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CAMPANHA: “QUEM FOI O REI JOSAFÁ”
REINAR COM JESUS

Aula 1 - SOMOS REIS COMO JOSAFÁ

Nesta aula vamos apresentar para as crianças, Josafá, sua família; ele como menino; um
príncipe, sucessor de um reinado morando no palácio

Para você Professor: Escola de Profetas- reis de Judá

O que nós precisamos saber sobre Josafá para esta aula?
1. Quem foram seus pais: Rei Asa e sua mãe Azuba

Josafá tinha trinta e cinco anos de idade quando se tornou rei, e reinou vinte e
cinco anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili.1 Reis 22:42
Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel.2 Crônicas 17:1

2. Ele então, era o príncipe sucessor para reinar em Israel e era normal que o
príncipe “estivesse no poder junto com o rei vigente aprendendo e se
envolvendo aprendendo a liderar “ ( Reis de Judá (Escola de Profetas)

3. Josafá criança, vivia no palácio . Podemos Imaginar um menino correndo
pra lá e pra cá, subindo e descendo escadarias, brincando

OBS: Para aproximar as crianças do Rei Josafá, vamos apresentá-lo como
criança, mesmo que a Bíblia não mencione nada sobre sua infância. Partimos
sempre do pressuposto que todos os personagens da Bíblia, não nasceram
adultos, concordam?

LEIA E  MEDITE

II Crônicas 17

I Crônicas 15 - para conhecer atitudes do rei Asa pai de Josafá
Romanos 5:17 NTLH
É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte
começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem,
Jesus Cristo, é muito maior! E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como
presente a sua imensa graça reinarão na nova vida, por meio de Cristo.

2Timóteo 2 - Instruções de Paulo a Timóteo, seu filho espiritual  (Somos os primeiros pais espirituais
das crianças )
“(...) se perseveramos, também com ele reinaremos” 2 Timóteo 2:12

https://youtu.be/FxBpwQe3mt8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/22/42+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2cr/17/1+
https://youtu.be/FxBpwQe3mt8
https://www.bibliaonline.com.br/naa/2tm/2/12+
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Quais são os meus objetivos:
Levar a criança a
● Conhecer Josafá como príncipe, ainda criança; que ele conhecia e

amava a Deus
● Saber que Josafá sabia que ele seria o próximo rei (certamente o seu pai

lhe falava)
● Saber que ele morava no palácio e aprendeu com ser um rei com seu pai,

o rei Asa, e conforme ele foi crescendo, foi vendo todas as coisas que seu
pai fazia.

● Saber que Jesus a escolheu para reinar com Ele aqui na terra.

Qual é a situação da criança:
O verbo reinar tem também como significado, tomar espaço e ficar durante um
tempo
Um significado mais informal usado é: fazer travessuras; brincar, folgar.
"As crianças gostam de reinar." E temos também como sinônimos: imperar; governar;
prevalecer; predominar; dominar; mandar.
Já conseguimos entender então que as crianças nos dias atuais têm “reinado” nas casas
e nas famílias, e é muito comum ouvirmos mães dizerem: “Ele manda em mim, no pai, na
casa toda, não sei mais o que eu faço! ”, e a criança só tem 3 anos, ou 5 anos.
Precisamos entender que as crianças são diferentes, têm temperamentos predominantes
e elas precisam que lhes estabeleçam limites.
Precisamos ter discernimento e ajudá-las e também suas famílias; ajudá-las a
compreender a verdade espiritual que é reinar com Jesus, tendo atitudes que valem no
céu

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Faça um trono  desenho ou monte numa
cadeira bem lindo

● Entre vestido(a) de rei com coroa e tudo.
Conte toda história sim

A mesma coroa que será a atividade, faça uma
para você. Depois cada criança pode sentar no
trono para tirar uma foto.

● Imagem de rei e rainha e bebê (sugestões
abaixo) Faça uma coroa pequena de EVA para por
na cabeça do bebê

● Sinal de positivo (sugestão abaixo)
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LOUVOR:

NASCI PRA VENCER

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

“(...) se perseveramos, também com ele reinaremos” 2 Timóteo 2:12

MINISTRANDO:
Olá crianças!
Hoje vou contar pra vocês a história de um rei.
Antes quero saber de vocês como é um rei. Como a gente sabe que ele é rei?
Hummm…

- Isso mesmoI O rei sempre usa uma coroa (vista a coroa).  Que mais?
- Correto! Um rei sempre usa uma roupa diferente; uma roupa especial, né? (uma

roupa de rei não é mesmo? - Um manto ! Uma roupa bonita, com brilhos talvez.
Aqui na Bíblia conta sobre um rei que amava e obedecia a Deus e tinha também uma
rainha. O nome dele era Asa! O nome da rainha era Azuba!
Nomes bem diferentes, né?
E sabem da novidade? Eles estavam esperando um bebê! Será que era menino ou
menina ?
Naquele tempo não tinha como saber! Não tinha chá revelação, não!
Se fosse menino, ele seria…  o príncipe! Se fosse menina seria uma… princesa.
O bebê nasceu e era um… MENINO !! Ebaaa !! O príncipe!
Que nome deram a ele o nome de JOSAFÁ!
Isso mesmo! Vamos repetir? - JOSAFÁ .
Humm…,  será que ele tinha um apelido; um nome carinhoso? O que vocês acham?
Um príncipe!
Um dia ele usaria também uma coroa!
Um dia ele também seria um rei no lugar do seu pai!
Ele foi crescendo, crescendo e eu posso imaginar aquele menino correndo no palácio,
subindo e descendo escadas. Afinal, ele era uma criança, né? E criança brinca, não é
mesmo?
Josafá aprendeu muitas coisas sobre Deus. Seu pai ensinava, sua mãe ensinava e ele
aprendeu desde criança a amar e adorar a Deus.
Ele também ficou sabendo que um dia ele seria o próximo rei. E o desejo que ele tinha
desde criança era de ser um rei muito bom! Um rei que amaria e obedeceria a Deus!

https://youtu.be/DFOFhcL59JI
https://www.bibliaonline.com.br/naa/2tm/2/12+
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O pai de Josafá, o rei Asa, fez muitas coisas boas e Josafá foi aprendendo com seu pai as
coisas boas,
Acho que ele pensava assim: Quando eu for rei eu serei um rei muito bom ! Um rei que
Deus vai gostar! (mostre o sinal de positivo).

