Setembro – Campanha Aventuras com Jesus
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

Campanha Aventuras com Jesus
AULA 1 – Festa com Jesus
O mês de setembro será um mês de muitas experiências maravilhosas com Jesus.
A Bíblia narra diversas aventuras que os discípulos vivenciaram junto com Jesus. Com Jesus eles
acamparam, fizeram muitas viagens, participaram de festa... Andar com Jesus era maravilhoso.
Todos tinham uma certeza: com Jesus a aventura seria incrível.
Hoje também temos a opção de viver aventuras com Jesus. Ele quer estar conosco, participando
de todos os momentos da nossa vida. E Ele também quer nos levar a viver dias incríveis na
presença Dele.
E então, estão preparados para um mês de aventuras?
Se prepare! Use sua criatividade! Brinque! Divirta-se com a as crianças!
Será um tempo memorável na presença do Senhor. Deus abençoe!

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nessa aula falaremos sobre uma festa que Jesus participou.
Aquele dia foi tão especial que marcou a vida de todas as pessoas que estavam presentes.
Foi o primeiro milagre de Jesus e Ele escolheu uma festa para iniciar essa jornada de milagres.
Naquela época, uma festa de casamento durava 7 dias. Quando o vinho acabava antes da festa,
era uma grande vergonha para os noivos.
Além disso, o vinho simbolizava alegria. Como poderia faltar alegria naquela festa?
Jesus nunca deixa faltar alegria para nós! Ele é a nossa festa. Ele traz alegria para nós sempre!
Professor, muitas crianças têm Jesus com alguém distante. Acham que para orar precisam usar
as palavras certas. Nessa aula, ensinaremos que Jesus gosta de estar com a gente em
momentos descontraídos, que Ele ama ver o povo feliz.
Vamos apresentar as crianças esse Jesus amigo, que está presente em todos os momentos. Ele
não está apenas nas 4 paredes da igreja. Ele deseja estar conosco em TODOS os lugares.

LEIA E MEDITE:
João 2
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OBJETIVOS:
Que cada criança saia dessa aula sabendo que Jesus é o nosso amigo.
Jesus era um grande companheiro, foi convidado para estar em um casamento, e decidiu realizar
o seu primeiro milagre nesse lugar.
Jesus não quis que a festa parasse que a alegria terminasse.
Que cada um entenda que Jesus quer que a alegria nunca termine nas nossas vidas.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Muitas crianças enxergam Jesus como um Deus longe, formal, que precisa de regras para se
aproximar Dele.
Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele nos chamou para a liberdade. Ele deseja que nos
aproximemos Dele para sermos seus amigos.
Ainda que a criança não tenha sido convidada para alguma festa, ou se alguma vez ficou sozinha
ou desanimada, Jesus hoje deseja ser esse companheiro de aventuras.
O amigo que está presente em todos os momentos, trazendo a alegria que cada um precisa.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
1. Leve fotos de lugares que representam aventuras. Inicie a aula falando sobre cada lugar
2. Leve uma jarra com o pó de suco de uva no fundo.
Dê um copo para cada criança contendo um pouco de água.
Faça a encenação da transformação com a participação de cada criança, convidando um a um a
colocarem as suas águas dentro da jarra.
Ao final, todos poderão beber o suco. Hum... que delicia que ficará!
MINISTRANDO:
Quem aqui já viveu uma grande aventura?
Esse mês falaremos sobre isso! Nossa, que emoção! Eu estou muito animada para viver grandes
aventuras!
Vamos pensar um pouquinho aqui comigo, o que seria uma aventura muito especial?
(vá mostrando as figuras)
Seria na montanha, na praia ou na cidade?
Sabe crianças, eu já tive algumas aventuras na vida... e depois de pensar muito entendi o que faz
a aventura ser mais que especial: a companhia que temos na aventura.
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Como é bom viver uma aventura com alguém especial, não é mesmo?
E a história de hoje começa com uma aventura que Jesus viveu em uma festa.
Jesus foi convidado para um casamento (Ele era muito legal, então as pessoas queriam Ele na
festa). Ninguem sabia que Ele podia fazer milagres. Mas mesmo assim as pessoas gostavam de
estar com Jesus. Ele era muito agradável.
A festa prometia! Eram 7 dias de diversão!!! (que festa longa, não?)
Então, nessa festa que estava super animada, aconteceu um desastre! Acabou o vinho.
Era uma vergonha para o noivo um desastre desse!
O vinho representava alegria. Então, a falta de vinho significava que a alegria tinha acabado.
Que tristeza! Mas... Jesus estava na festa! E com Ele a alegria nunca acaba!
Então Jesus mandou trazerem as águas (faça a dinâmica com as crianças) e Ele transformou a
água em vinho.
E o vinho estava uma delícia.
Nunca mais faltaria alegria na vida daquele casal.
Quem bom que Jesus estava na festa!
Jesus sempre tem alegria para nos. Ele é a melhor companhia para termos em todos os
momentos. A festa com Jesus é muito mais divertida.
Então, vamos festejar, porque Jesus está com a gente aqui também!

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, eu desejo ser seu amigo. Eu te convido a estar presente em todos os momentos,
aonde eu for, esteja comigo Senhor. Vem ser o meu melhor amigo. E que a alegria do Senhor
nunca falte na minha vida. Em nome de Jesus, Amém”
VERSÍCULO:
“Alegrem-se sempre no Senhor” Filipenses 4:4
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- Qual festa Jesus foi convidado?
- O que acabou?
- O que Jesus fez?
- O que significa o vinho?
- Como posso ter essa alegria na minha vida todos os dias?
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Quando Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho, Ele pediu para que o
mestre sala (que era o organizador da festa) providenciasse água. Então as pessoas trouxeram
água.
Ninguém imaginava que aquela agua viraria a alegria da festa.
Jesus poderia muito bem mandar aparecer vinho nas garrafas, mas Ele quis movimentar as
pessoas, para que elas participassem do milagre.
Hoje nós vamos nos mover também e entregar ao Senhor Jesus a nossa água, que é a nossa
oferta.
ATIVIDADE
Prepare uma festa muito animada. Inclua danças, louvores, brincadeiras, pintura no rosto,
cabelereiro maluco, etc. Use a criatividade.
O tema da festa? Jesus é a nossa alegria.

LEMBRANCINHA:
Mala das aventuras: cada um deverá colocar dentro as aventuras que gostaria de viver com
Jesus (pode ser uma viagem, uma festa, o que cada um desejar)

