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INTRODUÇÃO

Ao estudarmos a história da humanidade observamos que as crianças ocuparam
diversos papéis sociais.
Durante a história antiga, a criança era educada pela família, considerada
inoperante e incapaz de qualquer autonomia.
No início da idade Média a infância era vista como um período sem expressão, sem
grande personalidade; no século 14 ela passa a ser vista como um “pequeno
adulto”, sendo muitas vezes usada como mão de obra e exposta a violência e
trabalho.
Nos séculos 15 e 16 as crianças passaram a frequentar a escola em um ambiente de
educação com muita disciplina e rigor. Elas não ocupavam nenhum lugar na
sociedade. A partir do século 17 é que começa uma pequena mudança e elas
passam a serem vistas; iniciam as primeiras ideias de proteção e segurança para
elas, porém, ninguém sabia muito bem o que se passava no interior delas.
Nos séculos 19 e 20 foram criados os primeiros Estatutos da Criança e passam a ter
direitos na sociedade.
O ideal da infância do nosso século traz a imagem da criança feliz, saudável,
inteligente e que tem a oportunidade de desenvolver seu potencial máximo desde
o início da sua vida.
Podemos concluir que a total falta de respeito à infância pode marcar para sempre
a memória da história da criança.
Hoje consideramos o protagonismo infantil como o reconhecimento da criança
como alguém dotado de direitos e capacidades para participar do seu processo
de desenvolvimento pessoal e social. Isso não significa deixar que a criança faça
tudo o que quiser, mas considerar seus interesses, suas necessidades; conhecer e
considerar o que se passa em sua mente e seu coração.
Como se sentem as crianças que você pastoreia? Como são vistas na escola?
Como é a criança problemática? Será que tem dificuldades no aprendizado? Tem
dificuldades para se relacionar com amigos? E na família? Como seus pais, avós,
tios a veem? Como ela se sente diante deles? A criança tímida?  A falante? A
bagunceira? A inteligente? E na igreja? No kids? Como enxergamos e como elas se
enxergam nesse ambiente? Às vezes são vistas como as que atrapalham o culto,
não deixam os pais assistirem o culto...como elas se enxergam diante de Deus? Será
que muito distantes e que só poderão viver algo com Ele quando forem
adolescentes, jovens, adultos...?
É tão lindo e maravilhoso ver como Deus sempre considerou as crianças de forma
especial e cheias de possibilidades e talentos! Cuidou e preservou a vida de tantas
crianças na Bíblia (Moisés, Miriã, Isaque, José).
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Ele falou com elas quando ainda eram crianças! (Samuel); acreditou na
capacidade delas quando ainda eram crianças (Joás tinha sete anos de idade
quando começou a reinar...2 Crônicas 24:01); numa sociedade que sempre achou
que criança atrapalha, não tem importância nosso Jesus deixou o maior exemplo
de amor: “ Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse,
mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes:
Deixem que os pequeninos venham a mim; não os impeçais, porque dos tais é o
Reino de Deus. Em verdade lhes digo: Quem não receber o Reino de Deus como
uma criança de maneira nenhuma entrará nele.” (Marcos 10:13-15).

Nossas Aulas:

MAIO Tema da aula História Bíblica Referência Objeto símbolo
Dia 01 Eu posso realizar JOSAFÁ 2 Crônicas 17:1-13- Frutos

Dia 08
DIA DAS MÃES

(Mães empreendedoras )
AULA ESPECIAL

Culinária
Cupcake para

mamãe

Dia 15 Posso resolver questões DÉBORA Juízes 4:4 Calculadora

Dia 22 Sou Amigo da
Agricultura

REI UZIAS
2 Crônicas 26:1-14

Hortinha

Dia 29 Posso construir
(Castelos e Torres)

REI JOTÃO
2 Crônicas 27:1-7

Tijolinhos

Vamos lá!
Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você
a ministrar cada aula.
Que o Senhor abençoe a todos!

Ótimas aulas!
Equipe pedagógica
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AULA 1 - EU POSSO REALIZAR - EU POSSO FAZER AS COISAS  -
EMPREENDER COMO JOSAFÁ: NO ENSINO E NA JUSTIÇA

Nesta aula vamos ensinar às crianças o significado da palavra empreender; vamos
ensinar como o rei Josafá empreendeu e que elas também são empreendedoras.

Para você Professor:

A Bíblia relata que durante o reinado de Josafá houve um tempo de paz.
Isto permitiu que Josafá realizasse reformas políticas e religiosas que nunca
haviam sido feitas.

