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CAMPANHA: BUSCAR A DEUS, PRIMEIRO
Aula 1: Buscar a Deus em PRIMEIRO lugar
Nessa aula falaremos sobre prioridades.
Que lugar Deus deve ocupar em nossos corações? Será um lugar pequeno, apertadinho,
lá no fundo ou um lugar especial, o primeiro lugar?
Vamos buscar viver Mateus 6:33 e aprender, nessa primeira aula, como buscar Deus
primeiro, do mesmo jeito que o Rei Josafá fez.

Para você professor
Como estão as suas prioridades?
Vamos a uma breve reflexão: no seu dia a dia, você consegue dedicar tempo para
aquilo que é mais importante?
Muitas vezes as diversas atividades e atribuições ocupam 100% do nosso tempo, nos
levando a uma rotina de caos. E quando paramos para perceber, coisas importantes
ficaram para trás.
Há uma verdade espiritual que precisamos viver de uma vez por todas: PRIORIZAR O
REINO DE DEUS.
Priorizar o reino é colocar Deus no lugar que é dEle: o primeiro lugar! O mais importante
dentro de nós.
Essa palavra precisa ser viva em nós, precisamos ser praticantes, exemplos, pautar nossas
vidas com base nessa verdade.
Não é apenas sobre ensinar a Bíblia para as crianças… É sobre vivermos a palavra de
Deus e compartilharmos com as crianças também as nossas experiências.
Essa campanha é para nós!
É tempo de ajustar prioridades… Colocar o reino de Deus no lugar devido.
Deixar de preparar a aula no último minuto do segundo tempo…
Priorizar o reino requer esforço, dedicação, disciplina e organização.
Se permita acordar todos os dias e agradecer antes de fazer qualquer coisa no seu dia.
Experimente organizar sua semana com antecedência, colocando o planejamento para
suas atividades, inclusive o momento de preparar a aula do kids.
Nessa campanha compartilharemos com você, professor, dicas para viver Mateus 6:33,
organizando melhor a rotina para dedicar tempo àquilo que é o mais importante para
nós.
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Dica da semana:
No anexo desta aula consta um modelo de “planner”. Você poderá imprimir e começar
a organizar a sua rotina semanal. Aproveite e separe um tempo da sua semana para
meditar nessa campanha e buscar novas estratégias para o seu ministério infantil.

LEIA E MEDITE
1 Reis 22:1-5

Quais são os meus objetivos:
●
●

Levar a criança a refletir sobre a importância que Deus tem em sua vida
Ensinar a criança a buscar a Deus em primeiro lugar
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Qual é a situação da criança:
As crianças nos dias atuais estão cheias de atribuições e responsabilidades.
As tarefas escolares, atividades extras, compromissos familiares, e tantas outras atividades
muitas vezes ocupam todo o tempo da criança.
Não é incomum ouvir uma criança dizendo que não tem tempo…
E no meio de tantas atividades, como fica o relacionamento com Deus? Será que a
criança está conseguindo priorizar sua relação com Deus? ela se lembra de consultar a
Deus para as coisas?
Vamos ensinar as crianças a colocar cada coisa em seu lugar, começando pelo mais
importante: colocando Deus em primeiro lugar.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
DINÂMICA CAMPANHA
Para essa campanha vamos adotar o
painel “o que buscar primeiro?” Você
encontrará essa arte no anexo da
campanha e poderá imprimir em
papel couchê, ou fazer um banner.
A cada aula da campanha,
abordaremos uma situação e
ajudaremos as crianças a buscar o
reino em primeiro lugar.
DINÂMICA AULA 1
Na primeira aula, prepare as lupas
feitas de papel cartão e celofane.
As crianças deverão buscar pela sala
os corações contendo coisas que são
importantes para cada um de nós.
Ao final da busca, a professora deverá
reunir as crianças e iniciar a
ministração.
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Tenha um pódio preparado para esse momento, pois durante a ministração as crianças
serão estimuladas a escolher o lugar certo para cada coisa.

