
 
 
 

Outubro – Campanha Atletas do Kids 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

Campanha Atletas do kids 

AULA 1 – Atletismo – superar desafios 

 

Chegou o mês mais especial do ano para o nosso ministério! O mês das crianças! 

 

E para celebrarmos esse período tão especial estamos com uma campanha com muitas brincadeiras: a 

campanha Atletas do kids! 

  

Essa nova campanha abordará a cada semana uma modalidade esportiva diferente. 

Será um tempo de aprender sobre esses esportes, praticar e refletir sobre as conexões com a palavra de 

Deus. 

 

O kids é um lugar aonde se aprende brincando!  

 

Faça dessas aulas algo leve, especial na vida das crianças. Organize a dinâmica para que haja tempo 

para brincar e para ouvir a ministração. 

 

Invista tempo planejando essa campanha, preparando as atividades, lembrancinhas.... Use e abuse da 

criatividade!!! Você pode aproveitar esse tema para fazer uma mini olimpíadas, por exemplo. 

 

Preparados para mergulhar nessa campanha? 

Que o Senhor te dê graça, sabedoria e unção para que seja um mês realmente especial. 

 

Deus te abençoe! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
O Atletismo é um conjunto de esportes constituído por várias 

modalidades: corrida, marcha, lançamentos e saltos. De 

modo geral, o atletismo é praticado em estádios, com 

exceção de algumas corridas de longa distância, praticadas 

em vias públicas ou no campo, como a maratona.  

Esse esporte é a modalidade mais antiga de competição. 
 
O principal desafio dessa modalidade esportiva é a 
capacidade de superação. 
Continuar correndo quando se está cansado, saltar cada fez mais alto ou mais longe, ultrapassar barreiras 
sem cometer deslizes é um desafio para poucos. 
 
O atletismo tem muito a nos ensinar.  A principal delas é que quando estamos com Deus nós podemos 
superar qualquer desafio ou dificuldade. 
 
Mesmo quando estamos cansados, Ele nos ajuda a continuar até termos a vitória.  
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maratona
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LEIA E MEDITE: 

 
Marcos 5:25-29 

 
OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que Deus nos fez para sermos mais do que vencedores. 
Nenhuma dificuldade deve nos paralisar, porque o Senhor sempre nos dá a graça para superarmos os 
desafios e alcançarmos as suas promessas. 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas vezes palavras de derrota são lançadas, até de forma inconsciente, e isso vira uma malignidade na 
vida da criança.  
A auto estima dessa criança acaba sendo anulada, e o sentimento de derrota domina o coração.  
 
Nessa aula vamos quebrar com esse ciclo e declarar que o kids, que cada criança é de Jesus. 
Ele nos capacitará para vencer tordos os desafios. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Comece a aula com o circuito (corrida com vários obstáculos – exemplo em atividades).  
Peça para cada criança fazer o trajeto. Coloque um tempo estipulado para isso. 
Depois que todos concluírem, pergunte se foi fácil ou difícil. 
Se eles não tivessem nada no caminho, eles conseguiriam checar do outro lado da sala com mais 
facilidade?  (Certamente sim) 
Pergunto o que motivou eles a cumprirem o desafio. 
 
 
MINISTRANDO: 

 
Hoje a nossa aula será sobre atletismo. Quem aqui sabe qual é essa modalidade olímpica? 
Eles saltam, correm, lançam coisas pesadas, cumprem muitos desafios com rapidez e precisão, não é 
verdade? 
 
Hoje vocês percorreram esse circuito para sentir um pouquinho do que é a vida desse atleta. 
Vocês não acham que seria bem mais fácil se não tivessem tantos obstáculos no caminho? 
 
Mas o atleta se motiva sempre em superar os desafios. 
Quando aparece uma situação difícil, ele não fica chorando, desanimado ou chateado. 
Mas ele se levanta com um propósito único: VENCER. 
 
E o atleta passa por cima de todas as dificuldades para conquistar a vitória. 
 
