Setembro – Cura

AULA 5- SOMOS CURADOS
Chegamos ao final dessa campanha! Dia de alegria dia de festejar pois somos curados.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Hoje vamos falar sobre a alegria, toda angustia, todo sentimento de ansiedade e todo turbilhão de
sentimento dentro do coraçãozinho dos nossos pequenos vai acabar hoje nome de Jesus.
A alegria do Senhor é a nossa força e por isso estamos alegres, quantas vezes você já ouviu
esse versículo e o seu coração se encheu de alegria e gozo do espirito, então vamos transmitir e
mostrar para nossos bebês o quão maravilhoso é sentir a alegria do Senhor nas nossas vidas.
LEIA E MEDITE:
Neemias 8;11 Salmos 16;11
OBJETIVOS:
Mostrar que não importa a situação a alegria do Senhor é a nossa força
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Confeccione uma variedade de instrumento musicais, abaixo vamos deixar alguns
exemplos, mais deixe sua imaginação ir além.

 Coração
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Vamos fazer uma festa para o nosso Deus com louvores e brincadeiras deixe a sala bem
enfeitada para a festa.

Lembrando que o lanche para o baby tem que ser saudável.

MINISTRANDO:
Olá minha galerinha mais linda do Brasil, como estão todos vocês?
Hoje nós vamos falar sobre a alegria, eu trouxe aqui comigo alguns instrumentos musicais para
espantar toda tristeza, angustia, ou ansiedade que deixa seu coração muito apertado, olha só
como o seu coração fica quando ele esta triste ou ansioso, mais quando Jesus passa por ele
acaba toda tristeza e o Senhor coloca vestes de alegria.
Agora vamos ensaiar par louvar ao nosso Deus com nossos instrumentos musicais, porque nós
estamos muito alegres.
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Quando eu falar alegria todo mundo começa a tocar seu instrumento, 1,2,3 e já ..... ALEGRIA
HUUUUUUUUUU!!!!!
Ficou incrível, agora vamos cantar aquele louvor, A Alegria do Senhor é a nossa força é

ORAÇÃO:
Papai do céu muito obrigado por me dar o dom da alegria. Em nome de Jesus. Amém!!!

VERSÍCULO:
A alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8;11
ATIVIDADE
Brincadeira seu mestre mandou
Utilize os instrumentos musicais para fazer a brincadeira
LEMBRANCINHA
O próprio instrumento utilizado para a aula e atividade

Boa aula!

