
 
 

 

OUTUBRO – #CRIANÇA DE JESUS 

 

  INTRODUÇÃO 

 
Chegou o mês mais divertido do ano, o mês das CRIANÇAS!!! 

 

Como Deus ama as crianças!!!  

Jesus disse que o reino de Deus é das crianças! E quem não for como uma criança não pode entrar nesse reino. 

 

A criança é escolhida por Deus! É amada, desejada!!! 

Desde a criação Deus desenhou um caminho completamente novo para dar vida a uma criança, colocando ela dentro 

do ventre da mãe, para ser gerada em amor. E nesse momento, Deus já começou a escrever uma linda história para 

cada criança. Cada criança com suas características especiais, mas todas formadas por esse amor. 

 

Nesse mês ensinaremos as crianças que elas são PROTAGONISTAS de suas histórias. Isso significa que elas são o 

personagem principal. E essa história é escrita pelo dedo de Deus. 

Deus amou e escolheu cada uma para viver uma história linda. 

 

O versículo base dessa campanha está em Isaías 44:1-2 

 

“Agora pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou 

desde o ventre, e que te ajudará: Não temas ó Jacó, servo meu, a quem escolhi.”  

 

E então, preparados para um mês incrível no nosso ministério? 

Então vamos envolver todos para viverem a hashtag dessa campanha  #CRIANÇADEJESUS !!! 

Vamos curtir, compartilhar, “viralizar” essa campanha!  

Deus vai marcar as crianças com essa hashtag!!! 

 

NOSSOS TEMAS: 
 

Essa campanha acontecerá durante todo o mês de outubro. 
 
A cada aula trabalhada reforçaremos que: 

• A criança é escolhida de Deus. 

• O Senhor a formou, ela é amada e desejada! 

• Vamos ensinar a criança a lidar com suas emoções e sentimentos 
 
AULAS DE OUTUBRO 
 

Data Tema Trecho Bíblico 

04/10 Deus quem me fez! Galatas 1:15 ; Jeremias 1:5 

11/10 Esse reino é meu? Lucas 18:16,17 

18/10 Construindo a minha vida com Deus! Provérbios 22:6 

25/10 Espalhando o amor de Deus que há em mim! João 15:12 

Ore, jejue, se consagre para esse tempo. Deus quer te usar para levar essa marca de benção para as crianças dessa 
nação. 

Deus abençoe e boas aulas! 

Equipe pedagógica! 
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AULA 1: Deus que me fez 
 
Deus criou cada criança de uma forma muito especial, e com características diferentes. 
Nessa aula ensinaremos que Deus formou as criança e deu, a cada uma, corpo, alma e espírito. 
A criação de Deus é perfeita! E Ele formar as crianças e ensiná-las a serem #CriançasdeJesus 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Nessa aula ensinaremos as crianças que elas foram formadas por Deus de uma forma muito especial. 

Provavelmente você já ensinou sobre a criação na sua igreja. Mas nessa aula daremos um passo além. Vamos levar 

a criança a se aprofundar no entendimento do significado dessa formação. Que Deus nos fez não apenas fisicamente 

nas ele também nos deu uma alma, que nos permite ter emoções, sentimentos, desejos. E nos deu também um 

espírito, que se conecta com o Espírito Santo de Deus, que faz sentirmos a presença de Deus e nos aliançarmos 

com Ele. 

Queridos, existe uma guerra espiritual diária, onde as crianças são assoladas na mente, se sentem  desprezadas, 

excluídas, feias, depressivas. Nunca se viu um tempo com tantas tendências suicidas no meio das crianças e 

adolescentes. 

É tempo de irmos ao resgate das crianças! Mostrar que Jesus as escolheu e que Ele quer dar uma força gigante para 

elas vencerem os sentimentos ruins que podem aparecer no meio do caminho. 

A criança pode fazer essa escolha! Ela é a PROTAGONISTA de sua história. 

