Setembro - Campanha Aventuras com Jesus
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

AULA 2- Acampando com Jesus
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Em Marcos 9, o Senhor Jesus leva Pedro, Tiago e João para o alto de um monte, e ali eles
testemunham um acontecimento extraordinário: a transfiguração do Filho de Deus.
Eles viram um pouco da glória do Senhor Jesus e testemunharam o diálogo dele com Moisés e
Elias. Jesus não levou todos os discípulos com Ele, porque o acontecimento devia ser íntimo e
ele levou os que foram marcados.
Tiago foi o primeiro dos doze a morrer por Jesus, e João viveu mais que todos eles, para ser a
última testemunha da sua glória. Ele escreveu (João 1.14): “Vimos a sua glória”; e o mesmo fez
Pedro (2 Pedro 1.16-18).
Não são todas as pessoas que dão aulas a crianças, porque dizem não ter o dom. Deus nos
escolheu e nos capacita a cada dia. Nesta aula precisamos mostrar as crianças que Deus fala
conosco aonde estamos, que podemos viver aventuras e mostrar a sensação maravilhosa aos
nossos amigos.
LEIA E MEDITE:
Marcos.9:2-13
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender que é muito bom estar na igreja, que podemos nos divertir
aprendendo mais da Palavra de Deus.
 Aprender a compartilhar o que recebemos e a confiar em Deus.

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Precisamos conhecer quem são nossos verdadeiros amigos. Jesus tinha 12 discípulos, porém,
Ele só levou consigo 3, os que Ele sabia que mesmo sem entender o que estava acontecendo,
guardaria o segredo, conforme Ele pediu.
E precisamos ensinar as crianças, que podemos ser felizes em quaisquer circunstâncias. Não é
porque seus pais não conseguem fazer uma viagem, acampar, que eles não te amam. Eles
sempre vão querer fazer o melhor para você.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Para esta aula sugerimos montar uma tenda, pode ser com aquelas tendas prontas, caso
tenha espaço, ou deixar a sala ambiente e bem aconchegante.
 Leve almofadas, tapete, uma mala.
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MINISTRANDO:
Criançada chega aqui pertinho que vou contar uma história para vocês....
A um tempo atrás, Jesus resolveu ir orar em um monte e chamou para ir com Ele, Pedro, Tiago e
João.
Quando chegaram lá, não havia nada e quando Jesus começou a orar, suas vestes começaram a
brilhar e apareceu mais 2 pessoas que de longe eles não tinham identificado quem era.... Elias e
Moisés.
Quando Pedro viu os 3 conversando, ele queria fazer uma tenda para cada um, mas ele ouviu
uma voz que dizia, “este é o meu Filho amado, ouça o que Ele diz”. Então, Pedro pode entender
que Jesus era o mais importante. Sabe porque crianças? Ele morreu e ressuscitou para nos
salvar, para perdoar os pecados, para que hoje estivéssemos aqui. (Mostre as crianças que estar
na igreja é bom, e que o kids é o monte onde Jesus vem falar conosco. Mas precisamos fazer a
obra na igreja e fora dela, não podemos fazer como Pedro que quis montar uma tenda ficar
somente lá) .... nós precisamos mostrar para todas as pessoas, em todos os lugares que Jesus
pode falar com elas e fazer a mudança na vida de cada um.
Jesus mandou que Pedro, Tiago e João não falassem sobre aquilo até que ele, Jesus, fosse
crucificado e ressuscitasse. Depois no tempo certo, eles Pedro, Tiago e João, contaram a todos
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que conheceram que Jesus era o filho de Deus, que veio ao mundo com o propósito de nos
salvar e perdoar de todos os pecados.
E hoje nós vamos buscar ter esta experiência que Pedro, Tiago e João tiveram no monte da
transfiguração ... Vamos ter um momento de oração e buscar a Deus... será que Deus vai falar
com você? Será que vamos ouvir a voz de Deus como fala na bíblia?
ORAÇÃO:
Senhor Jesus, hoje eu declaro, que o Senhor é o único e suficiente Salvador, que morreu por
amor a mim e para me salvar. Tenho gratidão e por isso, te entrego o meu coração, me ensina a
agir de acordo com o que o Senhor deseja.
VERSÍCULO:
Mateus

28:20

-

“E

eu

estarei

sempre

com

vocês,

até

o

fim

dos

tempos.”

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Quantos discípulos, caminharam com Jesus ao longo de sua jornada?
2. Quais foram os 3 discípulos que Jesus levou ao monte?
3. Quais foram os 2 profetas que apareceram quando Jesus orava?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Agora é o momento de mostrarmos nossa gratidão ao Senhor, separando o que temos de melhor.
Quando vamos à Casa do Senhor e levamos uma oferta é como quando vamos a um aniversário
e levamos um presente. Quem recebe, fica super feliz e você que dá, também fica feliz.
Pedro queria construir uma tenda, ele queria ofertar algo muito bom. A intenção dele era muito
boa. Precisamos sempre desejar, ter para dar, porque é melhor dar do que receber. At 20:35.

ATIVIDADE
1) Você pode fazer um caça ao tesouro (Link abaixo com algumas pistas)
http://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/04/colecao-de-pistas-tempojunto.pdf
- O prêmio você decide!
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2) Brincadeira: Quebra-Cabeça de Balões
Antes da brincadeira, pegue duas fotos / desenhos / versículos bíblicos, recorte em peças como
um quebra-cabeça e coloque as peças dentro de balões. Deixe separado de forma que os balões
contendo as peças de cada desenho não se misturem. Divida o pessoal em dois times. Amarre
um balão com barbante no tornozelo de cada um. Cuide para um grupo ficar com as peças de um
dos quebra-cabeças, e outro grupo com as peças de outro. No JÁ os participantes tentam
estourar os balões dos adversários, pisando neles. O grupo que montar primeiro a foto / desenho
/ versículo que estava dentro dos balões oponentes, vence.

LEMBRANCINHA:

Água personalizada

Boa aula!

