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  INTRODUÇÃO  

 

Quando encontramos o Mover Apostólico, tudo o que éramos, pensávamos; tudo o que 

a religiosidade nos ensinou, precisa tomar um novo formato. Há necessidade de moldar 

todas as áreas da nossa vida, isto é, tudo precisa ter uma nova forma. 

Formar é dar forma; criar dando forma!  Uma coisa sem forma, é estranha e esquisita, 

parece não servir para nada. 

A formação é uma base bem forte da Igreja Apostólica. Debaixo da Palavra aprendemos 

a ser o que Deus nos designou para ser. 

Precisamos estar em constante formação. Precisamos ter mais conhecimento, pois não 

somos cuidadores de crianças. Somos formadores de crianças! Formadores Apostólicos! 

Quanto mais cedo formamos crianças dentro da Visão Apostólica, dentro da verdade da 

Palavra de Deus, mais cedo teremos homens e mulheres apostólicos e sucessores desta 

visão que nos tem colocado em pé e nos tem feito mais que vencedores! E o ministério 

não vai sofrer por esta falta. 

Em ABRIL, vamos ministrar sobre o que é FORMAÇÃO APOSTÓLICA e como isto é 

importante para Deus. 

Em MAIO, vamos falar das pessoas na Bíblia que foram formadas e seus resultados.  

 

Nossas Aulas: 

 

 
Vamos lá! 

Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a ministrar 

cada aula. 

Que o Senhor abençoe a todos! 

 

Ótimas aulas! 

Equipe pedagógica. 

ABRIL Tema da aula História Bíblica Referência Objeto 

símbolo 

Dia 05 Sem forma e vazia          Formação da Terra Gên. 1:1 Slime 

 

Dia 12 PÁSCOA Por que você quer meu 

cordeirinho? 

Êxodo 12 Cordeiro 

Dia 19 Formado do barro? Formação do homem e da 

mulher 

Gên.  2:4-23 Argila 

Dia 26 Massa sem forma Na Barriga da minha mãe Salmo 139 Massinha 

 

MAIO Tema da aula História Bíblica Referência Objeto 

símbolo 

Dia 03 Uma capa especial 

 

Elias e Eliseu II Reis 2 Capa 

Dia 10 DIA DAS MÃES  

 

Aula especial   

Dia 17 Pés poderosos Moisés e Josué Deut 34:9-

Josué 1:1-9 

Pés 

Dia 24 Cartas para você Paulo e Timóteo Atos 16:1;    

II Tim 1:3-5 

Cartas 
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  AULA 1 

SEM FORMA E VAZIA 

 

Nesta primeira aula vamos ministrar sobre a maneira como Deus fez a terra. Apenas o 

versículo 1 _ A terra era sem forma e vazia 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR 

 

Quando pensamos em formação, lemos este versículo, vemos que Deus “gosta” de tudo 

certo e no lugar. Primeiro ele criou depois, começou a dar forma para a terra que Ele 

criou.  

Deus gosta de formação! Deus olhou para aquele nada, aquele caos e viu que 

precisava dar um jeito de tudo ficar em forma; de tudo ter um objetivo, de tudo ter um 

motivo para existir. Então tudo era perfeito, porque Deus é perfeito. 

 

Como formadores de crianças, precisamos também pensar na nossa formação. Como 

está nossa vida ministerial? Quanto temos investido para que seu ministério seja 

realmente marcado? Quanto temos investido na nossa formação? 

 

E nas outras áreas? Familiar, profissional, emocional...? Quais são nossos motivos e 

objetivos? 

Será que em alguma área, está aquele caos? Precisamos colocar coisas no lugar, ter 

motivos e objetivos. 

Nessas aulas seremos os primeiros a receber de Deus e seremos verdadeiros formadores 

apostólicos 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Gênesis capítulo 1 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a crianças a entender o que é formação: é dar forma, colocar numa forma. 

Dar a forma que você deseja a alguma coisa que não está boa. 

2. Levá-la a saber que Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de coisas fora 

do lugar; Deus gosta de formar e começou com a terra. 

