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Aliança apostólica 
Aula 5 –Aliança com a Visão Renascer em Cristo 

 
 Hoje será o encerramento da nossa campanha e nesta aula, falaremos sobre a 
aliança com a visão Renascer. 
Visão Kids – “Aliança e compromisso com a Palavra de Deus e com a Visão da Igreja 
Renascer e líderes. Amar, aceitar, acolher, receber, ouvir, atender as crianças sem 
qualquer discriminação. Ter responsabilidade, já que não estamos para brincar com as 
crianças e disposição para servir.” (site Renascer Kids). 
 
Para você professor (a) 
 

Somos oficiais da igreja Renascer em Cristo, obedecemos a uma visão que o Senhor 
deu ao nosso pai espiritual Apostolo Estevam Hernandes. Nós somos a Igreja de 
Cristo, a Noiva do Senhor comprada pelo sangue do Cordeiro. Precisamos ter 
consciência do quão importante é no mundo espiritual a unção que está sobre nossas 
vidas. 
Pela visão Renascer recebemos o anel de autoridade (que representa nossa aliança 
com a visão) e temos que ter consciência do nosso chamado.Temos  uma aliança e 
isso  implica em ir às últimas consequências, resistindo na luta contra o pecado até o 
sangue. 
Vamos lá professor (a) debaixo desse envio, atendendo ao nosso chamado, ministrar 
as crianças sobre essa aliança com a Visão Renascer em Cristo. 
 
 
Base Bíblica 
Neemias 2:17/ Neemias 6:15-16 
 

Objetivo 
 

 Que a criança entenda a visão de amor da igreja Renascer em Cristo. 
 
Situação da Criança 
As crianças precisam de motivações certas, para demonstrar o amore ajudar o 
próximo. O mundo egoísta as ensinam serem individualistas e querer tudo para si. 
Nessa aula através do entendimento da visão da Igreja Renascer em Cristo, a criança 
sairá cheia de amor para compartilhar. 
 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
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 Você irá receber as fotos das alianças das crianças com um amigo, com a 
família, com você; 

 Com as fotos construa um painel como se fosse um muro; 

  Sugestão. 
 Decore o kids para uma festa de encerramento 

  
 
Contando a História 
 

Ola crianças! Nesse mês aprendemos sobre aliança, e nosso painel de fotos ficou 
lindo. (Ouça as experiências que as crianças tiveram) 

Hoje vamos falamos sobre a aliança com a Visão da Igreja Renascer em Cristo! 

Lembram o que é aliança? Isso mesmo, pacto, compromisso. ( professor fale de forma 
bem rápida sobre o seu anel, representando a a aliança com a visão Renascer em 
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Cristo)... então nós temos um compromisso com a nossa igreja, o primeiro é o amor e 
isso me faz lembrar de Neemias. 

Vamos sentar aqui em circulo, no formato de uma aliança e vamos aprender sobre 
Neemias. 

Certo dia Neemias quis saber sobre o seu povo e seus amigos lhe contaram que 
estavam passando por dificuldades e que as muralhas que protegiam a cidade de 
Jerusalém, a capital, estavam destruídas. Os portões estavam quebrados e ninguém 
tinha recursos para consertar. Quando ele ouviu isso, chorou. 
 
Triste e preocupado com a situação de seu povo, Neemias tomou a decisão de pedir 
ao rei permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas, antes de falar com o 
rei, orou ao Senhor, dizendo: “Ó Senhor, Deus do céu, tu és fiel e guardas a tua aliança 
com aqueles que te amam e te obedecem. 
 
Deus abençoou Neemias e o rei deu a ele tudo o que pediu, e ainda mandou que 
alguns soldados o acompanhassem na viagem. E ele confiou em Deus que  iria fazê-lo 
prosperar. Ele dividiu a tarefa entre as famílias e pediu que cada um fizesse a sua 
parte. E assim conseguiu cumprir sua missão, reconstruindo todo o muro em apenas 
52 dias. 
Vejam Neemias teve atitude, não se conformou com a situação,  teve amor  para 
reconstruir os muros da cidade. Essa é a aliança que temos que ter, assim como 
Neemias, não se conformar, ter atitude de amor para reconstruir. 

O que você fará para demonstrar o amor que tem por essa aliança? Todos os dias 
orem por essa igreja, pelos pastores, pelos tios do kids, ajude as pessoas, você é uma 
criança que Deus escolheu para fazer a diferença, você tem aliança de amor com a 
igreja. 

Vamos orar! 

Oração  
Senhor Jesus, como é bom fazer parte dessa igreja, com visão de amor, 
inconformismo, reconstrução. Que cada dia mais, essa aliança esteja ligada no amor, 
para fazer o bem. Obrigado, pois a alegria do Senhor é a minha força. 
Amem. 
 
Versículo  
“Alegria do Senhor é a nossa força” Neemias 8:10b 
 

Verificação do Ensino 
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 O que aconteceu quando Neemias soube dos seus amigos? 

 Como ele ficou? 

 O que ele fez? 

 Deus atendeu a oração dele? 

 Em quanto tempo o muro foi reconstruído? 
 

Oferta         
Depois do choro de Neemias veio à alegria, alegria pela vitoria em reconstruir os muros 
de Jerusalém, depois disso foi o momento de entregar ofertas a Deus agradecendo 
pelo novo tempo. Você também pode entregar uma oferta pelo novo tempo de aliança 
com Deus e com a igreja. 

Atividade 
     

Festa!! Momento de comunhão dança e muitas brincadeiras. 
 
Não deixe de orar no mural de fotos. 
 
 

 
Lembrancinha 
 

O que vai dentro ficará por conta da sua criatividade. 
 

       

Boa aula! 


