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AULA 5 

Na forma de Deus 
 

Encerrando esta Campanha da Formação Apostólica vamos ministrar sobre O Vaso do 

Oleiro e vamos fazer um ato profético. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Leia as anotações da Bíblia Apostólica na página 929 

Deus quer tirar toda a deformação e fazer do jeito dEle, da maneira dEle. 

Muitas vezes sofremos porque achamos que a nossa maneira; a nossa forma é melhor.   

Mas também tem as nossas deformações, devido a situações ruins que vivemos; 

sofrimentos, perdas que por falta de entendimento e conhecimento da Palavra, não 

soubemos lidar no momento e trouxeram em nós, deformações, isto é, tiraram da forma 

original que Deus fez. Então há necessidade desta transformação. 

A crianças perceberão isto também, em nome de Jesus. 

 

LEIA E MEDITE: 

Jeremias 18:1-7 

 

OBJETIVOS: 

 Levar a criança a saber que Deus a formou de uma maneira maravilhosa e que se 

ele achar que não está bom, ele vai mudar; vai tirar que não LHE agrada e vai 

fazer do jeito dEle. Por que? Porque Ele é DEUS! 

 Levá-las a fazer um ato profético da sua formação apostólica. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Dentro ainda da mesma proposta: 

Quem são as nossas crianças? Parou para pensar? Quem são as crianças da Kids 

Church? Essas que estão conosco aos domingos e também durante a semana? Essas 

que por 1 ou 2 horas semanais estão conosco? Essas que Deus nos confiou. Qual o 

histórico delas? Qual o chamado delas? 

Não sabemos! Sabemos que Deus tem um propósito para cada uma delas! Cada uma 

tem um chamado e uma missão. Serão pastores? Músicos? Terão uma banda de 

evangelismo? Diáconos? Presbíteros? Intercessores? Líderes de ministério? Dirigentes?  

Pode apostar que serão sim! Serão a geração apostólica.  

Vamos então profetizar! Vamos fazer um ato profético – Registre este momento! 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Ato Profético do Culto  

 Faça crachá, para todas as crianças (modelo a seguir) e escreva neles: aspirante- 

diácono- diaconisa- ministro de louvor- músico- levita-intercessor- presbítero- 

pastor- pastora- líder do Kids – líder do Teen-líder d O2 ...Faça o suficiente para que 

cada criança tenha o seu. 
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 Prepare o Vídeo de abertura do Ano apostólico de Isaías  

 Providencie: os instrumentos musicais de brinquedo e “microfones”  

 Oriente a criança que vai ministrar a oferta 

 Deixe que cada um faça sua parte 

 Argila para fazer um vaso (treine um pouco antes e simule o oleiro fazendo o 

vaso)ou imagens. 

  
 

MINISTRANDO: 
  

 Crianças!! 

Hoje vamos fazer um culto!! Mas é um culto como é com os adultos, ok? 

 Mas vocês que vão fazer tudo! 

Vocês farão a recepção da igreja, a abertura do culto, o louvor, as orações, a 

ministração de oferta! Vocês serão os aspirantes e diáconos para recolher a oferta e 

depois eu vou terminar com a Palavra ok? Uauuu!! 

Cada um vai fazer uma parte. Eu trouxe os crachás que vão mostrar quem vocês são. 
(Entregue os crachás e ajude-os na organização e comece o culto) 

(...) 

Muito bem! Parabéns a todos! 

Vocês serão no futuro, quando vocês tiveram 18, 19 anos, os ajudadores; os oficiais da casa de 

Deus amém?! E eu quero estar neste culto para ver vocês e ver o que Deus fez! 

Tudo vai acontecer do jeito de Deus! Ele vai fazer acontecer! 

 

Uma vez Deus falou para o profeta Jeremias. Está aqui na Bíblia. 

- Jeremias vai até a casa do oleiro – disse Deus. 

Vocês sabem o que é oleiro? Oleiro é a pessoa que faz vasilhas e vasos de barro (argila)com a 

mãos, igual esta que está aqui comigo.  

(Enquanto conta a história vá moldando a argila na forma de um vaso, não precisa ser grande). 

 

Jeremias foi até lá, e ele estava fazendo um vaso e ele ficou observando, como ele fazia, como 

ele moldava com suas mãos. Mas de repente... Ihh!! ... Estragou na sua mão! 

