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INTRODUÇÃO À CAMPANHA
Nesta campanha estude Efésios 1, busque primeiro entender

quem você é, e quem nossas crianças são para Deus.
Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais.

Escolhidos nEle antes da criação do mundo
Somos santos e irrepreensíveis

Ele nos adotou como filhos, frutos da sua vontade.
Somos sábios.

Deus nos escolheu para sermos marcados pelo sangue de Cristo e assim termos também
a identidade de Cristo em nossas vidas.
Ele liberou sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais, ou seja, temos pela graça e
adoção acesso a herança espiritual reservada para nós.
E muitas vezes por não sabermos quem somos, por não termos a certeza de qual o nosso
propósito, sofremos antecipadamente uma crise de identidade, na qual nos impede de
alcançar as promessas de Deus.
Temos que entender algo: não dependemos de lugar físico, pessoas, condições, ou
situações para viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito antes mesmo de
nascermos.
Com nossas crianças, não é algo diferente, na cabecinha dela a bagunça é pior, elas
vivem as perdas, as crises de uma forma mais intensa.
Afinal o inimigo, Satanás, quer matar a promessa no nascedouro, e quando não
consegue, ele tenta a qualquer custo impedir que as crianças cresçam em sabedoria,
santidade, e faz de tudo para descaracterizar a identidade dessa criança.

Temos a missão importante de formar uma geração onde a identidade espiritual da
criança de hoje seja um adulto próspero, aliançado com Deus, sem melindres e que tem

a certeza que sua fé em Cristo nunca será frustrada.
Uma criança que sabe quem realmente é, tem seus olhos e ouvidos fechados para os
bullyings, acusações e maldições, ela tem sua mente renovada e uma certeza de que

ela pode viver o melhor desta terra sempre.

Como ela saberá disto? Quem vai mostrar? Quem vai formá-la ?
Além da sua estrutura familiar, somos nós os escolhidos, amém?

Lembre-se de quem você é em Jesus, sempre  e de quem nossas crianças são nEle:
SOMOS RECONCILIADOS COM A CRIAÇÃO!
SOMOS RECONCILIADOS COM  DEUS!
SOMOS RECONCILIADOS COM O PLANO DIVINO EM NOSSAS VIDAS!
 SOMOS RECONCILIADOS COM A VITÓRIA

(ministração Apóstolo Estevam Hernandes,
http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*BB9B78D0F6BA3A8E10E17AADB3904BD14024E585 ).

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*BB9B78D0F6BA3A8E10E17AADB3904BD14024E585


2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

..                                           SETEMBRO
CAMPANHA: IDENTIDADE

NOSSAS AULAS

DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA
BÍBLICA

REFERÊNCIA ATIVIDADE
LEMBRANCINHA

DIA 5 Quem sou eu? Salomão Ef 01, I Reis 3.01-14

DIA 12 O que eu tenho? José Gênesis 43

DIA 19 O que eu faço? Pedro Atos 3 e 4

DIA 26 O que eu posso dar? JESUS João 13 e 14

Deus honre a todos!
Equipe pedagógica



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

..                                           SETEMBRO
CAMPANHA: IDENTIDADE

Aula 2 – O QUE  EU POSSO DAR? - JESUS

Hoje é o encerramento desta campanha! Dia de festa! Recebemos as marcas da nossa
identidade, nosso documento, nossa capa e chaves. E no encerramento é a hora de
fazermos a nossa entrega.
Para você Professor:
Temos que ter a mente de Cristo e ter o DNA dEle, e nunca devemos nos esquecer que

temos a identidade de  Jesus.

Quando temos a certeza de quem somos espiritualmente cumprimos a vontade de Deus,
temos paz em meio às aflições,  temos autoridade, temos realização.

Jesus sempre demonstrou quem ele era e é, tudo o que ele tinha e tem, tudo o que fazia,
o que faz e o que pode fazer, e o que Ele deu e pode dar.

