
 

CAMPANHA - GERAÇÃO APOSTÓLICA 
- GENEALOGIA DE JESUS 

 “O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 
 

INTRODUÇÃO 

Daremos inicio a mais uma campanha, vamos da genealogia de Jesus, viveremos um novo 

tempo com nossas famílias. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Precisamos como professores ser influenciadores de uma nova geração. Resgatar a nossa 
genealogia apostólica. 
É nossa missão, ensinar as crianças que elas são capazes de mudar a sua própria história e de 
sua família, que são capazes de andarem na contra mão daquilo que o mundo impõe como 
normal. 
Vemos uma geração totalmente tecnológica, egoísta, rebelde e mimada. Uma geração onde se 
perderam os valores da árvore genealógica, acabamos de ensinar sobre a Campanha do 
Resgatador, e daremos continuidade acabando com a deformidade deste tempo, e implantando o 
sentimento de Jesus, e levando a benção de Deus a todas as gerações futuras. 
Você terá que gerar dar vida, produzir, formar e desenvolver um sentimento novo no coração das 
crianças, e as nossas atitudes falam. 
A atitude de cada um, que levaremos para as crianças, falam de forma intensa e surpreendente. 
Falaremos delas em cada domingo. 
 
 

Nossas aulas: 
 

    
Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

 

Dia 
05 

Virada Apostólica  Raabe e Salmon 
 

Josué 2.1-14/ 6.22-25/Mt 
1.4-5 

Dia 
12 

 

Ocupando Lugares Altos Davi bisneto de Boaz ocupa um lugar 
de honra  

Rute 4.21-22/ II Sm 2.1-7, 
5.1-4 

Dia 
19 

Recebendo o que Ninguém 
tinha 

Salomão o mais sábio  I Reis 3.3-15 
 

Dia 
28 

Mudança de sorte Jesus - quando o aceito tudo muda Mt 1 / Jo 3.16 

    

 

 

 Equipe Pedagógica. 
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AULA 1 - Virada Apostólica 
 

Hoje damos início a esta nova campanha, onde viveremos um novo tempo em nossa família. 
 

LEIA E MEDITE: 
 

Josué 2.1-14/ 6.22-25/Mt 1.4-5 
 

OBJETIVOS: 
 Que nossas crianças entendam que elas podem transformar a sua história e construir um 

novo futuro, tendo como exemplo genealogia apostólica. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Crianças que não sabem ajudar ao próximo. Que perderam ou não se interessam pelos valores 
ensinados em casa, na igreja ou na escola. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

 2 Balões em forma de coração ou vermelhos cheios. 
 Um palito de churrasco. 
 Desenhos ou uma maquete de como Deus livrou Raabe, bonecos (palitoches) de Raabe, Salmon e o 

bebê Boaz. 
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MINISTRANDO: 
 

Escolha uma criança para cuidar dos 2 balões, ela não pode deixar cair, nem estourar, e nem 
permitir que alguém fure os balões com o palito de churrasco. Peça para ela começar a jogar os 
balões no ar e que as demais crianças façam de tudo para ajudar, enquanto a qualquer momento 
você poderá tentar espetar os balões com os palitos e elas não deixarão. 
Após a brincadeira: 
Vocês estão de parabéns fizeram de tudo para proteger os balões. 
A bíblia nos conta a história de Raabe que protegeu 2 espias que haviam sido enviados por 
Josué, para as muralhas de Jericó. 
Raabe era uma mulher que ninguém naquela época tratava bem, porque ela era uma prostituta, 
ou seja, fazia aquilo que era errado. Ela e sua família tinham tudo para ter um futuro muito ruim. 
Até que certo dia bateu em sua porta uma chance dela transformar o futuro dela. 
Aqueles espias estavam fugindo dos soldados de Jericó, eles tinham que voltar para onde estava 
Josué e cumprir a missão. E agora? Raabe os escondeu de tal forma que aqueles soldados não 
os acharam. Ela falou aos soldados que eles estiveram lá na casa dela sim, mas fugiram. 
Quando aqueles já estavam livres dos soldados, Raabe aproveitou e falou para os espias que 
sabia quem era Deus e que ouviu tudo o que Deus podia fazer, e que já que ela os ajudou, ela 
queria que o Deus deles a livrasse junto com sua família. 
E assim aconteceu depois que as muralhas caíram apenas à família de Raabe foi salva. 
Mas não para por aí o que Deus fez, quando ajudamos alguém com amor, Deus muda e 
transforma a nossa vida. 
Raabe que era alguém que ninguém achava que poderia ter uma família feliz teve uma virada em 
sua vida, ela conheceu um homem chamado Salmon, da tribo de Judá, muito respeitado, que 
todos sabiam que era homem de Deus, e eles se casaram e Deus deu a eles duas coisas muito 
importantes: um filho chamado Boaz e a honra de fazerem parte da futura árvore genealógica de 
Jesus. Boaz foi aquele homem muiiittttoooo rico que se casou com Rute. 
Você como Raabe e Salmon tem a missão de mudar o futuro de sua família, sabe como? 
Fazendo a diferença e ajudando ao próximo. 
Neste mês você e sua família têm a missão de arrecadar alimentos e produtos de higiene e trazer 
para a igreja. E no último domingo vamos montar juntos várias cestas básicas para ajudar várias 
famílias. 
E Deus vai mudar a tua família como mudou a de Raabe. 
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ORAÇÃO: 
 

