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Aula 3: ESQUENTA MARCHA 
 

Hoje é um dia muito especial! É o nosso Esquenta Marcha no Kids Church. 
Todos os oficiais devem estar com a camiseta e orientar os pais para que as crianças também e 
estejam. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Esta é uma aula muito especial, se voce ainda não esta jejuando em prol da marcha faça isso 
hoje.  
Ore e consagre esse dia ao Senhor nosso resgatador. 
 
 

OBJETIVOS: 

 

 Preparar as crianças para marchar e declarar que Jesus Cristo é o nosso Resgatador. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
A Ideia do Esquenta é que as crianças possam ter um dia bem animado antes da marcha e já 
imaginarem que o melhor estar por vir, alem de convidar mais pessoas. 
 
Faça um circuito e passe com as crianças por cada etapa, se possível separar dois grupos, com 
as crianças maiores e menores. 
 
 
Vamos la , bom esquenta! 
 
 
DESENVOLVIMENTO  -  ESQUENTA MARCHA 

 
1. SALA OU ESPAÇO PARA CONFECÇÕES. 

 

 

Deixe reservado uma sala ou um espaço somente 
para as confecções, leve as viseiras prontas e 
deixe que eles colem o logo da Marcha (viseira e 
logo em anexo). 

 

 

 Ainda nessa sala faça uma faixa junto com as 

crianças, pode se de TNT ou de cartolina. Leve as 

letras prontas para colorem ou já escrito para 

pintarem, colar lantejola... decorar como quiser. 

Depois irão dar uma volta no quarteirão ou em um 

espaço externo da igreja... O ideal é que seja em 



 

JUNHO - RESTITUIÇÃO 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

 

 
 
 

um espaço para convidar pessoas.  

 

 

Cartazes para espalhar pelo kids e para as 

crianças segurar durante o Esquenta e se 

preferir no dia da Marcha também.  

Faça com cartolina, coloque o logo do kids e da 

marcha, escreva com letra vazada como no 

modelo para que as crianças possam pintar e 

decorar as letras. 

 
 

2. SALA OU ESPAÇO– DE ORAÇÃO E ANOTAR OS PEDIDOS NAS PALMILHAS. 
 

 

Esse é um momento que deve ficar muito claro 
para as crianças o poder da oração. Conte um 
testemunho que voce já viveu com dos pedidos 
que colocou na palmilha para marchar e 
pergunte se alguma criança tem um 
testemunho.  
Ajude quem não sabe escrever e ore com 
todos. 

 
 

3. SALA OU ESPAÇO DE CURIOSIDADES - (fotos de outras marchas). 
 

Nessa sala professor você deve passar para as crianças o sentimento que é estar nas ruas 
declarando que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Resgatador. Todos precisam ter essa 
experiência, mostre as fotos de outras marchas para que tenham possam ter uma noção das 
crianças junto com suas famílias nas ruas. 
 

 Leve para decorar a sala camisetas de outras marchas.  
 Vamos fazer pompons, veja o modelo. 
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Jose e Maria a caminho de Belém 

 
 

Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. 
 

 
 
 
 

4. SALA DO LANCHE – Orientação de como deve ser o lanche. 
 

 

 
 

  
Vamos fazer um delicioso piquenique! 

Orientação para os pais e crianças: 
 Leve fruta 
 Barra de cereais 
 Biscoito de polvilho 
 Sanduiche natural 
 Suco 
 Água 
 Sacolinha para o lixo 

 
 

Não leve comida ou bebida que necessitam ficar 
na geladeira – Exemplo: Danone. 

 
5. SALA DA MINISTRAÇÃO 

 

Organize a sala com um caminho (que será representado como o caminho para Belém). 
Faça Jose e Maria representando o nascimento de Jesus o Resgatador. Veja o exemplo de 
sugestão. Leitura de  Lucas 2. 1 a 7. 
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A caminho de Belém, José e Maria não eram os únicos que estavam viajando naquela época.  
Vamos imaginar que estavam fazendo uma Marcha ao encontro do Resgatador, uma marcha 
para Belém. 
Tinha um decreto de César Augusto para que as pessoas fossem para o seu país de origem fazer 
um registro. 
Não foi por coincidência que o governador fez o decreto  naquela época. Pois há séculos antes 
uma profecia foi escrita que o Messias nasceria em Belém. 
Foi de Belém que veio o nosso Resgatador Jesus.  Foi em Belém que também nasceu Boaz o 
resgatador de Rute, lembram? Rute e Noemi também marcharam a caminho de Belém e 
encontram o resgatador. 
Jose e Maria viajaram quilômetros de estrada para chegar, talvez no caminho tiveram dias de frio 
e chuva, mas não desistiram , prosseguiram e quando chegaram  não encontraram hospedagem, 
e foram para uma estrebaria onde nasceu Jesus. 
Jesus nasceu, cresceu, realizou milagres, falou para multidões e morreu na cruz para nos 
resgatar do pecado e dia 20 de junho vamos às ruas de São Paulo declarar que JESUS É O 
NOSSO RESGATADOR. 
Ore com as crianças e profetize que nessa marcha eles viverão milagres, famílias serão 
resgatadas em nome de Jesus. 
 
 

VERSÍCULO: 

 Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos.  Mateus 20.28 adaptado 
 

LEMBRANCINHA 

 
As crianças levarão o que confeccionaram, viseira, pompom e palmilhas. 
Entregue também o crachá para todos estarem identificados no dia e uma bandeirinha do Brasil 
de um lado a bandeira e do outro a logo da marcha. 
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Boa Aula! 