● Ele implantou um plano de educação para que a Palavra, a Lei do Senhor
chegasse a todas as cidades e famílias de Judá- 1 Crônicas 17:07-09;

● Ele delegou e enviou 5 príncipes oficiais e 9 levitas para percorrerem todas
as cidades de Judá e ensinarem a Lei de Deus. Podemos dizer que foi a
primeira escola itinerante! Foi a primeira medida prática que um rei tomou
para a instrução religiosa do seu povo.

● Ele também modificou a estrutura dos tribunais de justiça- 2 Crônicas
19:4-11. Ele nomeou e fixou juízes em cada uma das cidades fortificadas
criando tribunais de justiça.

● De forma pioneira, criou um tribunal especial de apelação em Jerusalém
composto por anciãos, levitas e sacerdotes.

Estas descentralizações expandiu o conhecimento da justiça de Deus para todo o
seu reino. Isto demonstra a integridade e consciência espiritual do rei Josafá e o
seu compromisso em honrar a Deus e ao seu povo.

LEIA , MEDITE e ESTUDE :

2 Crônicas 17:1-13- para conhecer o coração e as obras que Josafá
empreendeu;
2 Crônicas 19: 4-11- para conhecer o seu zelo e compromisso com a
justiça de Deus;

● Ensinar as crianças o conceito de empreender e protagonismo;
● Permitir que elas se enxerguem como Deus as vê: capazes, inteligentes e

com chamado especial;
● Mostrar o valor e capacidade das crianças;
● Ensinar que quando temos o coração voltado pra Deus Ele nos dá
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inteligência e conhecimento;
● Despertar no coração das crianças a iniciativa de atitudes íntegras, justas;

Esta Campanha trará um tempo de cura e revelação de muitos chamados e
talentos das crianças. Deus limpará dos corações traumas, marcas de palavras e
experiências de incapacidades e elas desenvolverão o seu potencial! Ocuparão o
seu lugar no Reino e viverão transformação! Crianças que estavam indo mal na
escola, terão mudanças! Serão diferentes em casa, na família, no kids, na igreja!
Tempo de mudanças! Tempo de construir coisas novas! Tempo de empreender!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

No momento da ministração faça uma roda com as crianças.
● Leve a palavra EMPREENDER escrita cada letra numa folha diferente.

● Faça um varal com prendedores, na altura deles . Colorido vai ficar Lindo!

● Consiga um capelo ou imagem  (chapéu de professor para representar os
professores que Josafá enviou)

● Consiga um martelo de Juiz ou imagem
LOUVOR:

https://www.youtube.com/watch?v=vDCoN9SPmvU- Muito Obrigado- Diante
do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=PMF3tyvhUoo- Justiça de Deus- Renascer
Praise

https://www.youtube.com/watch?v=vDCoN9SPmvU-
https://www.youtube.com/watch?v=PMF3tyvhUoo-
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VERSÍCULO DE HOJE: ( adaptado ou na versão NTLH)

Mateus 6:33: “Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça...”

MINISTRANDO:
Crianças, hoje vamos falar de um novo assunto aqui no kids: vamos aprender uma
palavra nova. Aqui estão as letras.
Quem gostaria de me ajudar a formar esta palavra?
Que palavra será esta?
Que palavra diferente, né?!
(deixe que as crianças façam tentativas de formar, pendurando no varal)

Vamos aprender juntos o que ela significa?
Empreender significa: tentar; decidir realizar, fazer algo.
Vamos repetir comigo:  tentar; decidir realizar, fazer algo.
Vocês sabiam que Deus nos escolheu para realizar coisas?

Quem aqui pode me mostrar alguma coisa que você sabe fazer muito bem?
(deixe que se exibam, um pouco. Elogie!)

Muitas vezes vem um sentimento no nosso coração que a gente não é capaz de
aprender na escola; que a gente não vai conseguir vencer um medo;  que a gente
não é bonito, que é muito baixinho, muito alto, muito magro, muito gordo, muito
feio…
Quantas coisas que a gente pensa pra não conseguir fazer, não é mesmo?
Mas crianças eu tenho um segredo pra contar: isso tudo é mentira!
Deus nos fez capazes de vencermos as coisas difíceis!
Porque Ele nos fez empreendedores! Capazes de realizar!
Vocês sabiam que o rei Josafá foi um empreendedor!
2 Crônicas 17:13: “ Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá...”
Josafá era um rei muito bom, lembram? Ele fez muitas coisas para o seu povo e
para Deus. E teve duas coisas muito especiais que ele fez:

1. ele levou conhecimento e justiça! Preparou professores e enviou para as
cidades do seu reino. Eles iam nas casas das pessoas para ensinarem as
crianças e as famílias sobre a Palavra de Deus. Ele era preocupado que todos
aprendessem!