Senhor que possamos ter um coração segundo o seu, sempre pronto a ajudar, transforma a 
minha vida e de minha família, e a cada criança e família que eu ajudar. Que possamos ter uma 
virada apostólica e fazer parte sempre da genealogia de Jesus. Amém 

 

VERSÍCULO: 
 

Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isaias 41.6 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 

A oferta de ajudar ao próximo de Raabe deu a ela uma família bendita e linda. Vamos entregar 
nossa oferta de amor e procurar ajudar a todos sempre. 
 
Atividade: 
 

Vamos brincar! Providencie panfletos de supermercado como o da imagem. 
 
 Monte um padrão para ter em uma cesta básica, bem básica mesmo, faça um modelo com 

as imagens e deixe em um cartaz. 
 Deixe vários recortes dos mesmos alimentos e outros que recortou do panfleto e deixe tudo 

misturado. 
 Separe as crianças em grupo ou trio e determine um tempo para eles procurem nos 

recortes das imagens dos alimentos e separe montando tudo que tem no cartaz que deixou 
como exemplo. 

 Primeiro de um tempo curto para que eles não consigam e vá animando a brincadeira.  
 Depois aumente o tempo e quando conseguirem achar todos os alimentos necessários, 

para uma cesta básica, converse com eles e diga o que poderia ficar melhor nessa 
“compra”, e primeiro ouça as crianças ( poderia ter bolacha, suco, bolo...) e partir daí dê 
mais um tempo para deixarem a cesta bem completa. 

 No final da brincadeira faça a conscientização para trazem alimentos para ajudarmos as 
famílias. ( nesse momento professor fique atento para perceber se tem alguma criança 
com necessidade de receber alimentos, sejam eles o básico ou as guloseimas que muitas 
vezes eles não tem em casa. 

 
Boa atividade! 
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LEMBRANCINHA: 
 

Marcador de página ou um bloquinho de anotações no muro. 
 
Junto com a Lembrancinha a criança levará uma cartinha missão.(Esta em anexo) 
 

   
 
 

Queridos Papais, 
 
 
Na nossa campanha deste mês, temos o intuito de gerar em nossas crianças o sentimento de Jesus, a cada 
domingo eles receberão uma missão que deverá ser cumprida junto com a família. 
Assim como Raabe teve uma virada apostólica em sua vida, declaramos que vocês terão também.  
Ajudar ao próximo traz livramentos e um bom futuro. 
 
 
Missão 1 - vocês como família irão arrecadar alimentos e produtos de higiene como: Arroz, feijão, açúcar, óleo, sal, 
macarrão, molho, lata de sardinha, pó de café, caixa leite, bolachas, achocolatado em pó, creme dental, sabonete. 
Iremos no último domingo montar cestas para nossa assistência social da Igreja e suprir outras famílias. 
Caso vocês necessitem de alguma ajuda, e tenham alguma dificuldade, procure um dos coordenadores do kids, 
teremos o prazer de ajudar. 
 
Que Deus dê estratégias de conquistas sobre vocês, e não se esqueçam de se envolverem nas missões com as 
crianças. 
 
 
 
Nós do Renascer Kids Church desejamos o melhor desta terra para cada família e estamos a disposição. 
 
 
Boas conquistas! 
 

 


