
2023 ANO APOSTÓLICO DE ESDRAS
JANEIRO 2023

CAMPANHA: SEMENTINHAS BENDITAS.

TEMA DA AULA: Semeando a Palavra de Deus.

2023
É o Ano de vivermos as promessas debaixo da palavra profética lançada em

nossas vidas.
E para vivermos essa verdade precisamos plantá-la em nossos dias.

De uma forma divertida, no mês de férias vamos com as nossas crianças durante
a semana plantar boas sementes que serão verdades na vida das crianças.

Bora plantar! 🌱
LEIA E  MEDITE

● Mateus 13:1-23

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que ela precisa declarar e acreditar na palavra de Deus
para viver milagres e promessas.

Qual é a situação da criança:

Muitas vezes a realidade que a criança vive é bem diferente do que ela aprende
no Kids (na igreja). Não há paz em sua casa, falta saúde e prosperidade, e
Satanás oportunamente mata as sementes da palavra que frutificaram na vida
da criança, matando a fé, que gera o poder de Deus.
Nesta aula FOCAR na SEMENTE que é a PALAVRA que recebemos para este ano.



2023 ANO APOSTÓLICO DE ESDRAS
JANEIRO 2023

CAMPANHA: SEMENTINHAS BENDITAS.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

Monte uma jardineira em caixinha de ovo com as crianças.
Você vai precisar de

● caixas de ovos.  Você deve dividir a caixa,no mínimo 2 para cada criança
● Leve terra e enquanto as crianças estão fazendo a atividade, relembre o

que é a SEMENTE, a TERRA ( se é boa ou não), sendo que a nossa terra é
BOA

● palito de dente para colar a plaquinha
● ou ainda faça a tradicional plantação de feijão em copo transparente

se esta for sua opção, deve dar mais que 1 feijão e pode imprimir em folha
adesiva se achar melhor.

Coloque bandeirinhas  (ABAIXO)

LOUVOR:

Semeador- https://youtu.be/_Alm6z019jc

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende;
este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um.
Mateus 13:23

https://youtu.be/_Alm6z019jc
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MINISTRANDO:

Crianças!!!!  Que alegria começar um ano novo!
Que alegria receber uma palavra de Deus para nossa vida!
2023 é o Ano apostólico de Esdras e vamos viver coisas lindas e maravilhosas com
Jesus.
Vamos conhecer o que Deus nos promete para esse ano:

CRIANÇAS, cada umas dessas palavras são sementinhas que serão anotadas no
nosso coração, Se recebermos com fé, se acreditarmos será verdade todos os
dias do ano na nossa vida, casa, família e onde quer que formos, em nome de
Jesus!

- Será que são palavras boas?
- Sim!! Deus só nos dá coisas boas! SÃO PROMESSAS!
- Será que Deus cumpre todas as promessas
- SIMMM! Ele não mente! Ele prometeu,  Ele vai cumprir, SIM !

Vamos orar…

ORAÇÃO:

Jesus que as sementes da sua palavra tragam frutos de milagres em minha vida,
em nome de Jesus.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Nossas ofertas também são sementinhas que trazem frutos de Deus para nossa
vida.
Toda vez que eu entrego meu melhor para Deus, Ele faz frutificar milagres em
nossa vida.
Vamos ofertar!

ATIVIDADE:

★ Sementeira na caixa de ovos ou copinhos
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LEMBRANCINHA:
A própria atividade - Cole as plaquinhas em palito de dente