3. Levá-la a ter o sentimento e desejo de ser formada do jeito que Deus quer. Porque 

Ele quer nos formar. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

A responsabilidade da formação global das crianças, em todas as áreas: no corpo (suas 

necessidades), na alma (seus sentimentos, vontades e emoções) no espírito (seu 

relacionamento com Deus), em primeiro lugar são da família, os pais. 

Sabemos que nas três áreas existem lacunas, e nem sempre são propositais, mas por falta 

de entendimento; por falta até de uma estrutura familiar cristão, dentro dos princípios da 
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Palavra de Deus. É aí que entra o papel a da igreja apostólica, é aí que entram os 

formadores de crianças.  

Elas estão conosco por duas horas por semana mais ou menos. É nossa porção privilegiada 

de colaborar com as famílias nesta formação. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

 Antes das crianças chegarem, bagunce a sala. Deixe coisas fora de lugar, coisas 

fora dos armário, (cadeira em cima da mesa... deixe um “pequeno caos”) Veja o 

que é possível fazer de modo que todos percebam que tem coisa errada e que 

precisa consertar, colocar no lugar. Deixar tudo em ordem! Para isto peça ajuda 

das crianças. Depois inicie com o cronograma, você vai usar este exemplo na 

hora da ministração. 

 Leve uma mochila escolar toda bagunçada também (com lanche vencido, com 

papeis de bala, com objetos que não são de lá. 

 Imagem de quarto bagunçado também.  

 Imagem de um super arrumado. 

 

MINISTRANDO: 

Olá crianças, hoje eu trouxe aqui uma mochila de escola. Quem tem uma? 

O que você leva nela? O que as crianças geralmente levam nela? 

Humm... 

Vamos abrir para ver o que tem dentro dela. (Comece a tirar as coisas e as crianças vão 

dizendo se é ou não para estar lá.) 

Que coisa estranha, não é mesmo? 

Tem coisa aqui que não é de escola. Vamos separar! Vamos pôr ordem nesta mochila! 

Vamos deixar para fora aquilo que não é de colocar na mochila. 

 

Ufa! Agora sim! Espero que sua mochila não seja assim. 

Eu já vi também quartos bem bagunçados. E já vi quartos super arrumados! E é lógico que 

é bem melhor o arrumado, né? 

 

Aqui na Bíblia bem no comecinho, diz que o mundo no começo era tudo estranho e 

esquisito. 

Diga comigo: A terra era sem forma e vazia!! 

Vamos repetir? A terra era sem forma e vazia!! 

E ainda por cima, era tudo escuro! Ai, ai, ai!! Que medo!! 

O que é uma coisa sem forma e vazia? É estranha não é mesmo? É sem graça! 

Tudo fora de lugar! Tudo misturado! Bagunçado! 

Lembra quando nós chegamos e nós arrumamos nossa sala? 

 

Tinha muita água no mundo, E o Espírito de Deus pairava(“voava”) sobre as águas! (Pegue 

a Slime. ) 

Sabem o que eu imagino? Que parecia uma smile. A Slime não fica firme. Não se parece 

com nada. Não tem forma. É legal de brincar, só! Mas se você quiser dar uma forma para 

ela, não dá certo! 

Quando Deus viu tudo aquilo, acho que ele pensou: “Preciso arrumar esta bagunça”. 
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Deus é lindo! Deus é perfeito! Deus gosta das coisas no lugar! 

Então Deus disse numa palavra bem forte: HAJA LUZ (LUZ APAREÇA!!) 

E TODA AQUELA ESCURIDÃO FOI EMBORA!  E agora dava para enxergar tudo! Então era 

mais fácil de ver o que estava fora. 

Toda aquela agua Deus separou e pôs uma parte seca que chamou Terra.  

Ahh... agora sim tudo estava ficando bonito!! 

Deus gosta da coisas bonitas. Formadas. Deus gosta de dar lindas formas para as coisas. 

Deus gosta de formação! Deus não gosta de bagunça. 

Pense comigo, o que mais Deus foi dando forma? Quem sabe? 

