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CAMPANHA: “EM BUSCA DO MAIOR TESOURO DO MUNDO”

Aula 1 - A BUSCA DE RUTE
Dezembro Chegou !! Um mês muito alegre, de festas, onde celebramos o

Nascimento de Jesus.
Durante a semana faremos "Caças ao tesouro", com histórias da vida de Rute,
Davi e do Nascimento de Jesus e finalizando o ano vamos nos  preparar para

propagar o amor de Jesus onde quer que formos.
Nosso maior tesouro, o maior tesouro do mundo é Jesus !

Vamos recebê-lo como nosso presente nesse Natal.
Vamos lá!

NOSSAS AULAS :

SEMANA TEMA DA AULA REFERÊNCIA

1 A busca de Rute Rute 2

2

Os Caminhos de Davi 2 Samuel 5:1-10

3 Os 3 Reis Seguindo a estrela Mateus 2:1-11

4 Levando o maior tesouro por toda terra. Atos dos Apóstolos.

Versículo chave da CAMPANHA; "Vocês vão me procurar e me achar, pois
vão me procurar com todo o coração.”
Jeremias 29:13

Para você Professor:

Rute buscava espigas de milho para ela e sua sogra Noemi, com certeza devia
fazer isso com muita excelência uma vez que chamou atenção de Boaz, era
como uma caça ao tesouro ao procurar a melhor espiga a cada dia.
O que ela não imaginava é que faria parte da genealogia de Jesus Cristo e
entrou neste contexto devido estar sensível ao cumprir o plano de Deus.
Com certeza encontrou o melhor tesouro do mundo!
Nós precisamos, assim como Rute, buscar sempre o plano de Deus, pois estar nos
planos de Deus nos leva a viver a benção e alcançar nosso maior tesouro.
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LEIA E  MEDITE

● Rute 2

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança a seguir os planos de Deus para sua vida.

Qual é a situação da criança:

Chegamos ao fim do ano e há uma grande pressão em nossa sociedade de
consumir e ter , esquecendo-se do verdadeiro significado do Natal. Ainda vemos
o apelo comercial imperar. Mas nós levaremos as nossas crianças a buscarem o
verdadeiro presente, o verdadeiro tesouro que é Jesus e viver nessa ano
apostólico de Josafá, onde temos a palavra de recebermos os tesouros
escondidos, a  abundância, termos o melhor Natal da nossa história.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● CAÇA AO TESOURO PARTE I
Professor (a), caracteriza-se como  caçador.
Nossa caça terá 3 etapas até encontrarmos JESUS .

1. Providencie um baú, uma caixa decorada onde deve ter o nome ou um
boneco de Jesus, e esse deve ser fechado em poderá ser aberto na aula 3.

2. Deixe em um lugar no Kids e conversem entre todos que fazem parte para
não tirá-lo desse lugar.

3. Faça um painel (cartaz) caminho com 25 passos para chegar ao tesouro
(baú).

Na primeira aula vamos dar "8 passos" rumo ao maior tesouro.
Após ministrar caminhe com as crianças os 10 passos rumo ao maior tesouro.

LOUVOR:

Alô- 3 palavrinhas https://youtube.com/watch?v=AVoFNNKoJuA&feature=share

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de
Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa.
Rute 2:12

https://youtube.com/watch?v=AVoFNNKoJuA&feature=share
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MINISTRANDO:
(Faça festa com as crianças!)

Crianças hoje nós vamos começar a caça ao tesouro!
E no fim dessa caça vamos receber o maior tesouro da nossa vida!!
E eu quero contar para vocês a história de uma mulher que também era uma
caçadora de tesouros! O nome dela era Rute e a história dela está aqui na Bíblia!
Aconteceu uma coisa bem triste na vida de Rute, ela ficou viúva, marido dela
morreu, mas ao invés dela desistir de tudo e ficar lá triste e deprimida, ela buscou
seguir a Deus!
Naquela época as mulheres sem marido, sofriam muito, até passavam fome pois
não podiam trabalhar. Só que Deus abençoou Rute! Ela teve a ideia de colher
espigas que caiam das colheitas, e ela conseguiu salvar sua casa. E não foi só
isso, por Rute buscar andar nos caminhos de Deus, ela entrou na família de
alguém muito importante… ah! Mas essa parte da história a gente vai conhecer
mais para frente no caminho da nossa caça ao tesouro!
Hoje vamos caminhar 10 passos e a cada passo a gente vai repetir uma verdade
de quem anda nos caminhos de Deus!

Vamos começar nossa caminhada rumo ao maior tesouro do mundo!!!!

PASSO  1- EU SOU ESCOLHIDO
PASSO 2- EU POSSO TODAS AS COISAS
PASSO 3- EU ANDO NOS CAMINHOS DE JESUS
PASSO 4- EU VOU CONSEGUIR
PASSO 5-  O ESPÍRITO SANTO CAMINHA COMIGO EM TODOS OS MEUS PASSOS
PASSO 6- NADA VAI ME IMPEDIR
PASSO 7- COMO RUTE EU TEREI O MELHOR
PASSO 8- EU VENCEREI!

ORAÇÃO:
JESUS MUITO OBRIGADO POIS O SEU AMOR ME ALCANÇOU E CADA PALAVRA QUE
EU DECLAREI SÃO VERDADES NA MINHA VIDA, EM NOME DE JESUS, AMÉM!
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA.

Rute foi abençoada por Deus pois escolheu andar com Ele, e fazer a vontade
dele e quando ela foi abençoada ela não pensou só em si mesma, mas ela
abençoou a sua sogra Noemi que também era viúva.
E nós precisamos ter o coração como o de Rute e abençoarmos as pessoas
também.
Quando você entrega sua oferta na Kids, você está abençoando a igreja e a
vida de outras crianças.
Então hoje vamos entregar nossa oferta e abençoar muitas pessoas com nosso
amor.

ATIVIDADE:

Cartão de natal para abençoar a família
EM ANEXO

LEMBRANCINHA:

Cartão do kids para abençoar as famílias (Em anexo)

SUGESTÃO DE IMAGENS:
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