LOUVOR:
Buscai primeiro o reino de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=ljf-hYjO_Go

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)
Crianças, vejam só quantos corações vocês encontraram! Esses corações representam
coisas importantes para as nossas vidas. Vamos ver: Um coração representa a nossa
família. Quem aqui ama muito a sua família???
E esse aqui, representa os amigos, os brinquedos, a escola, as viagens… ai que coração
especial!
E esse coração representa Deus.
Agora temos uma missão muito difícil: precisamos colocar cada coração no pódio.
Quem será que deve ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar?
Essa é uma tarefa muito difícil, não é mesmo?
Então eu vou dizer o que a Bíblia nos ensina sobre isso: o que deve vir primeiro!
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Jesus disse que primeiro devemos buscar a Deus. E assim tudo o mais que precisamos Ele
vai fazer. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa família e as nossas coisas são
abençoadas.
Então o primeiro lugar, o lugar mais importante dentro de nós vai para Deus!
E depois, a nossa família, porque juntos buscamos ao Senhor e fomos escolhidos para ser
felizes, família bendita.
E o terceiro lugar do nosso pódio vai para todas as outras coisas que Deus nos dá.
Pronto, o nosso pódio está pronto! Palmas para o pódio e para todos que escolheram
colocar Deus em primeiro lugar!
Mas agora crianças, quero perguntar algo para vocês, e

por favor, sejam sinceras

comigo.
Você coloca Deus em primeiro lugar mesmo?
Nessa campanha vamos aprender sobre isso, como buscar Deus primeiro, colocar Ele no
primeiro lugar na nossa vida.
Olhem só para o cartaz que tem aqui… quero mostrar esse menino chorando… Poxa, ele
deve estar com muitas dificuldades para resolver um problemão. O que será que
aconteceu com ele? Será que apanhou na escola? Foi injustiçado? Será que ele sabe o
que fazer agora? Ele deve se vingar ? O que ele deve fazer?
O que vocês acham?
Aqui crianças, quero contar um segredo para vocês: nas situações mais difíceis, quando
precisamos tomar decisão, precisamos lembrar de BUSCAR A DEUS PRIMEIRO! Assim
seremos abençoados.
Vocês se lembram do rei Josafá? Pois é, ele também passou por um dilema… ia começar
uma guerra e um rei, o rei Acabe, propôs uma aliança. Esse rei disse: Josafá, vamos nos
unir, ficaremos fortes juntos e assim venceremos esse poderoso inimigo.
Parecia um bom plano, mas Josafá pensou: preciso buscar a Deus primeiro.
E ele falou para o rei Acabe, que eles precisavam conversar com o profeta para saber se
realmente esse era o plano que Deus tinha para ele. Ele precisava buscar a Deus
PRIMEIRO,
Vocês acham que Josafá estava certo? Com certeza! Ele decidiu buscar primeiro a
Deus. Ele não estava preocupado em agradar o outro rei, ele estava preocupado em
agradar a Deus. Então no pódio do Josafá, quem estava em primeiro lugar, o rei ou
Deus? Com certeza Deus!
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Quando escolhemos a Deus, estamos colocando Ele em primeiro lugar.
E vocês se lembram o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler juntos:
“Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês” Mateus 6:33
Agora quero perguntar a vocês: quem aqui quer buscar a Deus primeiro e dar a Ele o
primeiro lugar no seu coração?

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje eu escolho te buscar primeiro. Eu quero te dar o lugar mais
importante do meu coração, o primeiro lugar. Eu te amo Senhor Jesus e quero te servir
para sempre.. Em nome de Jesus amém.”

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:
Hoje é dia de aprendermos a buscar a Deus primeiro.
Precisamos nos lembrar de honrar ao Senhor com as nossas ofertas.
Deus merece o melhor lugar no nosso coração, e devemos honrá-lo sempre com nossa
melhor oferta, nossas melhores atitudes, nosso melhor louvor, nossa melhor oração.
Vamos entregar sempre ao Senhor o nosso melhor porque Ele merece todo nosso esforço
e dedicação em servir com excelência.
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SANTA CEIA:
Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus.
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d4
4bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje começamos uma nova campanha no kids. Vamos ensinar as crianças a BUSCAR A
DEUS PRIMEIRO.
O versículo base dessa campanha segue a seguir:
“Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês” Mateus 6:33
Sabemos que buscando ao Senhor em primeiro lugar tudo o mais será abençoado.
Ajude seu filho a viver esse versículo!
Criança precisa de rotina! Eles precisam de ajuda para conseguir implementar essa
verdade.
Que tal começar implementando com o seu filho a oração diária antes de dormir?
Se isso já é uma rotina na sua família, glória a Deus! Agora vamos para o segundo passo:
ler a Bíblia juntos e meditar na palavra. Faça desse momento o seu estudo Bíblico familiar.
Monte uma programação com a sua criança incluindo o tempo de buscar a Deus.
Essa disciplina abençoará muito a sua família.
O que precisarem de ajuda nesse processo, os ministros do Kids Church estarão a
disposição para apoiá-los
Deus abençoe!
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ATIVIDADE:
Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas! Vamos colar glitter no coração escrito
Deus.

“Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês” Mateus 6:33
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LEMBRANCINHA:
Vamos entregar uma mini Bíblia feita com EVA ou papel color set contendo o versículo
da campanha.

