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CAMPANHA: CRIANÇAS SUPER PODEROSAS.

TEMA :  ENXERGANDO ALÉM

Para você professor

Chegamos ao fim dessa campanha e maiores são os poderes que o Espírito
Santo nos dá do que qualquer  outro.
Vamos encerrar com uma super festa!

LEIA E  MEDITE

● Provérbios 23: 15-19

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias vai
haver um bom Futuro e as promessas de Deus se cumprirão.

Qual é a situação da criança:

A nossa sociedade tem gerado crianças imediatistas que não conseguem ver as
consequências de suas ações e tão pouco acreditar que se algo não está bom
possa melhorar. Crianças que vivem dentro da síndrome de "Gabriela: eu nasci
assim, eu cresci assim…" Mas vamos através dessa aula levar a criança a mudar
sua perspectiva e visão, fazendo-a entender que para ela há transformação,
mudança e um futuro garantido em Deus!
Nossas crianças são privilegiadas por estarem na Kids Church Renascer. Cada dia
que vierem, cada semana, será nelas uma marca diferenciada. Não vamos
esquecer que a nossa missão é marcar esta geração, marcar o futuro da igreja!
Glória a Deus!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

Festa da Visão!
Decore sua sala para uma festa do futuro BEM-VINDOS AO SEU FUTURO! .
Com óculos, pois vamos ministrar sobre enxergar o futuro que Deus tem para nós.

LOUVOR:
Jessyca Kids - Acorda ele



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
ABRIL 2022 - AULA 4

CAMPANHA: CRIANÇAS SUPER PODEROSAS.

Renascer Praise - Nada se compara

Renascer praise - Haverá bom futuro

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança
não falhará.
Provérbios 23:18

MINISTRANDO:

Crianças, que festa linda foi preparada para gente!
Mas será que a gente pode saber como será o nosso futuro mesmo? Será que
existe um super óculos que nos faz enxergar além do que os nossos olhos podem
ver???
Aqui na Bíblia diz que nós teremos um bom Futuro, que nossa esperança não se
frustrará! A gente só precisa seguir ao Senhor e obedecer o que Ele nos ensina!
Mesmo que a nossa casa, a família, as coisas que queremos ainda não sejam
tudo que a gente pensa ou que gostaria que fossem, vamos enxergar não com
esses olhos, mas  pelos olhos que eu Deus dá pra todos  nós!
Que olhos são esses?
Os olhos da fé!
Olhos da fé?
Sim. Olhos que acreditam que Deus pode transformar tudo e você vai, sim ter um
bom Futuro com Jesus!!!!

Vamos Orar!

ORAÇÃO:

SENHOR DEUS, MUITO OBRIGADO POIS NÓS TEMOS NOSSO FUTURO GARANTIDO
PELO SEU AMOR. EU DECLARO QUE TEREI UM BOM FUTURO EM MINHA VIDA NO
NOME DE JESUS, AMÉM!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Provérbios 11: 24 Ofertar é um ato de amor. Quando damos uma oferta a Deus,
reconhecemos que tudo que temos vem Dele. Quem entrega com generosidade
tem a abundância se manifestando em sua vida. Você deseja ter o melhor em
sua vida, na sua casa e para sua família? A melhor casa, a melhor escola, os
melhores brinquedos??? Então você precisa entregar o melhor para Deus, e
quanto mais você der, mais você receberá!

ATIVIDADE:

Brincadeiras diversas como dança da cadeira, amarelo quem sou eu, seu mestre
mandou…
É dia de festa!  Invista num tempo divertido com as crianças.

LEMBRANCINHA:

Monte um saquinho surpresa com doces(aproveite o fim do jejum) e um óculos
com versículo da semana.

Sugestões:

SUGESTÃO DE IMAGENS:
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a criança mesmo pode decorar com gliter…


