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TEMA VENCENDO COM JESUS

Nesse mês formamos crianças que sabem que em primeiro lugar sempre estará o
Senhor em nossa vida, casa e família, e hoje ao final da campanha CRIANÇAS
VENCEDORAS,  vamos declarar que vence quem tem Jesus.
Que essa palavra seja verdade em nossas vidas, com Jesus somos mais que
vencedores!

LEIA E  MEDITE

● Romanos 8:37
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que
nos amou

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que com Jesus ela sempre será vencedora.

Qual é a situação da criança:

Competir é uma realidade em nossa sociedade. Compete-se com irmãos e
primos em casa, com amigos na escola, em nossa idade adulta no mercado de
trabalho, para se estar em uma vaga de faculdade, tido existem as
competições. As nossas crianças precisam saber que elas sempre serão
vencedoras e estarão em primeiro lugar quando escolherem a Cristo e a sua
vontade.
Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● FESTA DA VITÓRIA!

Aproveitando o fim do mês de Junho e  a esfera de festas juninas  que tal um
arraial temático?
Faça um pódio com 1°, 2° e 3º  lugares. E no primeiro coloque a imagem de Jesus
(impressa, EVA, Fantoche  Boneco, o que você tiver disponível).
Tenha brincadeiras típicas como pescaria, derruba latas , argolas.  Use a
criatividade para dispor em sua sala os cantinhos com as brincadeiras, e deixe o
dentro para na hora da Ministração, lanche, louvor.
Faça medalhas para entregar nas brincadeiras, coloque sempre o número 1 na
medalha. E você pode diferenciar as cores, colocando 1 cor diferente em cada
brincadeira.
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Decore a sala com bandeirinhas, e a lembrancinha no final a lembrancinha pode
ser um saquinho com a tag do versículo da semana

LOUVOR:
Vencedor - Soul Dreams https://youtu.be/AOjtHrzZ3hE
Nada se compara - Renascer Praise https://youtu.be/D_tIZHW_gbU
VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que
nos amou.
Romanos 8:37
MINISTRANDO:

Recepcione com muita alegria as crianças, tenha louvores alegres, tocando em
um som ambiente, deixe as crianças brincarem, faça o louvor, e comece a
ministrar.

Crianças estamos terminando essa super campanha descobrimos que para estar
em primeiro lugar, ser vencedor não precisamos ser os mais fortes, ricos, bonitos,
inteligentes e espertos, mas os vencedores de verdade que sempre estão em
primeiro lugar são aqueles que escolhem Jesus! É com ele que sempre estamos
em primeiro lugar.
Aqui na Bíblia está escrito que vencemos todas as coisas com Jesus, e isso é uma
verdade, com Jesus você pode vencer as dificuldades, os medos, as doenças, a
falta de qualquer coisa! Com Jesus somos mais que vencedores!!!!!!
Então vamos orar e declarar essa verdade!

ORAÇÃO:
JESUS EU TE AGRADEÇO POIS CONTIGO EU SOU MAIS QUE VENCEDOR!

NÃO EXISTE NADA QUE EU NÃO POSSA VENCER! COM JESUS EU SOU MAIS QUE
VENCEDOR!!!!
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Maria, a mãe de Jesus, se entregou como oferta de amor, para que as portas das
boas novas fossem  abertas.
Ela ouviu a voz do anjo e entregou a sua vida como oferta no altar.
E esta oferta levou muitas curas e notícias maravilhosas.
Hoje a tua oferta vai levar boas novas para a tua família e amigos.

https://youtu.be/AOjtHrzZ3hE
https://youtu.be/D_tIZHW_gbU
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ATIVIDADE:
Última semana do mês é dia de festa. Vamos nos alegrar, brincar e declarar que

com Jesus nós somos Mais que vencedores.

LEMBRANCINHA:
SAQUINHO DE LEMBRANCINHA COM O VERSÍCULO.
TAG EM ANEXO

SUGESTÃO DE IMAGENS:

Faça as medalhas. A criança pode decorar com gliter.


