2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
MARÇO 2022

CAMPANHA: O CORAÇÃO DE JOSAFÁ
INTRODUÇÃO
A cada nova campanha o Senhor tem uma porção para nos entregar, um
renovo, um bálsamo que nos renova, nos dá forças e direção.
E neste mês, Deus tem coisas grandiosas para fazer no nosso kids!
Antes de apresentarmos essa campanha, faça uma pergunta a si mesmo: Como
está o seu coração? O que tem movido as suas emoções e as suas atitudes?
Esse mês será um mês de CURA no nosso kids!
Será um tempo de limpeza, transformação, renovo. Se prepare para ver e viver
um esvaziamento de angústias, tristezas, solidão, mágoas.
O ANO DE JOSAFÁ é o ano de ajustarmos nossas emoções, nossos sentimentos,
de nos rendermos 100% aos pés do Senhor e buscarmos
ter um coração como o de Jesus.
Comece desde já a sua busca espiritual por esse mover.
Prepare a cada aula o momento dos testemunhos,
porque milagres acontecerão! !
Faça um caderno de guerra pelas crianças do seu kids. A cada aula anote
pedidos, anote emoções que eles sentem. Ore por esse caderno durante todo
esse mês. Estamos vivendo apenas uma preparação para tudo o que Deus
deseja fazer neste ano. A obra começa dentro de cada um: no coração!
Vamos nessa campanha aprender, a cada domingo, sobre o coração de Josafá,
o que a Bíblia nos mostra sobre o que motivava esse grande servo de Deus.
Vamos aprender com essas histórias e profetizar a cura no kids.
NOSSAS AULAS DE MARÇO:
DOMINGO

TEMA DA AULA

HISTÓRIA BÍBLICA

REFERÊNCIA

06/03

Coração Disposto

Josafá

2 Crônicas 17 :6

13/03

Coração ousado

Davi

1 Samuel 13:14 e 16:7 Atos 13:22

20/03

Coração Limpo

Daniel

Daniel 1:8

27/03

Meu coração é de Jesus

Jesus

Filipenses 2:5-11
Mateus 22:37
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Versículo chave da campanha:
“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida”
Provérbios 4:23
Louvor da campanha: Meu coração faz tum tum tum
https://www.youtube.com/watch?v=niKnXLRVMQg
Dicas de atividades
A cada aula enviaremos a sugestão para a atividade do dia. Porém, adiantamos
aqui algumas ideias que poderão servir como inspiração para serem trabalhadas
ao longo do mês.

Deus Abençoe!
Equipe Pedagógica

