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CAMPANHA: CRIANÇAS QUE ORAM

TEMA: A ORAÇÃO PROFÉTICA

Para você professor
Amados tios do Kids, estamos em um mês muito especial, o mês das crianças!
E durante as semanas vamos ministrar nossas crianças ensinando-as a crer, orar e
viver seus sonhos e a vontade do Senhor, que sempre será boa, agradável e
perfeita.
Um feliz mês de outubro!

LEIA E  MEDITE

● Ezequiel 37;1-+4

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança sobre o poder da palavra profética através da oração.

Qual é a situação da criança:

"Criança não pensa para falar!". Essa é uma afirmação que muitos de nós já
pensamos ou até mesmo falamos, quando uma criança fala algo inesperado,
porém a criança pensa sim e elabora suas ideias. Algumas vezes até mesmo
buscando revelar algum sentimento ou situação que viveu ou viu.
Assim é importante a criança saber que quando ela fala, como uma criança de
Jesus, a palavra dela tem poder de mudar a realidade e transformar situações.
Que a sua oração é profética e se ela ou alguém acreditar, acontece.
Faltam 3 meses para o fim do ano de 2022, e é possível que as crianças e suas
famílias tenham deixado de orar a ORAÇÃO profética do Ano apostólico de
Josafá, e de repente até ainda orem, mas sem crer na transformação e
realização de cada palavra.
Mas vamos fortalecer e trazer o avivamento desse ato de orar a oração do Ano
apostólico e profetizar o poder da palavra.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Dinamica das duas caixas.
Pegue duas caixas encape -as como,   uma caixa pode ser decorada e outra
sem qualquer atrativo. As caixas devem estar vazias por dentro de forma igual.
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Sorteie uma criança e diga que ela vai ter que escolher uma das caixas, mas
antes dela escolher, você vai falar sobre as caixas.
A ideia é você falar muito mal de uma caixa e muito bem da outra levando
criança escolher a caixa que você falou "bem".
Quando a criança escolher a caixa, pergunte o porquê dela ter escolhido tal
caixa.
Independente da caixa que ela escolher diga que as palavras que ouvimos e
dizemos nos fazem escolher e viver o que vivemos.
Se ela escolher a caixa boa abra e diga ela é igual a outra, mas por você ter
ouvido que nela tinhas coisas boas você a escolheu. As minhas palavras tw
levaram a pegar uma caixa vazia.
Se ela pegar a caixa que você falou mal, diga que Deus sempre nos avisa sobre
o que é bom ou ruim Ele fala com a gente, mas a escolha sempre será nossa.

Então comece a história…

LOUVOR:

Quem fez- https://youtu.be/mMJP-ci-EtE

Profetiza https://youtu.be/fQDOyTEDWCc

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

O que você diz pode salvar ou não uma vida; portanto, use bem as suas palavras
e você receberá uma recompensa .
Provérbios 18:21 (adaptado)

MINISTRANDO:

Crianças realmente nossas palavras tem poder, aqui na Bíblia tem a história de
um profeta, um homem que falava o que Deus mandava pois naquela época a
Bíblia ainda não existia, e ele se chamava Ezequiel.
Um dia ele estava andando por um vale de ossos, e Deus falou para ele
profetizar, falar para que aqueles ossos voltassem a viver, novamente e Ezequiel
faz o que Deus mandou profetizou sobre aquele vale e o milagre impossível
aconteceu!

https://youtu.be/mMJP-ci-EtE
https://youtu.be/fQDOyTEDWCc
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Nesse ano de Josafá, Deus nos deu uma palavra profética e uma oração com
promessas que Deus tem para nós, só que para isso precisamos profetizar, orar
essa oração é acreditar pois Deus pode realizar!

Vamos orar!

ORAÇÃO:
JESUS EU TE AGRADEÇO POR CADA UMA DAS PROMESSAS QUE RECEBI NESSE ANO

E VOU PROFETIZAR PARA VIVER CADA UMA DELAS, NO NOME DE JESUS.
(ore a oração do Ano Apostólico de Josafá)

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Provérbios 3: 9-10
Primeiro para Deus.

Aqui na Bíblia está escrito que devemos entregar o melhor e primeiro para Deus, e
todas as vezes que você fizer isso Deus diz que a gente vai ter muito, nada nos
faltará.
Escolha hoje w sempre entregar o melhor ao Senhor e sempre pense primeiro nas
coisas do Senhor, na Kids Church, e Deus vai cuidar de você e todas as suas
coisas.
Vamos entregar nosso oferta.

ATIVIDADE:

Nesse mês vamos fazer como atividades brincadeiras com as crianças
A sugestão para hoje é, Com Jesus e Sem Jesus (vivo ou morto),

LEMBRANCINHA:
A Oração do ano Apostólico de Josafá (em anexo)


