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TEMA; A BENÇÃO DA OBEDIÊNCIA

A obediência é um princípio bíblico que gera benção em nossas vidas.
E não é algo fácil para nós cumprirmos, obedecer a palavra, obedecer uma
autoridade, mas precisamos ser pessoas obedientes e desenvolver a verdade que
a obediência nos abençoa!

LEIA E  MEDITE

● Deuteronômio 28, 1 Samuel 15:22

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que escolher ser obediente tem recompensa.

Qual é a situação da criança:

Na infância pouco se fala de consequências dos atos e escolhas. Em escolas e
até mesmo em casa, às vezes, a criança é punida por algo que fez errado, mas
sem a fixação do aprendizado de que têm oportunidade de fazer o certo e não
ser punido.
Através dessa Ministração as crianças vão entender que suas escolhas as
abençoa e quando obedecemos ternos o melhor.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA QUEM NÃO OBEDECE DANÇA!

Passo a passo Da Dinâmica:
1. elaborar atividades para o grupo de participantes efetuar.
2. Antes da execução das atividades deve ser dito a frase

“Faremos tudo que meu pai mandar, faremos todos, e se não fizer, vai
dançar”.

3. Separe o grupo em equipes e dê as ordens.
4. Quem não conseguir, dança.

É como se fosse  “Seu mestre mandou”,  mais elaborado.
Peça coisas para as crianças realizarem e as que não conseguirem façam
dançar um louvor divertido como homenzinho torto, tchutchuê, dança do
pinguim.
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A ideia é fixar as crianças que quando não seguimos uma direção, orientação, a
gente tem consequência…

LOUVOR:

Obedecer- https://youtu.be/7c7GCNEmzR0

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"Se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a
vocês e obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou
dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra
nação do mundo."
Deuteronômio 28:1

MINISTRANDO:

Depois de brincarem bastante com a dinâmica, sentem-se com as crianças para
ministrar.
Pegue uma Bíblia e abra em Deuteronômio 28 e leia o versículo 1 e ministre as
crianças.
Vocês viram crianças o que está escrito aqui na Bíblia? Quando nós obedecemos
o que Deus nos ensina  aqui na Bíblia somos abençoados.
Obedecer não é fácil, vocês viram na nossa brincadeira como dançamos pois
não obedecemos o que foi pedido? É exatamente isso que acontece em nossa
vida quando desobedecemos aos pais, as tias da igreja, os professores na escola,
toda pessoa que for uma autoridade em nossa vida, a desobediência só traz o
mal para gente.
MAS QUANDO VOCÊ OBEDECE… AH!!! É SÓ BENÇÃO!!!!!
Então vamos ser obedientes a Deus e a todos que precisamos Obedecer e
viveremos a benção de Deus sobre nós!

Vamos orar Crianças Mais que OBEDIENTES!!!!

https://youtu.be/7c7GCNEmzR0
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ORAÇÃO:
JESUS ME AJUDA A SER OBEDIENTE TODOS OS DIAS A TODAS AS AUTORIDADES EM

MINHA VIDA, PARA QUE EU SEJA ABENÇOADO EM NOME DE JESUS, AMÉM!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS

Malaquias 3:10
Quando entregamos nossas ofertas, também estamos obedecendo.
Veja o que Deus manda aqui na palavra: Tragam os dízimos para a casa do Senhor
Dízimo é uma parte daquilo que recebemos . Deus manda que todos, crianças e adultos
tragam para sua casa.
Se Deus manda, temos que obedecer, não é mesmo.
Vamos em obediência, fazer nossas entregas agora

Vamos ofertar!!!

ATIVIDADE:

Bonecos de papel para montar e brincar! (Em anexo)

LEMBRANCINHA:
A própria atividade


