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  INTRODUÇÃO 

Nesta campanha aprendemos que Deus deseja nos formar todos os dias, como vasos nas mãos 

do oleiro, que o Senhor nos forme todos os dias, para o seu louvor. 

Vamos encerrar a campanha com festa. Deus nos formou para adora-lo! 

Preparados? Vamos lá! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Deus quer modelar o seu povo e restaurá-lo na forma de sua imagem e semelhança, assim como 

oleiro trabalha o vaso, eliminando toda a deformação e rispidez. Para Deus modelar o seu povo e 

ele atingir a forma correta, deve haver uma forma correta, deve ser uma total entrega a Deus e ao 

seu processo de formação.   

Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração.Isaías 43:21.  

 

LEIA E MEDITE: 

 Jeremias 18:1-7 e Isaías 64:8 
 
OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender que Deus deseja nos formar todos os dias. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Varios vasos ou imagens 
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Durante a ministração, monte o quebra cabeça. 

 

                              
 

MINISTRANDO: 

Olá crianças! Hoje é o último domingo do mês, nós vimos várias coisas que conseguimos formar 
né? E Deus gosta de nos formar também! 

(as pecinhas do quebra cabeça, devem sair de dentro da bíblia, monte durante a história). 

Eu li uma história na bíblia que tinha um moço que fazia vasos, ele fazia tudo perfeito, se tivesse 
alguma coisinha fora do lugar ou torta, ele desfazia e fazia tudo de novo, e de novo, e de novo. 
Ele fazia várias vezes até o vaso ficar perfeito. E ele fazia os vasos um por um, com a própria 
mão dele, ele colocava as mãos no barro que é muito parecido com a massinha. E ia mexendo, 
mexendo, amassando, amassando, até formar um vaso lindo, perfeito. 

Deus também nos formou perfeitos, iguaizinhos a Ele. Deus sempre quer que nós ficamos 
perfeitos com tudo no lugar. Temos que pedir para Deus todos os dias nos fazer perfeitos como 
Ele é. Deus fica muito feliz em ouvir a gente pedindo para ser como Ele, sabiam? 

Ele melhora a gente todos os dias, tirando o medo, a tristeza, o choro, a dor e tudo que não deixa 
a gente feliz. E colocando um sorriso lindo e muita alegria para louvarmos ao Senhor, Deus fez 
todos nós para louvar e adorar com bastante alegria.  

Então, vamos orar para Deus nos melhorar todos os dias e para cada dia mais ficarmos parecidos 
com Ele, amém? 

ORAÇÃO: 

Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor faz por mim, eu te peço que tire de mim tudo 

o que não te agrade e me forme todos os dias para eu ser mais parecido contigo, amém. 

 

 

VERSÍCULO: 



 

MAIO 

FORMAÇÃO APOSTÓLICA 2 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 
 

E todos nós somos obra das suas mãos, Deus.                                                                        
Isaías 64:8b 

ATIVIDADE  

● Vamos dançar o louvor da sugestão 

● com tinta, vamos decorar o vaso. Pode ser copo branco descartável: 

 

 
 

LOUVOR: 

Crianças Diante do Trono - Para adorar ao Senhor 

 

LEMBRANCINHA 

Quebra cabeça ou oleo da unção. 

 


