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CAMPANHA: “QUEM FOI O REI JOSAFÁ”
REINAR COM JESUS

Aula 4- REINANDO COM JESUS  !
Presentes para Josafá

Hoje encerramos a Campanha e falaremos sobre reinar com Jesus

Para você Professor:

O que nós precisamos saber sobre Josafá para esta aula?
1. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá,

de modo que ele teve riquezas e glória em abundância.2 Crônicas 17:5
2. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os

árabes lhe trouxeram sete mil e setecentos carneiros e sete mil e setecentos
bodes.2 Crônicas 17:11

Quando Josafá se posicionou nas suas escolhas perante o Senhor, Deus o honrou com
tudo aquilo que talvez ele nem esperava.
É assim que Deus faz: (...) é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós,Efésios 3:20
Vejam que todo o Judá deu presentes, isto é o próprio povo o honrou e também os
filisteus, isto é, o inimigo também o honrou, reconhecendo a mão do Senhor sobre ele, e
houve um grande temor. Ninguém queria se indispor com Josafá, pois Deus estava com
ele.
Professor; formador, esta palavra está sobre nossas vidas. Precisamos tomar
posicionamentos radicais e veremos Deus se manifestar com honra que jamais
conhecemos antes, sobretudo no nosso chamado, no nosso ministério e na igreja em que
trabalhamos, e especificamente sobre a KIDS CHURCH RENASCER de cada igreja.
Preparem-se, porque a Kids Church receberá presentes em razão do posicionamento e
escolhas de seus líderes e professores. Veremos e ouviremos grandes testemunhos, em
nome de Jesus!

LEIA E  MEDITE

II Crônicas 17

Quais são os meus objetivos:

Levar a criança a
● …saber suas escolhas e sua busca pelas coisa de Deus trarão para elas

presentes que só Deus poderá dar

https://www.bibliaonline.com.br/naa/2cr/17/5+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/2cr/17/11+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/ef/3/20+
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Qual é a situação da criança:
A falta de estrutura dos lares desta geração está gerando crianças sem fé, sem valores
espirituais . As crianças estão apoiadas em valores materiais: “eu tenho isso, eu tenho
aquilo e isso me deixa feliz e em paz”.
As crianças que chegam até nós aos domingos e outros cultos, são a geração apostólica
e separada que não tem nada a ver com este mundo e Deus a coloca em nossas mãos
para ministrá-las e firmar a benção dEle

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Hoje é dia de festa. FESTA DA
COROA !
Faça uma decoração de coroas -
Faça um varal ou uma árvore de
coroas onde as crianças possam
buscar, cada um a sua
Faça um lanche bem especial.
Monte uma mesa linda!

Com a música de “escravos de Jó” e a letra abaixo, (pode ser no ritmo de rap também.
Faça o zigue  faça uma brincadeira . Tenha uma coroa para cabeça de cada criança
ou pode ser na mão mesmo.

“2022, Ano de Josafá
Ponho a coroa, deixa ficar

em todos os lugares com Jesus eu vou reinar” } 2x (“zigue zigue zá”)

LOUVOR:

A Resposta - RP19
EUS ESCOLHO DEUS - Thales

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.

Apocalipse 2:10

https://youtu.be/ocRl_8HUqss
https://youtu.be/xpXGBmAS6fQ
https://www.bibliaonline.com.br/naa/ap/2/10+
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MINISTRANDO:
Olá crianças!
Hoje vamos terminar sobre coroas e por isso vamos fazer uma festa!! Ebaaa! que legal!
Antes de curtimos a festa eu quero falar de uma coroa muita especial, que é uma coroa
invisível.
Neste mês vimos várias coroas, a do rei Davi,  rei Saul, a do rei Asa e a do rei Josafá!
Nós também fizemos de papel, várias coroas, e existem lugares que hoje em dia também
existem reis e rainhas e usam sua coroas . Uma bastante conhecida é a rainha da
inglaterra.(mostre)
Mas hoje eu quero falar pra vocês de uma coroa invisível mas é de verdade, que esta
aqui na Bíblia.
É  a COROA DA VIDA !
Que coroa será esta?
Já falei que ela é invisível e está escrito aqui na Bíblia.
Jesus falou que quem for fiel, quer dizer, quem continuar a obedecer; a louvar ; a amar
Deus, quem fizer escolhas certas, quem sempre decidir agradar a Deus e não trocar Deus
por nada, Ele tem uma coroa especial.
Significa que as crianças serão reis e rainhas para sempre numa vida que nunca vai
acabar, porque vai ficar para sempre com Jesus, no céu maravilhoso que ele já reservou
para todas as crianças e suas famílias, e também pra mim, porque eu quero também
receber esta coroa.
Isto é maravilhoso! Não é mesmo ?
Todos nós precisamos ficar bem fiéis sempre, sempre, todos os dias, porque tem alguém
que não quer que a gente seja rei e nem rainha. Na verdade ele quer roubar a coroa da
vida que Deus reservou para cada uma das crianças e também os adultos.
Ele é o inimigo !
Nós não vamos ser roubados, porque nós escolhemos Deus !

