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TEMA : DISPOSIÇÃO X PREGUIÇA.
Como ser disposto em tempos tão cheios de coisas para realizar? A força do
Senhor nos enche de alegria e a vontade necessária para irmos além do cansaço
do dia a dia.
Para você professor
Precisamos ter disposição para realizar as atividades do dia a dia e servir ao
Senhor. Humanamente nosso corpo cansa e se desgasta, por esse motivo
precisamos cuidar bem dele nos alimento e descansando corretamente, mas a
disposição vai além do cansaço, é como quando uma mãe chega depois de um
dia esgotante e resolve fazer o jantar favorito do seu filho pois ficou longe dele, ou
quando depois de uma semana corrida entregamos nosso domingo indo à igreja,
evangelizando, participando dos eventos e fazemos felizes com alegria. Isso é
disposição! É dessa disposição que falaremos para as crianças nessa aula, algo
que vai além das condições físicas. Assim como a preguiça, que nada tem a ver
com cansaço, pois o cansaço é um reflexo natural do corpo, a preguiça é a falta
de vontade de realizar mesmo quando se está "descansado", é um desânimo
sem precedente que impede muitas vezes da pessoa realizar algo importante
para si.
Mas aqueles que buscam a Deus primeiro tem suas forças renovadas e seu ânimo
refeito e vão além dispostas para viver o melhor.
Que esse renovo por buscar a Deus primeiro esteja manifesto em você que irá
ministrar essa palavra, em nome de Jesus!
LEIA E MEDITE
● Isaías 40: 25-31
Quais são os meus objetivos:
● Ensinar a criança a diferença entre preguiça e cansaço;
● Mostrar que para ser disposto temos que buscar a Deus primeiro e fazer
nossa parte nos cuidando depois.
Qual é a situação da criança:
As crianças depois de 2 anos em casa, criaram hábitos que as deixaram menos
ativas. Hoje vemos em reportagens e no cotidiano da igreja, as crianças menos
dispostas para se mexer, brincar, interagir com o outro.
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A falta de atividade física para as crianças atrapalha em seu desenvolvimento
motor e cognitivo, e especialmente no seu desenvolvimento espiritual, dado que
elas não "aguentam" ficar 2 minutos de joelhos para orar, ou 4 dançando um
louvor, imaginem pensar em caminhar na marcha por 2 horas?!
Os novos hábitos adquiridos na pandemia trouxeram para muitas crianças a
preguiça (falta de desejo de fazer algo).
Mas na força do Senhor vamos mandar toda preguiça embora e viver o renovo
do Senhor!
Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Circuito com obstáculos.
Dentro das possibilidades do seu espaço, monte um caminho colocando nesse
caminho cadeiras, onde em um momento as crianças passam por cima e outras
por baixo; que tenha que pular com um pé só, que tenham que atravessar uma
linha reta feita com fita ou em zigue-zague…
No início escreva PREGUIÇA :( , e no fim DISPOSTO COM JESUS :)
Quando todas as crianças terminarem o circuito, comece a ministrar.
Use um som de aplausos para cada criança que terminar:
APLAUSOS

LOUVOR:
Criança de Jesus https://youtu.be/Ws1MRfTXjuA
A formiguinha https://youtu.be/jLwWCb91LpM
VERSÍCULO DE HOJE : ( adaptado ou na versão NTLH)
"Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias;
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam."
Isaías 40:31
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MINISTRANDO:
Elogie e faça uma festa com palmas, assobios e muita animação quando cada
criança terminar e entregue a ela o botom de Disposto com Jesus em 1º lugar!
Comece a ministrar!
Nossa!!! Crianças hoje saímos da preguiça e viemos para o primeiro lugar com
Jesus na Disposição!
Quem ficou cansado? (Espere as crianças se manifestarem, e aqueles que
disserem que estão cansados, concorde com elas e explique) é nosso corpo
quando realizamos algo se cansa mesmo e isso é normal! Por isso Deus diz que
precisamos dormir, pois nosso corpo também precisa descansar!
Mas o que não podemos deixar é que a preguiça, que é aquela vontade de não
fazer nada, mesmo depois de uma noite bem gostosa de sono, e a gente ainda
quer ficar lá deitado no sofá sem fazer nada… se te chamam para ir brincar você
diz não, de te chamam para uma festa você fala hoje não! Se é hora de ir para a
Igreja, você diz não quero!
Ah! Esse desânimo, falta de vontade, preguiça tem que sair para bem longe da
gente!
Vamos nos renovar na força de Jesus e fazer muitas coisas!!!!
Não importa se você correu o dia todo, se estudou muito, se ajudou em casa,
você vai chegar na Kids e louvar ao Senhor, orar, brincar, se alegrar!
Aí quando chegar em casa ainda vai estar disposto para orar, jantar, tomar
banho, fazer tudo que tem que fazer e depois dormir para recarregar a bateria!
As crianças de Jesus tem muita energia e renovam suas forças no Senhor.
Vamos orar…
ORAÇÃO:
JESUS EU TE AGRADEÇO POIS O SENHOR ME RENOVA TODOS OS DIAS, EU SOU UMA
CRIANÇA DE JESUS E TENHO SAÚDE NO MEU CORPO E NA MINHA MENTE, E MUITA
DISPOSIÇÃO PARA OBEDECER, ORAR, E REALIZAR TUDO QUE PRECISO, EM NOME
DE JESUS, AMÉM!!!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Lucas 21:1-4 A Oferta da Viúva!
Às vezes pensamos que não temos nada para oferecer ao senhor, mas a história
dessa viúva mostra que não é o tamanho da oferta, mas o quanto ela vale para
gente que importa, o sentimento que entregamos junto com ela. Quando
buscamos a Deus primeiro e somos fiéis em nossas ofertas, nada nos falta.
A viúva resolveu obedecer e entregou tudo que tinha como oferta a Jesus, e foi
abençoada. Todas as vezes que você escolher a Deus primeiro e entregar o seu
melhor Deus vai te abençoar e você viverá o melhor!
ATIVIDADE:
Que tal uma noite de brincadeiras?
Como atividade faça brincadeiras como
dança da cadeira, (Sugestão de música https://youtu.be/spN1wLGbVCA)
Com Jesus e sem Jesus (morto-vivo adaptado),
Seu mestre mandou, etc
“Batata quente”: Faça uma bola de pano ou papel. Cole a figura de uma
preguiça . Ponha um louvor bem alegre do Praise NASCI PRA VENCER

LEMBRANCINHA:
cartão com a frase com Jesus eu quero Bis (e o chocolate colado (em anexo)
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