A Bíblia fala que devemos ser imitadores de Cristo, mas durante anos vemos que somos
capazes de imitar alguém da moda, do meio artístico, da igreja, de nossa família e assim
em diante, mas achamos difícil imitar àquele que é o maior exemplo para nós

Jesus foi e é alguém de autoridade, amor, sabedoria, unção, poder e prosperidade.

Quando esteve aqui na terra chorou em seu momento de dor ao perder um amigo,
demonstrando que não precisamos ser fortes o tempo todo, podemos até chorar, mas
sempre virá a nossa resposta.
Ele demonstrou e ensinou que o melhor é dar, do que receber, se entregou por nós sem
troca.

Não será e  não é fácil ensinar a criança isso: melhor dar do que receber.

E não se esqueçam de ensinar a criança sobre esta data de Cosme e Damião.
Seja sutil, e aproveite para falar que ao invés dela receber estes doces, ela pode distribuir
um pirulito, um bombom com um versículo falando de Jesus e convidando para a igreja.

Leia e Medite:

João 13 e 14
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Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança

● a entender que ela com esta nova identidade tem que transbordar o amor de
Jesus ,

● que ela tem o Consolador e deve anunciar para o mundo.
● Que agora ela pode dividir essa nova vida e que nunca estará sozinha.  Afinal

Jesus nos deu também o Consolador

Qual é a situação da criança:
Há crianças que ainda não sabem dividir. Ainda são egoístas e individualistas.
Há crianças que acham que nunca terão nada ou que ficarão sozinhas. E isso não é
verdade!
Nossas crianças que já receberam nesta campanha a sua identidade e precisam agora
entender que precisam distribuir,  entregar aquilo que elas receberam.
Elas já podem dar alguma coisa pra alguém, podem também, as que têm irmãos,
dividir amor dos pais.
Elas devem saber que, sempre poderão repartir alguma coisa, porque são cidadãos do
céu. No céu tem tudo. Tudo de bom e de perfeito vem lá no alto, vem do nosso pai das
luzes de que não se pode duvidar.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Brincadeira da imitação, ou mímica .
● Bacia, água e bonecos para você lavar os pés deles
● vista uma capa. tenha uma toalha (amarre na cintura)

Jogo de Mímica

1. Sente as crianças em círculo e peça a uma criança para escolher um cartão
(sussurre a palavra ao ouvido se a criança ainda não souber ler);

2. De seguida a criança mima a ação perante os colegas, que terão de adivinhar o
que está a fazer;

3. O primeiro que adivinhar, será o próximo a fazer a mímica e assim sucessivamente.
4. Motive a criança a fazer gestos diferentes, não apenas aqueles que já conhece.

Jogo de Mímica
1. Sente as crianças em roda.
2. Uma criança deve sair para que seja escolhido aquele que todos vão imitar.
3. Escolha uma criança e ela vai fazer gestos e todos vão imitá-la.
4. Chame a criança que saiu. quando ela entrar todos estarão fazendo o mesmo

gesto e ela terá que adivinhar quem é o líder.
5. o líder (a criança escolhida para fazer os gestos), deve mudar o gesto quando ela

não estiver olhando
6. Faça um teste antes. Você é o líder e todos farão os gestos que você fizer e trocar
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juntos também

LOUVOR:

Pés apostólicos Pés apostólicos
Eu li na Bíblia. Eu li na Bíblia - (Aline Barros)

VERSÍCULO DO DIA :(sempre adaptado ou na versão NTLH)

Mateus 16.19 Jesus me deu chaves de autoridade, tudo que eu orar na terra ele ouvirá lá
do  céu.  (adaptado para Kids Church)

MINISTRANDO:
Hoje não vamos aprender a dividir e repartir, dar algo que já temos.

Quem gosta de repartir aqui?
Hummm...
Com nossos amigos, com nossa família é bem fácil, né? Mas e para aqueles que
algumas vezes você acha chato?
Ihhh…!
Já sabemos quem somos como Salomão, já sabemos o que temos como José e já
sabemos o que faremos como Pedro.
E hoje vamos aprender o que podemos dar e repartir  como Jesus.
Será que JESUS REPARTIU SÓ COM QUEM ERA LEGAL COM ELE?

