2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JUNHO 2022

CAMPANHA: BUSCAR A DEUS PRIMEIRO
INTRODUÇÃO
Quando falamos em importância das coisas em nossas vidas, podemos nos deparar com
diversos dilemas, como: qual atividade realizar primeiro, qual local conhecer primeiro,
quais convidados priorizar em uma festa, qual curso escolher para uma formação, com o
que dedicar mais do nosso tempo…
Muitas pessoas andam perdidas, sem direção, sem saber colocar cada coisa em seu lugar,
e com as crianças, não é diferente…. Priorizar é difícil!
Mas a Palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, e lá em Mateus 6:33 o Senhor Jesus
nos ensina o caminho como estabelecer prioridades.
E por onde começar?
COLOCANDO DEUS EM PRIMEIRO LUGAR.
E assim, todas as outras coisas que precisamos o Senhor nos dará.
E no que erramos? Quando buscamos todas as coisas primeiro e deixamos Deus para
depois… Isso gera uma bagunça espiritual, pois não tem como vivermos tudo o que Deus
tem para nós sem darmos o controle das nossas vidas para Ele.
Escolher andar com Jesus é colocar Deus em primeiro lugar.
Acordar, agradecer, orar pela família, buscar a palavra são os primeiros passos para isso.
Vamos ensinar às crianças , através de exemplos da Bíblia, que colocar Deus em primeiro
lugar é a melhor escolha.

NOSSAS AULAS DE JUNHO:
DOMINGO

TEMA DA AULA

HISTÓRIA BÍBLICA

REFERÊNCIA

05/06

Buscar a Deus em
primeiro lugar

Josafá

1 Reis 22:1-5

12/06

Buscar a Deus nos
momentos difíceis

Viúva de sarepta

1 Reis 17:8-16

19/06

Buscar a Deus quando
quero muito algo

Davi

2 Samuel 23:14-17

26/06

Buscar a Deus de todo o
coração

Abel

Gênesis 4:4

Versículo chave da campanha:
“Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês” Mateus 6:33
Louvor da campanha: Buscai primeiro o reino de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=ljf-hYjO_Go
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Dicas de atividades
Nesta campanha estimularemos as crianças a refletirem sobre prioridades. Utilizaremos os
numerais como referência e levaremos a criança a pensar o que deve ocupar o primeiro
lugar em nossas vidas e em nossos corações.
Faça um cartaz de destaque com o painel da campanha do mês, e se inspire em
brincadeiras, atividades e lembrancinhas que poderão reforçar a importância de Deus
estar em primeiro lugar em nossas vidas.
Painel da Campanha de Junho:

Atividades complementares campanha:

Deus Abençoe!
Equipe Pedagógica

