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CAMPANHA: CRIANÇAS VENCEDORAS COM CRISTO

Tema :  Honestos X Enganadores.

Nova Campanha : CRIANÇAS VENCEDORAS, sendo Honestas. Hoje com a história
de Jacó e Labão vamos ensinar o valor da HONESTIDADE

Para você professor

Iniciamos mais uma Campanha neste mês de Junho, e nela vamos trabalhar com
as crianças, a importância de vencer mas sempre levando em conta que em
primeiro lugar estão os valores, ensinamentos e o Nosso Senhor Jesus. Que vencer
vem de Cristo e não vale tudo para ser o primeiro, se nesse tudo tivermos que ferir
ao Espírito Santo. Crianças vencedoras com Cristo!

IMPORTANTE: Se for oportuno, dependendo do seu grupo de crianças, ensine que
ENGANAR  é igual MENTIR. Fale sobre quem é o pai da mentira.

LEIA E  MEDITE

● GÊNESIS  30:25-43

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar o que é HONESTIDADE
● Ensinar a criança que todas as vezes que ela escolher ser honesta Deus vai

abençoá-la e ela irá além.

Qual é a situação da criança:

O mundo nos ensina que é mais esperto quem sabe se aproveitar das pessoas e
tirar vantagens dos outros. Na escola os melhores são os que fazem os outros de
bobo, enganam e trapaceiam, e nossas crianças muitas vezes são levadas a
caírem em enganos para se sentirem pertencentes a um grupo.
Nessa campanha vamos levá-las a enxergar que fazendo o certo aquilo que
Deus nos ensina, vencemos e alcançamos o primeiro lugar com Cristo!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

Dinâmica “Quem tem mais?”
Você deve colocar em alguns saquinhos, enfeites para decorar a medalha. !
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4 em alguns, em outros  5 e em outros saquinhos 10.
Quando entregar diga às crianças que todos os saquinhos devem ter 5 enfeites.
Que as crianças devem contar e verificar se está certo.
A criança que tem menos de 5 vai notar e dizer, é a que tem 10 também deve
dizer… caso a que recebeu 10 não fale que tem a mais, confira com todas e
mostre que ela tem a mais e precisa devolver o que está sobrando,  pois isso é
honesto.
E a que tem menos o ministro deve completar a quantidade para que todos
tenham 5 mesmo no final

Então comece a contar a história.

LOUVOR :
https://youtu.be/u1UPUQw-LYk - VIVER EM HONESTIDADE

TOC TOC TOC - 3PALAVRINHAS - VOLUME 2

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Desse modo, Jacó ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras,
empregados, camelos e jumentos.
Gênesis 30:43 (adaptado)

MINISTRANDO:

Crianças, enganar as pessoas e fazê-las de bobas não nos faz ser melhores nem
vencedores precisamos ter Jesus ao nosso lado, pois Ele sim nos faz ser os
primeiros em tudo.
Alguém aqui já foi feito de bobo, por alguém?
Alguma vez, alguém tentou te enganar? Conte  pra gente como foi.

Use uma máscara para contar a história.
A pessoa que é enganadora e desonesta é como se ela estivesse usando uma
máscara de gente boazinha; de gente verdadeira; de gente certinha, mas por
trás da máscara não é nada disso.
Aqui na Bíblia (mostre a Bíblia) conta a história de Jacó e Labão. Labão se
achava o melhor de todos que podia enganar e ter tudo para ele, e um dia ele

https://youtu.be/80NHdIPpj-8
https://youtu.be/u1UPUQw-LYk
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fez um acordo com Jacó. Só que Labão não sabia que Jacó andava com
Deus… e o plano dele para tirar vantagem de Jacó deu errado e Jacó foi
abençoado e venceu!
Você também tem essa porção de benção sobre sua vida, todas as vezes que for
honesto e verdadeiro, mesmo que tenham uma centena de pessoas na sua
frente, Deus vai te colocar em primeiro lugar junto com Ele!

Vamos Orar!

ORAÇÃO:

JESUS MUITO OBRIGADO POIS CONTIGO EU SOU MAIS QUE VENCEDOR! EU NAO
PRECISO ENGANAR OU FAZER O QUE É ERRADO PARA CHEGAR PRIMEIRO, POIS
COM JESUA EU SEMPRE ESTAREI NO PRIMEIRO LUGAR, EM NOME DE JESUS AMEM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Malaquias 3:10.
ESTAMOS ENGANANDO  A DEUS????
Todas as vezes que deixamos de entregar nossos dízimos e ofertas , estamos
tentando enganar a Deus.
As vezes até aparece um bom motivo para você gastar sua oferta e seu dizimo
com outras coisas, mas todas as vezes que você for fiel e entregar Deus promete
que ele vai abrir as janelas do céu e vai te abençoar muito mais, que você vai ter
para repartir. Então agora vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas e orar
para que essa bênção gigante que Deus nos prometeu aqui na Bíblia seja
verdade BA nossa vida, casa e familia em nome de Jesus.

Hoje, durante a oferta, faça uma dinâmica: Pegue uma caixa decore como
uma nuvem e encha de balas. Quando ministrar e falar que a janela do céu se
abre, escolha uma criança para derramar as balas sobre ela. E diga olha a
benção é tão grande que ela não conseguirá comer sozinha, e diga para
criança pegar as balas e dividir com todos da sala.

ATIVIDADE:

Em anexo
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LEMBRANCINHA:

a própria atividade

SUGESTÃO DE IMAGENS:

como fazer uma máscara simples
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Sugestão pata galera a máscara dr Labao que se fazia de bonzinho para
enganar

Fazer com vara de bonzinho.