Vamos ensiná-las a escolher JESUS! Escolher parar de sofrer! Escolher o caminho do amor, da salvação. 

Que você possa receber também no seu coração essa palavra e ter a convicção do quão especial é esse seu papel 

de formador desse ministério. Que o Senhor te use com essa unção de transformação. Você é escolhido de Deus! 

E as nossas crianças estão marcadas com essa Hashtag, são Crianças de Jesus! Nenhum mal prevalecerá, em 

nome de Jesus. 

LEIA E MEDITE: 
 
Gálatas 1:15; Jeremias 1:5; 1 Tessalonicenses 5:23;  
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Deus fez a fez de um jeitinho especial 

• Deus deu as crianças corpo, alma e espírito, e colocou em cada uma a Sua presença 

• Deus escolheu as crianças e tem uma história linda para cada uma. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As crianças tem vivenciado batalhas frequentes na mente. 
E muitos pensamentos, emoções, sentimentos que não vem do Senhor tem roubado os sonhos, o ânimo, a alegria de 
ser criança. 
Muitas crianças tem baixa auto estima e não se sentem amadas... 
Há outras crianças que tem uma vida com Deus e tem vencido suas batalhas, mas que ainda assim precisam saber o 
quão especiais, amadas e escolhidas por Deus elas são.  
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Estamos em ritmo de festa no Kids. Que tal já preparar uma decoração muito animada com diversos emojis? Você 
pode trabalhar com balões, cortinas de emojis, painéis decorativo, cartazes. 
Crie um ambiente festivo e muito divertido 
 
Algumas sugestões para inspiração: 

 

 

 
 
Para a dinâmica dessa aula, você precisará de diversos emojis e 2 caixas: uma caixa surpresa e uma caixa de 

oração 

 

Inicie a ministração pedindo para cada criança retirar uma emoção da caixa. O desafio é cada uma contar uma 

experiência de quando sentir essa emoção. Após a dinâmica, comece a ministração. Ao final da ministração, as 

crianças serão incentivadas a colocar as emoções negativas dentro da caixa da oração. 

Leve também um boneco e uma aliança. Você irá precisar desses itens para contar a história. 
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MINISTRANDO: 
 
Chegamos ao mês mais incrível do ano! O mês em que comemoramos o dia das 
crianças!!! Uhuuuu!!!!! 
E no kids teremos um mês muito especial, porque estamos começando uma 
nova campanha. É a campanha #CRIANÇA DE JESUS!!! 
 
Vamos aprender a viver, curtir, compartilhar, viralizar essa hashtag!!!! 
 
E para começarmos muito bem esse mês, hoje vamos apender como Deus fez 
cada criança. 
 
Me diz aí, você sabe como Deus te fez? 
Você pode falar: “ah tia, Deus fez a primeira pessoa do pó da terra.” 
E isso é muito verdade mesmo. 
 
Mas eu quero contar algo novo nessa aula para vocês sobre como Deus nos fez.  
Quando Deus nos formou, lá na barriga da mãe, Ele nos deu 3 coisas especiais que são únicas. 
 
Ele nos deu um CORPO. O primeiro homem teve seu corpo formado do pó da terra mesmo, mas depois disso, Deus 
quis fazer um jeito diferente para formar as crianças. Ele colocou cada uma em um lugar bem quentinho e que faria a 
criança crescer e se desenvolver: a barriga da mamãe (mostre um boneco). Deus fez o corpo de cada criança 
diferente, cabelos diferentes, olhos diferentes, alturas diferentes. As crianças são únicas, exclusivas. Nenhuma é 
igual a outra. Todas são muito especiais! 
 