Crianças, nós estamos no ano de 2022 - O ANO DE JOSAFÁ!
Deus chama todas as crianças para reinar com Jesus?
Como assim? As crianças vão para um palácio e vão usar coroas de verdade?
Humm… Não é assim! Assim foi a história.
Nós temos um rei que é JESUS , e ele convida todas as crianças para reinar com ELE,
O que significa isto?
Significa que as crianças vão bagunçar? e fazer o que elas querem?! Ser mandonas?!
Josafá sabia que ele seria rei e tinha um sentimento que agrava a Deus.
Ele não pensava que ia ser rei só para mandar nas pessoas e em tudo, mas queria em
primeiro lugar agradar a Deus.
Significa que neste ano em todos os lugares: em casa, na escola, com os amigos, com os
avós, com os tios, na natação, nas aulas… em todos os lugares mesmo as crianças serão
abençoadas porque Jesus o nosso rei estará cuidando . Quem vai reinar é Jesus e as
crianças vão reinar com ele, também. Vocês crianças, para reinar, serem reis e rainhas

com Jesus , Nascemos para vencer.

CHAMAMENTO:
As crianças precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
Em todas as aulas, tenha discernimento do momento do
chamamento.
Nós temos a missão e também o desafio de levar nossas crianças até
o Salvador,
Mesmo que elas tenham que repetir a oração várias vezes, entenda
que é melhor que façam todos os domingos  do que nunca fazerem.
E vamos pensar que cada aula é uma oportunidade de salvação.

Será que no próximo domingo, virão?
Como Jesus entra no nosso coração?
É só orar e falar, JESUS ENTRA AQUI DENTRO DE MIM. EU QUERO TE RECEBER
COMO MEU SALVADOR.
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ORAÇÃO:
Vamos orar?
Querido Deus quero agradecer pelo seu amor e porque hoje eu aprendi de um
rei que quis te agradar. Eu também quero ser como Josafá. Ajude-me a reinar
aqui na terra. Coloca dentro do meu coração um amor pelo Senhor e um desejo
de te agradar sempre, em todos os lugares que eu for, em nome de Jesus.

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho
é contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também;
é um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das
experiências que elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa andando com ele pela sala e
quem tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “
Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
João 4
Uma vez, Jesus estava com sede e pediu água para uma mulher que estava
perto de um poço de água.
Ela, em vez de dar logo a água que Jesus queria, ficou fazendo perguntas para
Jesus. Ela disse assim:
Onde está seu balde para pegar água? Você nem tem um balde!
Jesus conversou com ela e falou muitas coisas da vida dela que eram verdade.
Daí ela acreditou que Jesus era o filho de Deus.
Muitas vezes as pessoas perguntam: Por que temos que dar ofertas? Porque
temos que entregar?
Hoje eu quero que vocês falem pra mim. Quem pode me responder.
(Colha as respostas das crianças e reafirme que entregamos porque amamos a
Deus)
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SANTA CEIA:

Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença
de Deus.
Como Preparar a Ceia para as crianças?
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b187
73499d44bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!

Hoje começamos a ensinar sobre Josafá. Começamos apresentando Josafá como uma
criança que logo cedo ficou sabendo que seria o próximo rei.
Ensinamos que Deus convida todas as crianças para reinar nesses dias com Jesus.

DESAFIO DA SEMANA: As crianças estão levando uma coroa, que simboliza que ela
também reina com Jesus. Então faça um ato profético, principalmente esta semana que
inicia-se o ano letivo, que ela vai reinar; que ela vai reinar também na sua escola.

Cremos que terá grandes testemunhos.
Seja um exemplo de servo de Deus!
Orem e profetizem um ano vitorioso !

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Se precisar pode procurar qualquer professora da Equipe.
Estamos aqui, e oramos por sua casa todos os dias!

Deus abençoe!

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE:
Vamos fazer uma coroa diferente?

Materiais necessários para fazer o artesanato da coroa:

● Pratos de papel (coloridos ou não)- veja MAIS MODELOS
● Cola
● Pintar
● Lantejoulas
● Joias de acrílico (lantejoulas)

Como fazer uma coroa:
● Dobre o prato de papel ao meio
● Corte verticalmente no meio (3/4 do

caminho até a borda) da placa
● Desdobre o prato de papel e corte

horizontalmente no corte que você acabou de fazer
(essencialmente criando um + no centro do prato de
papel

● MAIS MODELOS
● Corte diagonalmente entre cada corte

que você acabou de fazer (criando 8 fatias
triangulares no centro)
Faça a sua própria coroa. Dê a aula com ela

LEMBRANCINHA:

É muito importante que a criança leve para casa a
lembrancinha da aula.
O nome já diz “lembrança”.
Faça uma coroa simples. Cole num saquinho de papel e
coloque algumas balinhas ou MM
Não se esqueça de colocar a tag do versículo

SUGESTÃO DE IMAGENS:

https://www.firstpalette.com/craft/paper-plate-crown.html
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