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CAMPANHA: “ARCA DA ALIANÇA”

Aula 1 - DEUS PERTO DE MIM - Deus fala com Moisés.
Hoje começamos uma nova Campanha , A Arca da Aliança.
Esta campanha tem o objetivo de ensinar e mostrar que  Deus está perto de nós,
Deus fez uma aliança com Moisés ensinando-o a construir a Arca e explicou que
através dela eles veriam a glória de Deus e o Poder dEle se manifestando em
meio ao povo.
De uma forma simples e divertida, ensinamos às crianças que queremos Deus e
sua presença em nossas vidas.
Em 2022, um ano de Poder, vamos viver sinais, prodígios e maravilhas, vamos viver
o manifestar da Glória do Senhor em nós!

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.
Vamos iniciar abordando quando Deus fala para Moisés sobre os materiais que
usará para construir a Arca da Aliança.

"Faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metro de
comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura.
Revista-a com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro
ao seu redor.
Mande fundir quatro argolas de ouro e prenda-as aos quatro pés da arca, duas
argolas de cada lado.
Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro.
Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la.
Essas varas ficarão dentro das argolas; nunca as remova.
Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei.
"Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir
1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura.
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Em seguida, faça dois querubins de ouro batido e coloque um em cada
extremidade da tampa.
Modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma só
peça de ouro com a tampa.
Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a
tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la.
Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa
sobre a arca.
Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que
estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu
lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel."
Êxodo 25:10-22

LEIA E  MEDITE

● Êxodo 25:10 -22

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● Compreender que Deus sempre quis e quer ficar perto de todas as
crianças

● Entender que precisamos querer estar perto de Deus e ouvir sua voz.
● Obedecer a Deus.
● Querer ficar sempre Deus onde Deus está.

Qual é a situação da criança:

As crianças estão de férias, esperando algo novo, um ano novo, cheio de
incertezas, medos e mudanças.
Um novo ano traz expectativas da nova escola, novos amigos, novos professores.
Saudades dos amigos que mudaram de cidade ou por algum motivo não irão
estudar com elas.
A criança sente-se ansiosa, eufórica e pode apresentar receio desse Novo. Nós
vamos ensiná-las que com Deus tudo é mais divertido e mais prazeroso.
Nós do Kids Church levaremos as crianças a compreenderem que com Deus
perto de nós tudo fica melhor.

https://www.bibliaonline.com.br/nvt/ex/25/10-22+
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Professor vestido de Arquiteto;
● Uma cartolina branca enrolada;
● Uma maleta de ferramentas com os materiais abaixo:
● uma trena ou régua;
● pedaços de madeira;
● argolas de papel;
● papel imitando ouro, ou caixinhas embrulhadas com papel laminado

dourado;
● uma tampa;
● dois anjos de papel laminado.
● Uma bíblia.

LOUVOR:
A ARCA RP13
DEUS ESTÁ AQUI

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

(...) então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus
1 Crônicas 13:3
MINISTRANDO:

Olá crianças, quem aqui está feliz com o Ano Apostólico de _______________, dá
um gritoooooo!!!!
EUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!
Glória a Deus, temos um ano novinho, cheios de bençãos de Deus para nós.
E para começar esse ano, eu trouxe pra vocês um convidado especial, o Tio Moi,
vamos falar um oi para ele?

https://youtu.be/MIce2vl_Ogk
https://www.youtube.com/watch?v=D2RAIZksGQE
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(Entra um tio todo atrapalhado medindo a porta com a trena, medindo o
tamanho da cabeça das crianças, medindo os pés… etc…. Faça um momento
engraçado com a entrada do tio Moi.)
Olá crianças, eu sou o Tio Moi, e gosto muito de medir coisas, fazer contas,
construir, desenhar casas e apartamentos, quem aqui sabe qual é a minha
profissão? Isso mesmo eu sou um ARQUITETO. Olhem só a minha caixa de
ferramentas, tem um montão de coisas e tem até um papel grandão aqui que eu
trouxe para desenhar com vocês algo que eu achei muito interessante e está em
um livro bem importante para nós, na Bíblia.
Eu estava pesquisando algumas coisas importantes que Deus pediu para o povo
fazer, uma delas foi a Arca de noé, mas nós já sabemos que ela era bemmmmm
grandona né. Então continuei lendo a Bíblia, e encontrei uma parte que fala de
uma coisa que Deus pediu para Moisés construir, quem aqui sabe o que é?
O nome disso é ARCA DA ALIANÇA!!! Eu estou ansioso para construí-la.
Todos aqui já viram ou até possuem uma Arca da Aliança em casa, não é
mesmo?