Hum... Essa nossa conversa me fez lembrar de uma pessoa da Bíblia: a mulher do fluxo de sangue. 
 
Essa mulher foi uma atleta vencedora. Sabem porque? 
Ela tinha uma hemorragia muito forte há anos. Mas um dia ela ficou sabendo que Jesus estaria na cidade 
dela. Então ela se determinou a correr, correr muito... mesmo estando fraquinha. 
Ela queria muito VENCER. E ela dizia para todos, que se ela apenas tocasse nas roupas de Jesus ela 
seria curada,] 
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E foi assim que aconteceu. Ela tocou em Jesus e foi curada! 
 
Muitos foram os obstáculos que ela teve que ultrapassar. Vamos pensar juntos quais foram: 
- ela estava fraquinha, pq sangrava muito 
- havia uma multidão perto de Jesus 
 
Esses  foram alguns, mas certamente ela teve muitos desafios. Mas o mais importante: ela não desistiu. 
Ela nunca parou, 
 
É isso que precisamos fazer,  
 
 
ORAÇÃO:  

 
“Senhor Jesus, eu desejo receber a sua unção para realizar. 
Que nenhum obstáculo ou dificuldade tenha poder de me paralisar. Hoje eu vou avançar e declaro que vou 
vencer. 
Eu te amo, para sempre. 
 
VERSÍCULO: 

 
“Com o meu Deus, eu salto muralhas”.  Salmo 18:29 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- o que é atletismo 
- o que posso aprender com essa modalidade 
- quem superou um desafio importante  
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
A mulher do fluxo de sangue gastou muito dinheiro buscando a solução para o seu problema, mas de nada 
adiantou. 
A nossa solução sempre é Jesus. 
Então nós vamos depender dele, confiar Nele, e entregar a nossa oferta de aliança pelo Senhor e pela 
obra, 
 
ATIVIDADE  

 
Nessa aula faremos muitas brincadeiras. Dedique a maior parte do culto kids para isso. 
A seguir, temos uma lista de brincadeiras. Faça sua seleção e boa diversão! 
 

1) CORRIDA DA VASSOURA 

Corre um representante de cada equipe nessa corrida só de ida. O objetivo é equilibrar uma vassoura na 
palma da mão enquanto correm. Se a vassoura cair antes da linha de chegada, o corredor volta ao início e 
começa tudo outra vez. Ganha quem cumprir a tarefa corretamente primeiro 

2) CORRIDA DOS SENTADOS 
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Corrida de ida e volta onde os participantes correm sentados e não podem usar as mãos pra nada. Na ida, 
vai de frente, na volta, vem de costas, ou seja, não pode virar. Ganha quem voltar primeiro. 

3) CORRIDA DE CADARÇOS 

Corrida de duplas, de ida e volta, onde os participantes correm com os cadarços amarrados. Na ida, vai de 
frente, na volta, vem de costas. Não pode virar. Se cair, levanta e continua. Ganha quem voltar primeiro. 

4) SALTO EM DISTÂNCIA 

Jogam dois representantes de cada equipe. Um participante salta e depois o seu adversário. Após isso, a 
distância aumenta. Se o participante for o primeiro a pular em uma distância e errar, deverá torcer para 
que o outro também erre, pois assim terá outra chance. Ganha quem conseguir saltar uma distância que o 
outro não conseguiu. 

5) CORRIDA DE OBSTÁCULOS 

Jogam dois corredores, que deverão percorrer uma distância e chegar ao fim, enfrentando obstáculos (os 
obstáculos serão pessoas curvadas). Quem cruzar a linha de chegada primeiro é o vencedor. 

6) CIRCUITO 
 
Prepare um circuito em sala de aula com diversos desafios a serem cumpridos: objetos a serem desviados 
ou pulados, tarefas a serem cumpridas. Você pode utilizar bambolês, bexigas, cordas. Use a criatividade. 

 

 
 

LEMBRANCINHA:  

 

 
 


