ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL
AGOSTO DE 2017

AULA 04

INTRODUÇÃO
Oba hoje nós encerramos mais uma campanha, e para fechar com chave de ouro vamos caprichar
nos recursos para que a marca na memória dos nossos bebês nunca se apague e eles possam
celebrar o nome do Senhor até na sua velhice.
PARA O PROFESSOR
Hoje vamos falar sobre os quatro últimos frutos, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio
próprio.
A base que usaremos para a aula de hoje será o caminho de fidelidade que podemos escolher
seguir ou não, a bíblia nos ensina que podemos usar de fidelidade com nosso próximo assim como
está escrito em Josué 2:1 a 14, o trecho que conta o fato de Josué ter mandado dois espias para
espiar a terra de Jericó e eles foram acolhidos por Raabe assim que chegaram à cidade, ela usou
de fidelidade com aqueles homens e não os denunciou para os guardas do Rei e depois para
agradecer este feito os espias pouparam ela e sua família da destruição, usando de fidelidade e
misericórdia para com a vida da moça. Quando temos sensibilidade com o Espírito Santo
conseguimos exercer este dom.
Vamos fazer um caminho e deixar este caminho bem atrativo para que o Espírito Santo (o
fantoche) possa conduzir nossos bebês por ele, e quando chegarem ao final do caminho iremos
falar da bondade da mansidão e do domínio próprio.
Para os próximos dons vamos usar figuras bem coloridas para e profetizar sobre a vida do bebê.
Com a bondade vamos nos basear no versículo que está em Salmos 23:6 que nos ensina que a
bondade e a misericórdia seguirão os que amam a Deus todos os dias de nossas
Com a mansidão vamos usar a base de Efésios 4:2 que aprendemos que temos que suportar uns
aos outros com mansidão e humildade.
Com o domínio próprio a base é 1 Coríntios 6:12 Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me
deixarei dominar por nenhuma delas.
BASE BIBLICA
Gálatas 5:22, Salmos 119:30 e Josué 2:1 ao 14
OBJETIVO
Levar o Bebê a sensibilidade do Espírito para ter todos os dons.
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VERSICULO
Escolhi o caminho da Fidelidade Salmos 119:30a
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Leve a árvore e o fantoche que utilizamos em todas as aulas, confeccione frutas em EVA para
fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio.
Caminho de fidelidade
Vamos confeccionar um caminho sensorial, pode ser com caixa de ovos ou com alguma coisa mole
e gosmenta, você pode deixar sua criatividade livre para deixar este caminho bem legal.
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Quando chegarem ao final do caminho mostre figuras de bebês brincando sem brigar, para
bondade.

Para mansidão mostre lugares tranquilos e bebês dormindo,
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Para domínio próprio mostre figuras de bebês fazendo Pirraça e brigando.
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DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE
Olá meus amiguinhos, eu trouxe nosso amigo Espírito Santo e ele tem uma surpresa para vocês.
Oi galera mais linda que eu amo, eu trouxe hoje um caminho para gente brincar juntos, este é o
caminho da fidelidade, o papai do céu é fiel com você sabia? Ele te ama e te ensina a ser fiel com
ele é com seus amiguinhos você só precisa escolher andar por este caminho, você quer?
Atividade
Então vamos juntos (deixe o bebê se divertir no caminho)

Continuação...
Agora que já brincamos vamos ver o que temos aqui?
Olha só é a bondade que o Espírito Santo vai entregar para você hoje (entregue a fruta em Eva
escrito bondade) você agora tem a bondade que é um dom do Espírito então você vai brincar sem
brigar com o amiguinho (mostre a figura) cole sua fruta na árvore e você também vai ser mais
calmo (mostre a figura) porque o Espírito Santo te deu mansidão e nunca mais vai fazer pirraça
não é mesmo? Fazer pirraça é muito feio por isso o nosso amiguinho te entrega agora o domínio
próprio (mostre a figura), as outras frutas você cola na árvore e mostra como a árvore ficou bonita
cheia de frutos, e como eles também estão lindos com todos os dons do Espírito Santo que
ganharam nessa campanha.
Ore e profetize a palavra de Gálatas 5:22 e declare selando esta palavra que ministramos durante
toda esta campanha.

LEMBRANCINHA
Uma lembrancinha diferente para celebrar o encerramento da campanha, você pode fazer uma
geleia com morangos ou bananas ou goiabas ou a fruta da sua preferência.
Potinhos com frutas ou potinhos no formato de frutas.

Divirta-se e Boa Aula!!
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