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Aula 5
NOVO TEMPO ESPECIAL -TEMPO PARA TUDO
Vamos nesta aula ministrar que Deus tem um tempo para tudo. Vamos explicar o que é um ciclo.
Deus sempre tem o novo para nós, Preparados para 2020!!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
A Palavra do Apostolo Estevam este mês, é sobre o LEGADO DE RUTE.
Nada como terminarmos esta Campanha, falando do legado que Rute deixou, porque ela faz
parte da genealogia de Jesus Cristo. Para que hoje pudéssemos celebrar o Natal, o melhor final
de ano, houve quem se dispôs a deixar um legado. Mesmo que sem entender o que haveria de
ser o futuro, se, o sentimento de Rute foi genuíno e agradou a Deus. Deus também encontrou em
Rute, um coração doador.
“Rute estava sem nenhuma perspectiva de futuro. Era uma mulher estrangeira, viúva e sem
recursos. Da família, sobraram apenas ela e a sogra, Noemi. Mas o Senhor tinha para ela um plano
superior.
Quando, a despeito das circunstâncias, ela fez uma aliança de fidelidade e lealdade com Noemi,
acabou semeando um futuro abençoado, deixando para a humanidade um legado. (...)
Deus não nos colocou na terra para adquirirmos bens, mas para sermos uma bênção, para
deixarmos um legado. Deus não nos colocou na terra para vivermos miseravelmente, mas para
gerarmos frutos.
Pare e reflita: O que você deixará de herança para as próximas gerações? ”
Ao ministramos crianças e fazer parte deste Ministério maravilhoso, podemos ter a certeza que
estamos deixando também um legado espiritual.
Nossa geração futura! Renascer Kids!
Renove hoje, agora mesmo sua aliança com o Senhor, com a igreja e com este Ministério em nome
de jesus.
Está despontando 2020! Um tempo Novo de Deus! Um novo Ciclo! Tempo de Semear na futura
geração e Deus certamente está a procura de corações, como o de Rute. Corações que se
entregam!
Vamos lá?
LEIA E MEDITE:
Eclesiastes 3:1-8
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Levar a criança a saber o que é um ciclo;
Que Deus tem sempre novos ciclos; novo tempo
Que tudo de Deus é bom e perfeito
Desejar viver o que Deus planejou para 2020

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
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Chegamos ao final de ano e as crianças também encerram seus ciclos. As que estão na escola,
certamente vão para uma nova série, nova classe, novos professores, novos amigos, talvez até
nova escola, nova casa. Tudo diferente do que já estão acostumadas.
O novo é diferente. O novo traz medos e ansiedade.
Há tempo para todas as coisas! E crianças ministradas, são crianças felizes. Crianças ensinadas
saberão entender o novo.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
●
Leve pedaços de barbantes ou fitas, coloridos de diversos tamanhos, para explicar que
ciclo é um tempo, um período que tem começo meio e fim. E quando termina, começa outro.
●
Leve um rolo de barbante ou fio de lã ou fita e peça que todas as crianças segurem em
linha reta e explique que quando um ciclo se acaba ele se fecha. Aí uma as duas pontas e
amarre e as crianças ficarão numa roda.
●
Mostre amarrando a fita ou o barbante para mostrar que tudo tem um tempo para
começar e acabar.
●
No final, tenha uma fita grossa escrita 2020 para cada criança levar.
●
Leve um calendário de 2019 e um de 2020
●
Leve também um relógio de mesa
Para a ministração: Leve imagens de Eclesiastes 3 (Texto de apoio na Linguagem de hoje abaixo)
Use as principais. Com os maiores leia diretamente da Bíblia
MINISTRANDO:
Crianças, finalmente chegamos no último domingo do ano de 2019!
Em 4 dias, já estaremos em 2020.
Um ciclo acabou e está começando outro.
Mas espera aí, o que é ciclo? Ciclo é um tempo. É um período que tem começo meio e fim.
Como este barbante aqui. Vamos todos segurar.
Quando esse tempo acaba, ele se fecha; se encerra. Vamos unir as pontas. Daí ele fica num
ciclo completo.
Todas nós e todas as crianças vivemos de vários ciclos.
Por exemplo quando você faz aniversário, completa o ciclo de 7 anos por exemplo e daí
começa outro ciclo de 8 anos. Entendeu?
Quando você está no primeiro ano, você estuda, passa nas provas e vai para o segundo ano!
Quantos aqui vão para uma série nova um classe nova, na escola?
Muito bem! – Isto também é um novo ciclo na escola!
Aqui na Bíblia tem um livro que fala que há tempo para todas as coisas aqui na terra.
(Mostre as imagens conforme o texto. Fale em linguagem bem simples e mostre o relógio cada
vez.)
O tempo passa para todo mundo.
Agora é tempo de vocês serem crianças, mas vai chegar o tempo de serem adultos. E o que as
crianças podem fazer agora que vai servir para quando forem adultos?
Criança pode estudar? – SIM
Criança pode brincar? –SIM
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Criança pode trabalhar num emprego? – NÃO!
Criança pode ajudar em casa? – SIM
Criança pode namorar? NÃO- NÃO
Criança pode casar? NÃO- NÃO
Criança pode passear, viajar? - SIM
Se estudar bem, será um adulto que vai fazer muitas coisas, ter uma profissão, ser alguém
importante. Mas tem que começar agora?
Há tempo para todas as coisas.
Rute nem sabia o que ia acontecer, mas ela viveu o cicço que Deus tinha preparado para ela.
Teve o tempo dela perder.
Teve o tempo dela chorar.
Teve o tempo dela sofrer, ficar sem nada.
Teve o tempo dela ajudar a Noemi.
Teve dela trabalhar.
Mas teve o tempo dela se alegrar.
Teve o tempo dela ter uma casa nova.
Teve um tempo de ter uma nova família
Teve o tempo dela se casar.
Teve o tempo dela ter um bebê.
E desta família muito, muito tempo depois nasceu Jesus Cristo. E houve o primeiro Natal.
As crianças precisam fazer as coisas no ciclo certo e em nome de Jesus vocês terão um futuro
maravilhoso!
Quem aqui consegue se imaginar quando você tiver 18 anos por exemplo!?? Onde você vai
estar, ou onde você quer estar aqui na igreja.
No louvor? No O2? Pregando? Cantando no Louvor? Ministrando no Kids??
Mostre o calendário de 2019 e de 2020.
Este calendário de 2019 está acabando e agora vamos para 2020 e Deus tem uma Palavra para
nós no dia da virada.
O dia da virada é o dia de fechar o ciclo e 2019 e todos nós estaremos aqui na casa do SENHOR