Mas Deus pediu para um homem chamado Moisés, quem aqui lembra da
história de Moisés? (relembre com as crianças, que ele foi deixado num cestinho
quando era criança, cresceu no palácio, depois libertou o povo de Israel de
Faraó e abriu o Mar Vermelho, depois foi caminhando pelo deserto com todo o
povo de Israel, e comeram Maná que era a provisão de Deus para o povo)

Então Deus pediu para Moisés construir essa arca, pois Deus queria ficar
mais perto das pessoas aqui na terra. Deus deu algumas dicas de como essa arca
deveria ser. A tia aqui do lado vai falar o que está escrito na bíblia e eu,
juntamente com vocês desenharemos nesse papel grandão tudo que está
pedindo, vamos lá?

(Imprima o resumo abaixo, leia e desenhe com as crianças, você pode mostrar os
itens também e desenhar depois no papel, como uma brincadeira de arquiteto.)

"Faça para mim uma arca de madeira retangular com 1,15 metro de

comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de

altura.
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Cubra-a todinha com ouro, por dentro, por fora e nas bordas.

Faça quatro argolas e duas varas e prenda-as na arca para os

sacerdotes segurarem.

Faça a tampa da arca de ouro puro.

Em seguida, faça dois anjos de ouro e coloque em cima da tampa

com asas para frente, um de frente para o outro.”

Êxodo 25:10-22

Nossa crianças, que legal, olhem só como ficou nosso projeto, agora precisamos
dos materiais, quem lembra quais eram? ( Vá tirando da caixa de ferramentas
todos os objetos e mostre às crianças)

Seu desenho deve ficar parecendo esse aqui:

Vocês sabem porque Deus pediu para Moisés fazer a arca?
Deus pediu pois Ele queria estar mais perto das pessoas, Deus queria que as
pessoas sentissem que Ele as ama, que Ele as protege e cuida delas.
E hoje Deus quer ter você pertinho dEle. Quer cuidar de você em todos os
momentos, quando você ficar com medo Ele estará lá, quando você sentir-se
sozinho, Ele estará lá, quando você sentir-se ansioso Deus estará com você para
cuidar e não te deixar sozinho.
A Arca da Aliança representa a presença de Deus em nós.
E você quer ter Jesus pertinho de você?
Eu querooooooooo

https://www.bibliaonline.com.br/nvt/ex/25/10-22+
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Então vamos orar.
ORAÇÃO:

Querido Deus, hoje eu aprendi que a Arca é a presença de Deus em nossas
vidas.
Eu quero que o Senhor esteja ao meu lado em todos os momentos, todos os dias!
Jesus, venha morar em meu coração e fazer parte da minha vida!
Eu quero Jesus perto de mim!!!
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 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:
A OFERTA DE BOM CORAÇÃO:
Ex 25: 1 a 2
“O SENHOR DEUS DISSE A MOISÉS : - DIGA AOS ISRAELITAS QUE ME DEEM UMA
OFERTA. RECEBA AS OFERTAS QUE ELES QUISEREM DAR DE BOM CORAÇÃO.”

Que oferta você quer entregar a Deus?
Pense e separe algo que venha do seu coração, Deus se agrada com as ofertas
entregues com amor e gratidão a Ele.
Separe e entregue ao Senhor.
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SANTA CEIA:
Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença
de Deus.
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b187
73499d44bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Estamos começando um ano novo, cheios de expectativas e sonhos.
Tenha um tempo em família com seus filhos e faça uma lista de pedidos para o
ano de 2022. O que esperam desse ano? Quais são seus sonhos? O que precisa
melhorar?
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!

ATIVIDADE:

EM ANEXO

LEMBRANCINHA:
CALENDÁRIO: Em anexo

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://www.renascerkids.com/
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SUGESTÃO DE IMAGENS:

"Faça para mim uma arca de madeira retangular com 1,15 metro de

comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de

altura.

Cubra-a todinha com ouro, por dentro, por fora e nas bordas.

Faça quatro argolas e duas varas e prenda-as na arca para os

sacerdotes segurarem.

Faça a tampa da arca de ouro puro.

Em seguida, faça dois anjos de ouro e coloque em cima da tampa

com asas para frente, um de frente para o outro.”

Êxodo 25:10-22

https://www.bibliaonline.com.br/nvt/ex/25/10-22+