Sol, Lua, Dia, Noite, mares, rios, grama, árvores, plantas, frutas, animais, peixes pássaros.... 

Deus também é bem organizado. Ele não fez tudo num dia, só! Cada dia fez uma coisa. E 

no final de 7 dias. Tudo estava num formato maravilhoso. Ai ele disse: ISSO É MUITO BOM! 

Deus também criou duas pessoas muito importantes. Um homem e uma mulher. Eles 

representam a gente, todos os homens e todas as mulheres. Todos os meninos e todas as 

meninas. Como será que Deus quer de cada menino ou cada menina seja? 

Nós vamos aprender, muito mesmo antes de cada um nascer Deus já havia formado cada 

um, cada um. Deus planejou o melhor, o mais lindo, o perfeito para cada criança. 

Precisamos ser formados do jeito que DEUS DESEJA. 

Por isso nós vamos aprender. 

Vamos estudar, ir para escola, mas principalmente vamos aprender a ser pessoas que 

amam a Deus. Meninos e meninas que conhecem a Palavra e que amam estar na casa 

de Deus. Que amam este lugar! 

Por isso nós estamos todos aqui. 

Deus gosta de formação. 

Então vamos nos formar. Mas do jeito que Deus quer. 

 

Quem deseja isto, levante a sua mão. Eu vou orar com vocês! 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus me ajude a ser como o Senhor quer. Eu quero ser formado da maneira que 

vai te agradar.  

Em todos os lugares todos saberão que eu sou diferente; que eu sou de Jesus. 

Tira de mim todas as coisas que não te agradam. 

Em nome de Jesus, amém 

 

Louvor : 

Pr. Lucas - Pintor do Mundo  

 

Melô Da Criação - Aline Barros 

 

VERSÍCULO: 

Genesis 1:31 Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde 

e manhã, o sexto dia 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Gênesis 1:28. Deus abençoou o homem e disse.... 
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O NOSSO Deus é um Deus de ofertas. 

Ele mesmo nos entregou as melhores coisas que existem. 

Pra quem será que ele fez a terra? Pra quem ele fez os céu, o mar, as árvores e colocou 

tudo em ordem. E formou tudo? 

Ele fez e entregou para nós, porque e quis abençoar. 

Precisamos ter o mesmo sentimento. O sentimento de abençoar. Abençoar a casa de 

Deus. 

Vamos hoje entregar nossas ofertas.  

Qual deve ser o nosso sentimento? Abençoar. 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. Como era a terra no começo? 

2. O que tinha? Dava para enxergar? 

3. O que Deus fez? A primeira coisa? 

4. E depois? Quem pode continuar? 

5. Do que Deus gosta? 

6. Do que ele não gosta? 

ATIVIDADE 

Vamos fazer Slime?  

Mas para quê? 

Para lembrar que a terra era sem forma e vazia. 

 

Tem uma receita bem fácil e barata e dá para dividir com as 

crianças. Está aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=qWp-1WBd3Vk 

Se tiver outra sugestão tudo bem! Se der para fazer duas ou três 

cores é melhor. A ideia é fazer com as crianças. 

Pode levar uma pronta e outra para fazer com as crianças. Depois divide e coloca em 

potinhos ou copo descartável. 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

 

Hoje começamos a campanha FORMAÇÃO! Nossos Kids aprenderam que Deus formou todas as coisas; 

que a Terra era sem forma e vazia e era tudo escuro, mas Deus não quis que fosse assim, por isso ele criou 

a luz e assim podia organizar todas as coisas que existem, para dar tudo de presente para nós. 

Deus não gosta de bagunça! 

 

Durante a semana leia com eles Gênesis capítulo 1 e relembre o como Deus pôs ordem em tudo. 

 

Desafio: como Deus não gosta de bagunça, esta semana tem que deixar o quarto, os brinquedos e a 

mochila da escola em ordem todos os dias! Tirar a sujeira e deixar tudo lindo! 

Uma Semana super abençoada!! 

 

LEMBRANCINHA: 
 A Slime no potinho!!(ou copinho) 

https://www.youtube.com/watch?v=qWp-1WBd3Vk