2. E ele também enviou juízes para todas as cidades de Judá. Estes juízes iriam
ajudar as pessoas a fazer as coisas certas!
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Vamos falar sobre isso hoje! O que é justiça?
(Pergunte para as crianças quem já viveu uma injustiça. Deixem falar um pouquinho
e percebam os sentimentos que carregam. Depois continue ministrando e
ensinando.)
Crianças, justiça não é igualdade, não é todo mundo ter ou fazer tudo igual, mas
sim ter ou fazer o que é necessário.
(Leve as crianças a uma reflexão das atitudes delas)

Algumas perguntas para auxiliar na reflexão:
● É justo só uma pessoa da casa fazer tudo?
● É justo quando você vai no mercado, shopping, apenas uma pessoa segurar

todas as sacolas?
● Quem precisa de mais ajuda para comer: um bebezinho de 2 anos ou uma

criança de 6 anos?
● Uma pessoa que ofende, humilha merece aplausos?
● Todas as pessoas têm a mesma necessidade de comer?
● Você acha normal não saber o nome da pessoa que abre o portão pra você

na portaria do prédio todo dia? Ou na escola?
Crianças, Deus nos chamou para realizar coisas certas, justas.
Nós somos como o rei Josafá: vamos empreender em fazer as coisas certas, que
agradam a Deus e abençoam as pessoas.
Vamos orar agora e olhar pra dentro do nosso coração. Se estamos fazendo coisas
erradas ou se você sente que é injustiçado vamos pedir pra Jesus nos ajudar a ser
diferente.
Como o rei Josafá, vamos fazer coisas justas; coisas certas; coisas corretas!

ORAÇÃO:
Jesus, hoje eu quero limpar o meu coração e tirar todas as coisas erradas que me
fazem mal. Como o rei Josafá, eu quero fazer as coisas certas, ajudar as pessoas e
corrigir os meus erros. Eu te amo e quero fazer a diferença na escola, em casa, no
kids, na igreja, em nome de Jesus, amém!

CHAMAMENTO:

As crianças precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
Em todas as aulas, tenha discernimento do momento do
chamamento.
Nós temos a missão e também o desafio de levar nossas
crianças até o Salvador,
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Mesmo que elas tenham que repetir a oração várias vezes, entenda que é melhor
que façam todos os domingos  do que nunca .
E vamos pensar que cada aula é uma oportunidade de salvação. Será que no próximo
domingo, virão?
Como Jesus entra no nosso coração?
É só orar e falar, JESUS ENTRA AQUI DENTRO DE MIM. EU QUERO TE RECEBER COMO MEU
SALVADOR.

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:
Lucas 21:1-4
As pessoas eram acostumadas a entregar ofertas daquilo que sobrava;  o resto,
ainda achavam que estavam certas! Mas Jesus ensinou que a maior e melhor
oferta é aquela sincera, não do resto, mas do que é importante e tem valor pra
você. Vamos entregar nossa oferta com o mesmo sentimento dessa viúva. Vamos
entregar o que é importante!
Pode ser o dízimo de dinheiro que você ganha. Quem aqui já ganhou um
dinheirinho de alguém ? ,
Pode ser um quilo  alimento pra igreja ou até mesmo  um lanche para o kids.

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-

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS:

Queridos pais,
Iniciamos hoje uma nova campanha de CRIANÇAS EMPREENDEDORAS. Uma
característica bem forte de Josafá!
Nessa Campanha as crianças aprenderão sobre empreender;  realizar.

Hoje as crianças aprenderam um valor espiritual muito importante: justiça.
Desafio : Nesta semana ore e ministre seu filho sobre isso: buscar o reino de
Deus e sua justiça. Incentive-os a fazer coisas novas na rotina de casa, ajudar
aqueles que precisam e perceber as necessidades de quem está perto de vocês.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no
site do Kids: https://www.renascerkids.com/
Se precisar pode procurar qualquer professora da Equipe.
Estamos aqui, e oramos por sua casa todos os dias!

Deus abençoe!

ATIVIDADE:

ATIVIDADE
https://www.youtube.com/watch?v=x1RZ_QNXndQ-
link do modelo de árvore.
Uma referência

Em cada fruto peça para as crianças escreverem uma ação de justiça; para aqueles que
não sabem escrever escreva por elas, leve imagens ou revista para recortarem e colarem.

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://www.renascerkids.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x1RZ_QNXndQ-
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LEMBRANCINHA:

É muito importante que a criança leve para casa a lembrancinha da aula.
O nome já diz “lembrança”. Não deixe de fazer uma lembrancinha para cada
aula.
Sugestão:

1. uma bala ou fruto da estação; espetinho de frutas - ponha num saquinho
2. um caderninho para anotar as ações de justiça

Não se esqueça de colocar a tag do versículo