Depois Deus deu para cada uma ALMA. A alma é o lugar aonde ficam os nossos sentimentos, nossas emoções. 
Como todas essas emoções que estamos vendo aqui. Deus deu para cada um a capacidade de sentir. As vezes 
sentimos coisas boas, as vezes coisas ruins...  
Deus entende os nossos sentimentos! Ele se preocupa quando sentimos algo ruim, porque não foi Ele que  colocou 
sentimento ruim em nós. Ele só colocou sentimentos bons em nós...  
E você sabe como conseguimos tirar esses sentimentos ruins? Você precisa decidir que não quer esse sentimento 
ruim e depois pedir ajuda para Deus. Porque Ele consegue tirar esse sentimento ruim. E nós pedimos ajuda orando!!! 
 
E a terceira coisa que Deus nos deu foi o ESPÍRITO (mostre uma aliança). O espírito é aquilo que existe dentro de 
nós e que faz a gente sentir a presença de Deus. Quando pedimos para o Espírito de Deus morar na nossa vida, 
fazemos uma aliança do nosso espírito com o Espirito de Deus. E então Ele nos ajuda a andar pelo caminho certo, a 
fazer a vontade de Deus. As crianças também podem fazer essa aliança com Deus e sentir a presença Dele, vocês 
sabiam? 
 
Que especial isso! Cada criança foi formada por Deus com corpo, alma e espírito. 
E essa formação não terminou! Todos os dias Deus quer continuar formando as crianças e aperfeiçoando, deixando 
cada dia melhor, mais inteligente, mais cheia da presença Dele, com mais sentimentos e emoções boas. 
 
E sabe porque essa formação toda? Porque Deus escolheu as crianças!!! 
Jesus ama muito as crianças! Ele fica muito feliz quando uma criança quer andar com Ele. 
 
E você, quer andar com Jesus também? Quem quer ser uma criança de Jesus? 
Nós vamos orar e declarar que somos de Jesus! 
 
Mas antes, vamos fazer um ato profético. Estão vendo essas carinhas com sentimentos ruins? O que precisamos 
fazer com esses sentimentos? Precisamos decidir tirar ele de dentro de nós e entregar para Deus fazendo uma 
oração. 
Pense nesses sentimentos agora, e vamos colocando um por um na nossa caixa da oração 
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LOUVOR: 
 

“Criança de Jesus” – Aline Barros e Cia 2 

“Corpo Perfeito” – Bruna Carla 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus, eu quero decido me livrar de toda tristeza, angustia, ansiedade, rejeição, medo, raiva e todos os 
sentimentos ruins que estão dentro de mim. Eu te peço Senhor, tira de dentro de mim esses sentimentos, e me 
enche da sua presença. Eu recebo a alegria, o amor, a paz e todas as coisas boas que vem do senhor. Muito 
obrigada por me escolher Senhor, Eu quero ser uma criança de Jesus” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Eu o amo e o escolhi para ser meu” Isaías 44:2b 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Como Deus formou as crianças? 
- Quais são as 3 coisas que Deus nos deu? 
- O que preciso fazer para me livrar dos sentimentos ruins? 
- Criança consegue sentir a presença de Deus? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Jesus nos escolheu! Ele tem uma história linda para vivermos. 
Quando uma criança decide ser de Jesus, ela entrega a vida dela como oferta para Deus. 
Essa é a oferta mais especial que alguém pode entregar: a sua vida, o seu coração, os seus sentimentos. 
Esse ato de amor nos abençoa tanto que nos tornamos abençoadores, supridores da casa de Deus e também 
ajudadores dos mais necessitados. 
Essa benção está sobre vocês. Vamos orar agora e entregar nossas ofertas. 
 

ATIVIDADE  
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Estamos iniciando uma nova campanha no kids, a campanha #CRIANÇA DE JESUS. 
Nesse mês as crianças aprenderão a serem protagonistas de sua história com Deus. 
 
Hoje elas aprenderam que foram escolhidas e formadas por Deus. 
 
Participe da formação do seu filho. Leia um versículo com ele, conte uma história Bíblica, orem juntos. 
Essa formação é o maior presente que você pode entregar a ele! 
 
Deus abençoe. 
 
Kids Renascer 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Saquinho de doce com a tag: #CRIANÇA DE JESUS. 
 

 


