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Aula 4: Coração de Jesus

Chegamos ao final da campanha do Coração de Josafá.
Vimos que o rei Josafá amava muito a Deus, era disposto, ousado, puro.
Vemos essas características em Jesus. E por isso finalizamos esta campanha falando
sobre o coração de Jesus, e o que Deus deseja de nós: que sejamos mais parecidos com
Ele.

Para você professor

Você já parou para refletir sobre a dimensão do amor de Jesus e de todos os
sentimentos que habitavam em seu coração humano ? Isso mesmo, Jesus como homem
era sujeito às mesmas emoções que enfrentamos. Porém ele não era dominado por
emoções passageiras.

O coração de Jesus estava firmado em um propósito: salvar as pessoas. E como Ele
cumpriu esse propósito? Sendo humilde, perseverante, livre de vaidades ou rancor. Jesus
foi perdoador, com um amor jamais visto. Jesus era paciente, empático, determinado...
E o que Deus espera de nós ?
Que possamos buscar ser um pouquinho mais parecidos com Jesus.

“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.”
Filipenses 2:5

LEIA E  MEDITE

Filipenses 2:5-22

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança sobre como era o coração de Jesus e como Ele lidava com suas
emoções

● Mostrar que Deus espera que sejamos parecidos com Jesus

Qual é a situação da criança:

Como está o coração das crianças nos dias atuais?
Faça uma reflexão sobre isso pensando nos casos que você acompanha, em como as
crianças têm se expressado e mostrado suas emoções.
Agora a pergunta que fica é: como podemos ajudar essas crianças?
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A infância é uma fase determinante na vida de uma pessoa. Por isso essa fase precisa
trazer uma base, um alicerce para que tudo o que for construído em sua vida fique firme
(como a construção de uma casa mesmo).

Por isso precisamos levar Jesus para as crianças! Ensinar incansavelmente!!! Todas as
crianças precisam de Jesus! Elas precisam ter o amor de Deus como base.

Prontos para essa missão?
Deixe esse amor de Jesus entrar também em seu coração para que você se sinta
determinado a ajudar as crianças na construção desse alicerce.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

1 Vamos fazer uma linda festa de encerramento da campanha. Faça uma decoração
linda para celebrar esse momento.

2. Nesta aula vamos completar o coração de Josafá. As peças do
quebra cabeça estão no anexo da aula 2 da campanha

3. Vamos recapitular tudo o que foi ensinado nessa campanha e já
falar sobre a última peça do coração. Para isso, prepare um circuito
onde as crianças poderão relembrar o que aprenderam sobre o
coração de Josafá. Coloco a seguir as atividades do circuito:
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I. Cada criança deverá dar uma volta correndo ao redor da sala, e depois fazer 10

polichinelos. Esse é o circuito do coração Disposto
II. Cada criança deverá ter a coragem de cantar um trecho de uma música do kids.

Esse é o circuito do coração Ousado
III. Cada criança deverá pegar um coração de eva riscado com canetinhas e lavar

em um pote com detergente. Esse é o circuito do coração limpo.
IV. E como última missão do circuito, as crianças trabalharão em duplas para montar

o quebra cabeças do coração de Jesus. (imagens a seguir)

CORAÇÃO DE JESUS
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Para os pequenos, utilize a versão do quebra cabeça mais simples

LOUVOR:

Meu coração era sujo - 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=dU0GSsoF_eo

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

"Tenham no coração de vocês o mesmo sentimento de Jesus Cristo” Filipenses 2:5

MINISTRANDO:

Crianças, hoje é o último dia da campanha do coração de Josafá!
Vamos lembrar o que aprendemos até agora?
Josafá tinha um coração disposto, ousado, puro.... essas características também vemos
no coração de Jesus!!!

Sabe crianças, a Bíblia fala que nós devemos ter um coração parecido com o de Jesus.

https://www.youtube.com/watch?v=dU0GSsoF_eo
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Mas vocês sabem como é o coração de Jesus??? (deixe as crianças falarem)

Vocês se lembram que Jesus veio ao mundo com a missão de salvar a gente e nos livrar
do pecado, certo?
Mas não foi fácil... tiveram momentos que Jesus foi ameaçado, traído, acusado, e até
ficou com medo. Mas Ele não deixou nada disso entrar em seu coração.

O amor que Jesus tinha era muito, muito grande, e por isso Ele nunca desistiu de nós,
mesmo quando coisas ruins aconteceram para Ele.

Uau! Que amor enorme que Jesus tinha!!!
Vamos ver como era esse amor?
Era paciente, bondoso, gentil… (mostre as ilustrações dos corações que estão nas
imagens dessa aula)

As crianças podem ter um coração como o de Jesus também!
Feche os seus olhos. Imagina só , o que você precisa colocar no seu coração para ser
mais parecido com Jesus? Será amor? Perdão? Paciência? Verdade?
Gentileza?bondade?
Criança que tem o coração igual ao de Jesus tem tudo isso!!!
E vamos aprender também , com Jesus, a não guardar no coração sentimentos ruins.
Quando você sentir algo ruim como medo, tristeza, deixe isso ir embora logo. Não fica
guardando no coração não.
Nosso coração precisa estar cheinho desse amor de Jesus.

Quem aqui quer ter o coração igual ao de Jesus???
Vamos orar então !

ORAÇÃO:

“Senhor Jesus, eu desejo ter um coração como o seu, um coração bondoso e cheio de
amor. Eu quero ser mais parecido com O Senhor. Em nome de Jesus. Amém!"
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HORA DO TESTEMUNHO:

Chegou a hora mais esperada do culto kids!!!
É hora do testemunho!!!
Vamos incentivar as crianças a contar suas experiências
com Deus.
Cada uma vai dizer assim: eu vivi um milagre….
Grave os testemunhos, divulgue nos grupos, e se os pais
autorizarem, nas redes sociais também.
Vamos ter muitos milagres esse mês!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

O coração de Jesus tem muito amor, e quem ama cuida!
Precisamos mostrar o nosso amor cuidando das coisas de Deus, trazendo nossas ofertas,
cuidando dos brinquedos do kids, convidando amiguinhos para vir à igreja, e sendo
crianças boas, que ajudam quem está pertinho .
Quem quer entregar uma oferta de amor hoje ao Senhor? Vamos orar por isso!

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais

Hoje foi o último dia da campanha do coração de Josafá.

Durante essa campanha, as crianças aprenderam que o coração de Josafá era
disposto, ousado e puro . Essas características também vemos em Jesus

E por isso hoje encerramos a campanha falando do coração de Jesus e dos sentimentos
que Jesus tinha.

Nossa oração é para que cada criança tenha seu coração firmado no Senhor, e sejam
parecidas com Jesus: cheias de um amor , amor que vem de Deus, e que faz elas serem
muito fortes e vendedoras .

"Tenham no coração de vocês o mesmo sentimento de Jesus Cristo” Filipenses 2:5

Deus abençoe!
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ATIVIDADE:

O coração que tem Jesus é muito feliz. Por isso faremos com as crianças os corações
divertidos no palitinho
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LEMBRANCINHA:

Vamos entregar para as crianças um lápis com coração, Veja algumas opções a seguir:

Faça também pulseiras do coração de Jesus para as crianças
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SUGESTÃO DE IMAGENS :