Jesus sempre nos ensinou a sermos como ele, e não é apenas uma brincadeira de imitar,
mas fazer tudo o que Ele fez e o que ele faz.
Jesus fez coisas muito importantes quando esteve aqui na terra como homem. E continua
fazendo até hoje.

Jesus amava a todos igualmente, ele se levantou quietinho, pegou uma bacia como
essa, encheu de água,  sem falar nada. (dramatize com a capa, a bacia, e a toalha)
Todos pararam de discutir e começaram a olhar para Jesus.
O que ele está fazendo?
Jesus começou a lavar os pés de todos e enxugar com muito amor.

Jesus é o rei dos reis, o mestre e líder, não precisava fazer aquilo

https://youtu.be/jFYosLhXDvw
https://youtu.be/-PdcGKIXjPY
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Ele fez para dar amor, para mostrar que se ele poderia como um líder dar esse sinal de
humildade.
Ter humildade é saber ser legal, é não ser egoísta, é saber dividir e dar algo sem troca.
Jesus falou que se eu sou o mestre posso lavar os pés de vocês, vocês também podem
lavar os pés uns dos outros.

Jesus queria dizer que eles poderiam entregar tudo o que eles receberam de Jesus , tudo
o que eles aprenderam com Jesus.
E se você entregar tudo o que recebeu , vai ficar sem? NÃO
Pois temos que dar o nosso melhor sempre para todos

E sabe que Jesus ainda falou: se vocês pedirem algo, qualquer coisa em nome de Jesus ,
ele faria e daria.

Muitas vezes você criança tem medo de dividir algo e ficar sem. Tem medo de que seu
irmãozinho tire de você o carinho de seu pai e sua mãe e que por isso eles vão gostar
mais dele do que de você.
Que seu amigo, brinque com outro amigo e te deixe sozinho.

Você fica triste, e não precisa mais se sentir assim, como Jesus temos que dividir e fazer
algo legal para todos, até para aqueles que são chatos.
Jesus prometeu também nos dar mais alguma coisa muito importante, afinal para Jesus
era melhor dar pra nós coisas do que receber algo em troca.

Ele nos deu o Consolador, que todas as vezes que você precisar de alguém pra
conversar e se sentir melhor
Este consolador estará pertinho , prontinho para nos deixar felizes.

Você como Jesus, pode dar amor e também algo para alegrar o coração de alguém.

ORAÇÃO:

Jesus, hoje quero ser como você, quero aprender a dar tudo o que me ensinou e quero
dar muito amor.
Quero que o Senhor me ensine a ser diferente, a ser um apostólico, e nunca permitir que
eu fique triste e me sinta sozinho. Quero ter o Consolador e também ensinar meus amigos
a serem consolados .

NISTRAN
DO:
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

João 15. Jesus entregou como oferta de amor o Consolador, que tinha uma missão que é
menos ensinar quando estamos errados, que nos daria alegria e cuidaria de nós. A nossa
oferta tem uma missão, de salvar vidas. Então não deixe de entregar

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Hoje encerramos a nossa campanha. Não deixe de passar valores bons e espirituais para
seus filhos.
Saibam que não estão sozinhos, que vocês têm Jesus para dar à vocês sabedoria em
toda a situação.
Jesus pode ensinar toda as coisas.

Nosso ensinamento:

Hoje aprendemos sobre dar o que temos. Jesus deu amor e o Consolador, e nos ensina a
ser como ele.
Desafio da semana: distribuir uma bala, um pirulito com um versículo e convidar alguém
pra ir na igreja.
Arrecadar 1kg  de alimento e entregar no kids.
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE: SUGESTÕES
(ANEXO) Você vai precisar para cada criança  de :
1 potinho de isopor /1 pedaço de papel toalha/papel celofane amassado para
simular água/ cópia dos pés que as crianças vão colorir
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LEMBRANCINHA:

anexo
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SUGESTÃO DE IMAGENS:
PARA AMPLIAR E IMPRIMIR
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