
2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
MAIO 2022 - AULA 2

CAMPANHA: CRIANÇAS SUPER PODEROSAS.

TEMA : UMA PALAVRA PODEROSA (Espada = Poder da Palavra)

Para você professor
Nesta Campanha do mês de Maio, intencionamos levar as crianças à reflexão
que elas têm um poder diferenciado que vem das coisas espirituais e que essas
são maiores que qualquer objeto mágico ou força extraordinária.
Que todas as crianças são super poderosas,  pois Deus as faz assim.

LEIA E  MEDITE

Hebreus 4.12, Efésios 6.17

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a palavra de Deus tem poder para transformar
qualquer situação.

Qual é a situação da criança:

A criança de forma lúdica acredita que os objetos mágicos têm mesmo o poder
de fazer e realizar proezas, e muitas vezes caem em enganos de se eu tivesse a
varinha de fulano eu teria poder, se eu tivesse a espada tal seria invencível!
Deus tem essa porção de realizarmos grandes coisas através do poder da
palavra.
Quando acreditamos que somos curados e capazes de levar cura, somos
perdoados e perdoamos independente da situação, pelo poder da Palavra
manifesto por nossa fé somos capazes de fazer o que Jesus realizou e coisas
maiores ainda.
Então nossas crianças vão aprender que esse poder é delas e que elas podem
sim realizar como Jesus realizou e ir além!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Tenha para essa aula:

● 2 Bíblias reais
● 1 espada
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Dinâmica do duelo da palavra.:

● Divida a turma em duas equipes:
● Faça um quiz onde as equipes precisarão encontrar os versículos da Bíblia e

ler.
Sugestão para aquelas que ainda não sabem ler plenamente.

Faça cartazes com 2 opções de respostas. Leia as respostas e a criança
escolhe a resposta certa.
Dependendo do seu grupo, você já deixa marcado cada versículo e leia
na linguagem da criança.
USE IMAGENS- sugestões abaixo. ( se puder, projete no Powerpoint)

Pergunta 1:
O que fazer para ser curado?
Isaías 53:4.

Pergunta 2:
O que é melhor obedecer ou oferecer uma oferta muito difícil de entregar ?
1 Samuel 15:22

Pergunta 3:
Se alguém não consegue dormir?
Salmo 4:8

Pergunta 4:
Se alguém tiver medo?
Isaías 41.10

Pergunta 5:
Que alguém precisa de alegria? Ester 8.16

Pergunta 6:
Se alguém não consegue aprender? Isaías 11:2

Fique atento ao tempo pois essa dinâmica é base da Ministração, a quantidade
de perguntas vai depender do tempo que as crianças vão levar para achar e ler
cada versículo.

Evitem usar dispositivos eletrônicos para as crianças procurarem os versículos, já
que nos dispositivos com a ferramenta de busca, é facilmente encontrado o livro,
versículo.
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Louvor
Pisa na Muralha - Aline Barros https://youtu.be/w6ft82ZhzQQ

Obedecer - Diante do Trono https://youtu.be/7c7GCNEmzR0

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

Usem … a  espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Efésios 6:17

MINISTRANDO:
Comente cada versículo que as crianças forem lendo explicando para as
crianças a cada leitura.
Crianças vocês viram que existe resposta para qualquer coisa na Palavra de
Deus?
Pois é, por isso que a palavra é mais forte e poderosa que qualquer espada do
universo, na Bíblia diz assim ‘…Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta
mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais
fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e
pensamentos do coração delas.”
Hebreus 4:12.

Isso significa, que a palavra de Deus pode transformar qualquer situação e
resolver qualquer problema. E ela nos faz sermos mais poderosos que qualquer
guerreiro com a melhor espada nas mãos.

Vamos aprender cada dia mais a palavra e nos tornar cada vez mais fortes pela
palavra de Deus.

https://youtu.be/w6ft82ZhzQQ
https://youtu.be/7c7GCNEmzR0
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ORAÇÃO:

SENHOR DEUS EU QUERO APRENDER MAIS E MAIS DA SUA PALAVRA QUE É VIVA E
TEM PODER!
OBRIGADO POR DEIXAR TUDO PRONTO PARA QUE EU FOSSE MAIS QUE VENCEDOR
PELA MINHA FÉ, NO NOME DE JESUS AMÉM!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Ex 12. Vocês se lembram que uma vez o povo de Deus era escravo de um rei
muito mal?
Aí Deus falou que ia tirá-los de lá, mas antes do povo sair, Deus pediu uma oferta:
tinham que eles separem a melhor ovelhinha, sem mancha, limpinha, e que
fizessem ali uma festa, um churrasco de gratidão, e que passassem o sangue da
ovelhinha na porta, para que tivessem o livramento.  Lembram?

- Como podemos fazer hoje? Precisamos pegar uma ovelhinha também?
Como tem que ser nossa oferta?

- Hoje você vai separar o seu melhor, a melhor oferta e vai entregar como
gratidão e como uma festa, feliz.

Cada criança que tem Jesus no coração, tem uma proteção especial ! E por
causa da oferta das crianças e também de nós adultos, nossa família será muito
abençoada e Deus vai livrar nossas casas de todo mal.

- Quem acredita nisso? Quem crê?
- Eu acredito!

Então vamos entregar nossas ofertas.

ATIVIDADE/
LEMBRANCINHA:

A própria atividade.

Espada da Palavra.

https://youtu.be/Mlk8GcZkMmo (Sugestão para fazer com as crianças) ao
terminar o origami coloque o versículo na espada.

https://youtu.be/Mlk8GcZkMmo
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SUGESTÃO DE IMAGENS:
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