Vamos cantar?
“ Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus!
Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus”
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CHAMAMENTO:
As crianças precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
Em todas as aulas, tenha discernimento do momento do
chamamento.
Nós temos a missão e também o desafio de levar nossas crianças
até o Salvador,
Mesmo que elas tenham que repetir a oração várias vezes, entenda
que é melhor que façam todos os domingos  do que nunca fazerem.
E vamos pensar que cada aula é uma oportunidade de salvação.

Será que no próximo domingo, virão?
Como Jesus entra no nosso coração?
É só orar e falar, JESUS ENTRA AQUI DENTRO DE MIM. EU QUERO TE RECEBER COMO MEU
SALVADOR.

ORAÇÃO:
Vamos orar?
Senhor Deus, eu já escolhi. Eu escolhi o Senhor; escolhi Jesus, meu amigo.
Obrigado porque o Senhor vai me dar uma coroa, que agora eu não estou
vendo, mas eu sei que eu vou reinar com Jesus para sempre.Te amo Jesus! Te
amo Deus!
(ore, unja as crianças e profetize sobre esta geração)

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar.
Testemunho é contar as coisas boas e milagres que
Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa
também; é um diagnóstico da vida espiritual das
crianças e das experiências que elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar
este momento, uma criança passa andando com ele
pela sala e quem tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “
Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?Salmos 116:12

Um dia Davi escreveu uma coisa muito linda, Ele olhou tudo o que deus tinha feita pra ele
e por ele  e falou assim:
O que eu posso dar ao Senhor por todi bem que ele me faz?
Davi amava muito a Deus.
Então ele disse: Eu vou cumprir meus votos, aquilo que eu prometi fazer e vou entregar
minhas ofertas pra Deus.

Deus já fez coisas boas pra você?
Vamos então entregar nossas ofertas hoje, como todo amor

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Hoje ensinamos que Deus tem reservado para todos nós a COROA DA VIDA. Vamos
reinar com Jesus para sempre,

DESAFIO DA SEMANA:
Continue com a lista de pedidos pedidos e os desejos também. E buscar a Deus em
oração, todos os dias desta semana . Se tiver um testemunho, escrever e trazer no
domingo.
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/
Se precisar pode procurar qualquer professora da Equipe.
Estamos aqui, e oramos por sua casa todos os dias!

Deus abençoe!

https://www.bibliaonline.com.br/naa/sl/116/12+
https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE:

Coroa de Rolinho de papel

Material
● Rolinhos de papel
● tesoura
● fazer cortes no zig zag
● levar cortados
● Faça dois furinhos laterais
● Prenda com linha lastex.
● Glitter, lantejoulas,cola colorida - cada criança faz a sua decoração.

LEMBRANCINHA:

É muito importante que a criança leve para casa a lembrancinha da aula.
O nome já diz “lembrança”. Não deixe de fazer uma lembrancinha para cada
aula.
Sugestão:

● Um caderninho forrado com papel colorido no modelo acima é apenas
uma referência.

● Ou uma coroa simples de rolinho de papel que a criança pode decorar
com paetês e glitter

Não se esqueça de colocar a tag do versículo
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SUGESTÃO DE IMAGENS

Use as imagens anteriores.