E Deus tem o melhor 2020 para todas as crianças e toda sua família!! Amém
Vamos agradecer a Deus?
ORAÇÃO:
Louvamos o teu nome Senhor Deus, pelo seu amor. Obrigada pelo tempo novo que o Senhor
tem para todas as crianças.
Senhor eu quero viver o que o Senhor já reservou para mim e no futuro ando eu for adulto, vou
ainda te amar, te servir, te louvor. E ter o meu coração nas suas coisas.
Deus, encontre no meu coração o seu coração, em nome de Jesus! Amém!
VERSÍCULO:
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Neste mês, este será nosso versículo!
João 15:13
Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
VERIFICAÇÃO DO ENSINO
1). O que é um ciclo? Quem pode me explicar com o barbante?
2). Que ciclo Rute viveu. Fale um deles?
3). Que ciclo vocês estão vivendo agora? – Tempo de ser... (Criança)
4). A gente pode viver um tempo, um ciclo que não é nosso?
5). Quem determina os ciclos na nossa vida?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
A maior oferta que existe no mundo é esta:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu; que entregou; que ofertou seu único filho. POR
AMOR.
Quando Deus entregou seu filho ele ficou sem filho?
Não, mesmo!
Todas as pessoas, todas as crianças que recebem Jesus no seu coração, se torna filho também!
Então quanto filos Deus tem?
Ele não ficou sem!
Quando entregamos nossa oferta, não ficamos sem.
Nós abençoamos a igreja, o Kids, com o que Deus nos dá. Nós entregamos e nós ganhamos
muitas vezes mais!
Vamos entregar nossas ofertas
ATIVIDADE

Um calendário ou um relógio
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LEMBRANCINHA
CALENDÁRIO 2020!

Texto de apoio :Eclesiastes 3:1-8 na Linguagem de hoje
Tempo para tudo
1Tudo neste mundo tem o seu tempo;
Cada coisa tem a sua ocasião.
2Há tempo de nascer e tempo de morrer;
Tempo de plantar e tempo de arrancar;
3tempo de matar e tempo de curar;
Tempo de derrubar e tempo de construir.
4Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar;
Tempo de chorar e tempo de dançar;
5tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las;
Tempo de abraçar e tempo de afastar.
Há tempo de procurar e tempo de perder;
Tempo de economizar e tempo de desperdiçar; (gastar)
7tempo de rasgar e tempo de remendar; (costurar-consertar)
Tempo de ficar calado e tempo de falar.
8Há tempo de amar e tempo de se aborrecer (ficar aborrecido)
Tempo de guerra e tempo de paz.