O que ele fez? 

Desmanchou tudo e fez de novo, outro vaso do jeito que ele quis. 

 

Então Deus falou para o profeta Jeremias: 

- Vocês são como vaso nas minhas mãos. Posso fazer o que eu quiser se não estiver do meu jeito. 

Avisa isso para todo o povo! E o profeta foi a falou para todo o povo. 
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Deus não mudou 

Diga assim comigo: Deus é o mesmo, ontem hoje e será para sempre! 

 

Hoje, vocês são crianças mas vocês vão crescer e serão homens e mulheres de muito valor para 

Deus. Deus é quem vai moldar igual o oleiro fez com aquele vaso.  

Tudo que não estiver do agrado de Deus, Ele mesmo vai mudar, porque Ele sabe o que cada um 

vai ser. 

Tudo o que cada criança precisa, é ter um sentimento de agradar e o obedecer. 

O tempo passa muito depressa e logo, logo vocês serão adultos e estarão no lugar que Deus 

quer. 

As pessoas que amam vocês sempre estarão aqui para ajudar. Nós estaremos aqui para ajudar. 

A família sempre estará aqui para ajudar. Porque nós amamos vocês e Deus ama muito, muito 

mais! 

 

Vamos orar hoje, de uma maneira diferente. Vamos nos ajoelhar e pedir para Deus nos ajudar. 

(deixe o louvor bem baixinho: RP21 “Renovo” 
 

VAMOS ORAR 

 

Comece a falar para Deus o que você deseja. Que você quer estar nas mãos dele, que 

você quer ser uma criança apostólica. Que quer servi-lo sempre. Diga para Deus o que 

você quer ser, que você quer ser formado para ajudar; que aquilo que precisa mudar, 

pode mudar Senhor; sou como vaso nas mãos do oleiro.  

 

(Ore por todas as crianças, ponha a mão sobre elas e profetize!) 

Louvor : 

 

RP21 “Renovo” 

 

VERSÍCULO: 

Jeremias 18:6b 

Vocês estão nas minhas mãos assim como o vaso está nas mãos do oleir.  

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
Eclesiastes 11:6 Semeie de manhã e também de tarde... 

 

Hoje nós vamos entregar uma oferta especial. 

Uma oferta da nossa formação.... 

Uma oferta para o nosso futuro 

Futuro é o que vamos ser daqui uns anos; quando vocês forem adultos  

Então quando é para o futuro nós falamos que é uma oferta profética. 

É como uma semente que a gente planta no vaso. 

Ele está lá, coberta de terra. Depois que plantamos, não vemos mais. Será que vai nascer 

alguma coisa? Será que vai dar certo, então a gente não põe só numa. A gente põe mais uma 

e amanhã a gente põe outra... 

Assim é nossa oferta. Nós não vemos agora, mas no futuro vamos ver, o que Deus vai fazer. 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Como se chama o profeta da nossa história? 

2. O que é oleiro e o que ele faz? 

3. Quem falou com o profeta? 

4. O que ele falou? 

5. Por que Deus pode mudar e fazer do jeito que Ele quer? 

 

ATIVIDADE –  

Vamos decorar vasos, mesmo que de copo descartável ou dobradura.  

 

 
 

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

 

Hoje fizemos um ato profético de um culto, para encerrar a Campanha de Formação Apostólica. Cada 

criança recebeu um crachá de um oficial. Fizeram abertura do culto com o vídeo do Ano apostólico de 

Isaías. Cada um foi um oficial! Profetizamos a formação ministerial de cada uma das crianças. 

Ministramos a palavra de O Vaso do Oleiro - Jeremias 18:1-7. Mostramos com argila como o oleiro 

faz. 
 

Desafio da Semana: Fazer um culto simulando nosso culto, com a crianças. É mais do que um” brincar de 

igreja”, é sobretudo um ato profético profetizando a formação e futuro apostólico dos nossos filhos. 

Para lembrar a ministração, deixe que elas mesmas façam a ministração e também da oferta. (Eclesiastes 

11:6 Semeie de manhã e também de tarde...) 

 
 Ótima semana! 
Deus os abençoe! 

 

LEMBRANCINHA: 
Quebra cabeça ou óleo da unção! 
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Sugestão de crachás 

 

 

 

 

 

 

 


