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CAMPANHA PARA QUEM VAI A COROA?
:

TEMA: ASA, O REI QUE NÃO BUSCOU A DEUS.
O rei de Hoje é ASA, pai de Josafá

Para você professor
Asa foi o terceiro rei do Reino do Sul, Judá, ele reinou durante 41 anos e enfrentou
período de paz e de conflito. Ele ficou conhecido principalmente por seu zelo
com o culto ao Senhor durante a primeira parte do seu reinado. Asa era
descendente direto de Davi, e o  significado do nome “Asa” é doutor.
Nesta aula vamos abordar a fase em que Asa deixa de buscar a Deus para ir e
recorre a ajuda humana, e acaba desagradando a Deus.
Nesta aula o Rei Asa não levará a coroa, pois não buscou a Deus

LEIA E  MEDITE

● 1 Reis  15: 12-13; 2 Crônicas: 14:9-15; 2 Crônicas 15:16; 2 Crônicas 16:12.

Quais são os meus objetivos:
● Ensinar a criança que para as coisas darem certas  primeiro devemos

buscar a Deus para decidir.
● Ensinar que ela precisa confiar em Deus, mesmo sem ver. Isto é fé.

Qual é a situação da criança:

As crianças naturalmente aprendem a confiar em pessoas, o que é normal, ela
está vendo. É mais fácil pedir o brinquedo que ela deseja receber no aniversário
da família do que acreditar que se ela buscar em Deus tudo acontecerá.
A criança precisa ter fé e saber que não importa a situação sempre será melhor
buscarmos em Deus e aguardar a resposta ao invés de realizarem sozinhos ou
buscarmos a solução humana para as situações.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Dinâmica: Qual é o melhor caminho?
Faça dois caminhos na sua sala com fita crepe, e
ao final do caminho tenha uma placa (cartaz).

Um dos caminhos deve ser uma linha reta sem
qualquer dificuldade  no fim o desse caminho a
placa:

● VOCÊ ESCOLHEU O CAMINHO ERRADO :(
NEM SEMPRE O MAIS FÁCIL É O MELHOR! BUSQUE A DEUS ANTES DE TUDO E ELE VAI
TER MOSTRAR O CAMINHO CERTO!

O segundo caminho, deve ter curvas e ser mais difícil de chegar ao fim, e ao
término ter a placa escrita:
VOCÊ ESCOLHEU O CAMINHO CERTO! MESMO QUANDO PARECER DIFÍCIL, SE DEUS
ESTÁ COM VOCÊ ELE TE AJUDARÁ!
O caminho deve ser escolhido pela criança, todas devem percorrer e sentar do
lado do caminho escolhido.
Converse com as crianças e pergunte qual caminho foi mais fácil e quem
chegou mais rápido ao final.
E ao quando todos tiverem respondido as placas (cartazes) são lidos.

LOUVOR:

Perna, dedo, mão - Cristina Mel

VERSÍCULO DA SEMANA:

Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo ELE vai te dar.
Mateus 6:33 ( adaptado)

MINISTRANDO:

Após a dinâmica do caminho, ministre.
Crianças, que sensacional essa nossa campanha!
Será que o rei de hoje vai levar a coroa?
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Será que ele sabia que muitas vezes o caminho mais fácil, não é o caminho
certo?
Ah! Vamos conhecer ele e decidir juntos se ele leva ou não a coroa?
Crianças o Rei de hoje é o rei Asa, mas não é asa de pássaro ou de franquinho
para gente comer, Asa foi um rei escolhido por Deus que reinou por muito tempo
e no começo ele andou pelo caminho certinho, e fazia a vontade de Deus, só
que ele no meio do caminho deixou de buscar a Deus, de escolher a Deus e foi
pedir ajuda para vencer suas guerras para quem não podia, ele escolheu
pessoas ao invés de Deus!
E sabe o que aconteceu????  Ele desagradou a Deus e perdeu a guerra!
Que peninha!!!!
E no final da vida dele, ele teve uma doença nos pés, que não sarava de jeito
nenhum.
Então ele buscou ….
Que advinha quem ele foi procurar em primeiro lugar?
Ele buscou os médicos e não buscou a Deus . Que peninha!!
Ele não sarou e depois morreu.

Crianças vocês acham que quem não busca a Deus é desagrada a Deus
merece ficar com sua coroa???
Claro que não! Então Asa não leva a coroa!
Mas eu e você vamos sempre buscar Deus antes de tudo, e vamos agradar a
Deus em tudo que fizermos, e vamos ser coroados e vencer todas as dificuldades,
em nome de Jesus!!!!
Vamos orar...

ORAÇÃO:

SENHOR DEUS EU TE AGRADEÇO POIS O SENHOR SEMPRE TEM O CAMINHO CERTO
E TUDO QUE EU PRECISO. ME AJUDA TODOS OS DIAS A TE ESCOLHER E TE
AGRADAR, E FAZER O QUE É CERTO EM NOME DE JESUS, AMÉM!!!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Hoje vamos entregar nossas ofertas. Quem busca a Deus em primeiro lugar,
entrega também primeiro para Deu.
Traga sua oferta que eu vou orar e abençoar . O Senhor quer QUE TUDO DÊ
MUITO CERTO, na escola você será o mais inteligente; as melhores notas vão ser
suas, seus pais terão os melhores empregos, em nome de Jesus. Quem acredita?

DESAFIO DA SEMANA :
Papai e mamãe, vamos trazer durante a semana desafios para as crianças
realizarem de forma simples e bem objetiva. Com a finalidade delas entenderem
que as atitudes delas abençoam a casa do Senhor e outras crianças. Essa
semana o desafio é:
Trazer 1 pacote de suco em pó  semana que vem!

Gere o Sentimento em sua criança, que ela é escolhida para fazer o certo e
abençoar a igreja.

ATIVIDADE:
A coroa de quem escolhe buscar primeiro a Deus. (MOLDE EM ANEXO)

LEMBRANCINHA:
A própria atividade com o versículo da semana.

SUGESTÃO DE IMAGENS:


