem sou eu?
Comece a aula com a brincadeira quem sou eu? Vá dando
dicas de cada personagem mostrando as fotos para os
menores e com os maiores apenas com perguntas.

Louvor :
Minha vida é um milagre - https://youtu.be/TzTnXvCmNFw

Ser criança é bom demais -
https://youtu.be/EeQ1eh7gWNk

VERSÍCULO DO DIA  :(sempre adaptado ou na versão NTLH )

Efésios 2.10 Efésios 2:10. Pois somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas
obras, as quais Deus preparou para nós.

MINISTRANDO:

Após a brincadeira, comece a ministração.
Olá crianças! Que legal essa brincadeira?
Será que as crianças sabem quem elas são de verdade?
Humm… (aponte para alguma criança). Quem é você? Diga seu nome, seus pais, onde você
mora, o que você faz? Qual a coisa que você gosta de fazer, mais?

Aqui na Bíblia conta-se a história de um rei! Todo rei tem uma coroa, certo?
Era muito famoso, muito importante! Hum… quem será?
Esse rei  tinha um filho, que ele gostava muito. O filho do rei é o… príncipe! muito bem!
Acontece que seu pai, o rei, estava muito velho e chegou o dia e  ele morreu.

https://youtu.be/TzTnXvCmNFw
https://youtu.be/EeQ1eh7gWNk
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Quem ficaria no lugar do rei?
Deu um frio na barriga, e agora quem sou eu pra ficar no lugar do meu pai tão famoso? O lugar
do melhor rei de todo Israel? Como farei com esse povo? Como vou agradar a Deus como meu
pai?
O nome do rei que morreu, alguém sabe? (Dê umas dicas, pode até  mesmo ser parte da
brincadeira)

Certo dia, Deus apareceu no sonho  para Salomão, e fez uma pergunta:
Pode me pedir o que quiser, que vou te dar.

Salomão, logo falou: O Senhor sempre ajudou meu pai Davi, sempre esteve com ele, agora eu
como filho dele fui escolhido para reinar, eu não sei quem eu sou, não passo de uma criança,
quero ser certinho, fazer o que é certo (santidade), saber cuidar do povo, quero ser um rei sábio.

Deus viu o coração de Salomão, e deu a ele sabedoria e inteligência.

Salomão começou a partir dali saber quem ele realmente era, era um homem sábio, inteligente,
um bom rei, adorador, sabia que Deus tinha muitas bênçãos para ele e o povo, e sabia que Deus
o escolheu para ser rei, antes mesmo dele nascer.

Ele não só era o rei mais inteligente do mundo, como muito rico também, todos os outros reis e
muitas pessoas vinham de muito longe, só para saber quem era Salomão.

Você sabe quem você é? (deixe as crianças responderem)

Você é aquele que tem tudo o que há de bênçãos, você, mesmo criança pode ter aquilo que
Deus reservou para você. Você não é uma criança difícil, que não sabe nada, que faz tudo
errado, que não consegue.

Deus te escolheu para dar certo, conseguir ser o mais inteligente, obediente, aquele que
consegue resolver e acertar tudo.

Você é filho, uma criança amada, com quem Deus sonhou, e que Deus hoje quer te fazer
abençoado e sábio como Salomão. Todos verão quem é você, e vão te perguntar quem você é.

E você pode responder que é filho amado, escolhido, inteligente e que tudo pode em Jesus).

ORAÇÃO:
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Querido Deus, hoje peço que me dê sabedoria e que faça eu entender quem eu sou,
que possa ser aquele que o Senhor escolheu, me dá hoje um coração igual ao seu
coração, e que eu nunca duvide que sou amado, escolhido, santo, especial e vencedor.

MINISTRANDO:

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

I OFERTAS
(FAÇA UM CARTAZ ASSIM COM O NÚMERO 1.000)

Reis 3. 3, 4.

SALOMÃO AMAVA MUITO, MUITO A DEUS. ANTES DE DEUS FALAR COM ELE, NAQUELA NOITE COMO
ELE NÃO SABIA A O QUE  FAZER ELE SUBIU NO MONTE MAIS FAMOSO QUE TINHA LÁ NA CIDADE DELE
E ENTREGOU  SABE QUANTAS OFERTAS? 1.000 OFFERTAS !!!
Será que Deus gostou? Será que Deus ficou  feliz?
Lógico que sim.,
Mas você pode dizer, eu não tenho 1.000 ofertas, hoje! Então Deus não vai se  alegrar comigo.
Deus, não olhou a oferta. Deus olhou para o sentimento de Salomão. Salomão sabia que só Deus
poderia ajudá-lo. Então Deus falou com Salomão.

O que  é  que você tem? Entregue hoje sua oferta de amor.
Mas e se hoje você não tem nada?
Deus está olhando o seu sentimento. Qual é o sentimento que está em seu coração?

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!

.  Iniciamos hoje está campanha, aproveite pra junto com seus filhos tomarem posse de
tudo o que voces são para Jesus,  são sábios,  bênçãos, e são aqueles que como filhos
de Deus  a herança bendita
Não esqueçam de ler Efésios 01.
Vocês são exemplo, que de sua boca saia apenas palavras de bênçãos e que irão fazer
seus filhos se tornarem os melhores em tudo. Em sua boca há o poder de abençoar.
Nosso ensinamento:
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Nesta aula aprendemos que Salomão,  mesmo sabendo dentro do seu coração com
um certo medinho, buscou em Deus como ser o melhor rei como seu pai Davi. Ele orou,
pediu sabedoria, e teve a certeza de quem ele realmente era. E Deus o prosperou e
abençoou.
Desafio da semana: todos os dias de manhã ao acordar profetizar bem alto: sou filho,
escolhido para reinar com Jesus, eu sou de Jesus, e tenho sabedoria.
Atenção família: escreva bilhetinhos para seus filhos falando que eles são realmente:
inteligente, forte, obediente, curado, salvo, amado, corajosos e prósperos e leiam pra
eles todos os dias.  Ensine nesta semana seus filhos falar para outra criança quem ela é
para Jesus.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
ATIVIDADE:

ANEXO

LEMBRANCINHA:

Uma identidade com o nome delas, se possível peça para o Pastor da Igreja ou o
bispo assinar.

SUGESTÃO DE IMAGENS:
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