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Aula 5 - EU QUERO JESUS NA MINHA CASA
Nesta aula vamos falar da aliança entre JESUS e a Criança

Para você Professor:

Este tema é bem desafiador para nós professores, por isso, é importante que você
estude e leia a Bíblia, pois as crianças são curiosas e perguntam bastante. Estude,
ore e medite na palavra. Peça discernimento ao Senhor.
A Arca da Aliança é um dos símbolos proféticos mais sagrados da Bíblia, pois
representa a presença de Deus. Nela, havia alguns elementos sagrados, como o
bordão de Arão, que floresceu e frutificou, uma urna de ouro com maná e as
tábuas dos Dez Mandamentos.
Hoje falaremos sobre Jesus, o maior exemplo de aliança e de amor é Jesus em
nossas vidas.
Jesus se entregou para nos salvar.

LEIA E  MEDITE

Leia todas essas referências:
Hebreus 7:22, 12:24,

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● Compreender que deve desejar a presença de Deus.
● Entender que ela precisa querer estar perto de Deus e ouvir sua voz.
● Aceitar a Jesus como seu único Senhor e salvador.
● Compreender a importância da aliança com Jesus.
● Desejar a presença de Deus.

Qual é a situação da criança:

Como será o futuro da igreja? Quem serão os futuros pastores, levitas, bispos e
formadores?
Essas perguntas nos fazem refletir sobre o futuro de nossa nação. O futuro são as
crianças, que levarão o evangelho a toda nação.
As crianças serão os futuros bispos, pastores, ministros. E o diabo quer roubar o
futuro, quer tirar as crianças dos caminhos de Deus.
Vamos ministrá-las  e levá-las a aceitarem Jesus Cristo em suas vidas!
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Nosso Chamado: levar a palavra e o evangelho para a vida dessas crianças,
ensinar o caminho que leva a Deus.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Providencie:

Decore a sala com balões, como se fosse uma festa de aniversário;
Providencie balões de corações;
Faça um coração bem grande em cartolina e providencie papel branco
para as crianças escreverem o nome e colar no coração;
Leve um bolo para cantar Parabéns.
Providencie imagens de Jesus (em sugestões de imagens)

LOUVOR:

A ARCA RP13

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)
(...) "eu e a minha família servi remos ao Senhor". Josué 24:15

https://youtu.be/MIce2vl_Ogk
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MINISTRANDO:

Olá, crianças !
Na aula anterior, aprendemos que a arca da Aliança trouxe muita prosperidade
para Obede- Edom.
Olhem só a nossa sala, hoje ela está toda decorada como se fosse uma festa de
aniversário. Quem aqui gosta de festa de aniversário? EUUUUUUUUUUUUUU
Eu adoro festas.
Essa festa hoje é para vocês e para uma pessoa muito especial!
O nome dessa pessoa começa com a letra J, (vá dando dicas para adivinhar
quem é o personagem de hoje), essa pessoa é a mais importante da Bíblia, já
nasceu alegrando muita gente, quando cresceu curou muitas pessoas….. Quem
já sabe o nome dele?
JESUSSSSSSSSSSSS!!!!
Hoje vamos ouvir sobre Jesus, o melhor presente que ganhamos!
Deus enviou seu filho Jesus ao mundo, Ele veio aqui na Terra para nos salvar.
Olhem só como Jesus chegou, ( mostre a imagem de Jesus na manjedoura) Jesus
chegou pequenino, filho de Maria e José. Pequenino ele já era muito especial, e
seus pai cuidaram muito bem dEle.
Ele foi crescendo, crescendo, até que ficou maiorzinho. (mostre a imagem de
Jesus no templo) Ele cresceu e era muito curioso com as coisas de Deus, um dia
ele estava com seus pais e viu muitos sacerdotes falando da palavra de Deus no
templo, então Jesus se distraiu e foi até eles para ouvi-los. Maria e José ficaram
preocupados pois não sabiam onde Jesus estava. Até que encontraram ele no
meio dos sacerdotes ouvindo a palavra.
E Jesus cresceu mais um pouco, ajudava seu pai, sua mãe. Até que Jesus cresceu
e fez seu primeiro milagre. Jesus foi para uma festa, um casamento e lá tinha
acabado o vinho. Então Ele pediu para trazerem jarros cheios de água. Ele
transformou a água em vinho! Esse foi o primeiro milagre de Jesus. (mostre a
imagem)
Jesus era muito amado pelas pessoas, onde ele ia , uma multidão ia com ele,
tinham até 12 homens que o acompanhavam, os discípulos. ( mostre as imagens)
Passado um tempo Jesus entregou sua vida para salvar as nossas vidas, ele fez
uma ceia com seus amigos, e disse que estava fazendo uma ALIANÇA com eles.
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Ele entregou sua vida para salvar cada criança, para salvar você e também
cada família   (mostre a imagem)
A aliança com Deus, é para sempre, não tem fim, essa aliança vai durar até o
infinito em cada criança aqui. Ele vai transformar, mudar, fazer você uma criança
especial e diferente. Você será incrível!
Quem aqui quer aceitar Jesus em seu coração levante a mão!
(entregue o papel com o nome das crianças, ou as deixem escrever o próprio
nome, chame uma por vez para colocar o nome no coração)
Cole seu nome no coração se você quer que Jesus venha morar em sua vida!
(Após colarem faça festa e orem)
Vamos orar?
Que alegriaaaaaaaaaaaaa, todas as crianças têm Jesus em seus corações, e
quando isso acontece os céus fazem festa! Por isso fizemos essa decoração linda
e essa festa aqui no kids!
Vamos todos cantar parabéns pois temos Jesus em nossos corações!!!!
Faça muita festa, com as crianças. Entregue o crachá (Eu tenho Jesus em meu
coração) e comam bolo, lanchinho.
(Siga o PROTOCOLO da pandemia quanto ao lanchinho e também quanto a
aglomeração e toques.)

ORAÇÃO:
Querido Deus, hoje eu aprendi que a Arca é a presença de Deus na minha

vida. Eu quero ter muitas bençãos. Abençoe e não deixe faltar coisa grande e
nem coisa pequena em minha casa.  Jesus, venha morar em meu coração!
Eu te amo,
Em nome de Jesus, Amém!

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
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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”
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

VAMOS OFERTAR?
Hoje vamos entregar nosso melhor ao Senhor, vamos agradecer a Deus por ter
enviado Jesus para nós salvar! Hoje é dia de festejar! Cantem e dancem e
entreguem suas ofertas. Pergunte às crianças o que elas gostariam de entregar a
Jesus.
(Após louvarem e festejarem façam uma oração e entreguem as ofertas. )

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Hoje aprendemos a desejar ter Jesus em nossas casas.
Cada criança aceitou a Jesus como seu único senhor e salvador!
Seu desafio nessa semana é continuar com um tempo no cantinho da oração,
um tempo de louvor e oração pela sua casa e sua família. Ore com seu filho!
Orem pelos seus pedidos.
Cremos que terá grandes testemunhos.
Seja um exemplo de servo de Deus!
Orem e profetizem um ano vitorioso !
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre
no site do Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE:
EM ANEXO

LEMBRANCINHA:
Imã de geladeira.
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SUGESTÃO DE IMAGEM :
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