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Mudança de Sorte 

 
Encerrando nossa campanha vamos ensinar as crianças a serem uma geração que fala de Jesus 

sem ter vergonha. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Ah como não amar falar deste homem, que com seu nascimento mudou nossas vidas, e nos 
tornou parte da genealogia dele. Somos eleitos e escolhidos por ele, que honra. 
Jesus veio para nos dar uma nova vida, para mudar a nossa sorte. Houve um tempo onde Deus 
não falava mais, um tempo de silêncio, nossa como deveria ser ruim, deveria ter muita bagunça, 
violência, medo, doenças. 
O povo estava sem direção, perdidos, da mesma forma que estamos vivendo hoje, onde famílias 
são destruídas pela violência, separação, falta de amor, abandono, onde muitos deixaram de dar 
valor à vida. 
E foi aí, que Jesus veio, nasceu para mudar, para trazer um novo tempo e trazer vida e vida com 
abundância. 
Temos que ser transportadores deste Jesus. 
Pense assim: doação de sangue ou órgãos. 
Quando doamos sangue ou órgãos, levamos uma nova chance para aqueles que precisam e que 
muitas vezes, estão perdendo a esperança e até a vida. 
Jesus se doou por inteiro por amor a você e a todas as crianças e suas famílias. 
Foi a maior doação do mundo. 
Essa doação trouxe mudança de sorte, será isto que vamos levar para nossas crianças nesta 
aula. 

  

Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 1 e João 3.16 
 

OBJETIVOS: 

Levar a criança e sua família a entender que agora eles fazem parte de uma nova geração e 
receberam a maior doação de amor do mundo e assim viverão a mudança de sorte. 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças ansiosas e que acham que não acontece nada em suas vidas. Jesus é a mudança de sorte, mas 
a ansiedade e o imediatismo impede que elas enxerguem esse amor que gera mudança de sorte. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Faça uma arvore genealógica para que as crianças possam visualizar os personagens que 
falamos nessa campanha  e entendam que eles fazem parte dessa arvore, pois são geração 
apostólica. 
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Alguns saquinhos de presente com 1 ou 2 bis dentro e alguns com o dobro em outros. (pode ser 
balas também) 

 
MINISTRANDO: 

 
Escolha algumas crianças para entregar os presentes com um ou dois bis dentro, mas elas não 
podem saber o que tem dentro, dê a opção delas ficarem com o saquinho ou entregar de 
presente para quem não recebeu. 
No final entregue para aquelas que resolveram dar o seu presente para outra criança, os 
saquinhos com o dobro. E para aquelas que não receberam nada, receberão também saquinhos 
com o dobro. Peçam para abrir e comece a aula. 
 

Olha todos ganharam, aqueles que doaram seus presentes ganharam o dobro, e quem também 
achou que não ganharia nada, também ganhou o dobro. Isso se chama mudança de sorte. 
Vocês são uma geração apostólica, escolhidos por Deus. Deus amou tanto o povo, que escolheu 
como forma de amor, entregar um presente. Um presente que mudaria a vida de todo mundo. 
Ele então escolheu um casal, que receberia primeiro o presente e depois o entregaria. 
Como assim? Eles deram o presente? Sim. 
Seu nome era Maria, uma mulher que se casa com José, que era parente de Raabe, Rute, Davi e 
Salomão. 
Deus entregou para eles o filho dele, Jesus. Jesus nasceu e trouxe a mudança de sorte. Ele 
curou, salvou, ressuscitou, multiplicou comida, e fez muitos milagres. 
Jesus se entregou como presente na cruz, Maria e José entenderam que ele deveria se entregar, 
e Deus como nos ama muito doou este amor chamado Jesus. 
Jesus é aquele que se entregou e viveu novamente, para hoje estar aqui, como um presente em 
dobro de amor por cada um de vocês. 
Este amor é a nossa mudança de sorte. 
Então você não é nem será parte do mal que tem nesta terra, e nem seus amigos e sua família, 
sabe por quê? Porque você hoje vai aceitar este amor e levará este amor para todos que você 
conhece. 
Vamos orar!  

 

ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, eu abro meu coração hoje, para que o Senhor entre e me dê vida, mude a minha 
sorte e da minha família. Que hoje através da sua entrega eu possa transbordar para muitos a 
salvação. Amém 
 
VERSÍCULO: 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. O que voce deve fazer para viver a mudança de sorte? 
2. Como voce deve demonstrar o amor de Jesus? 
3. Porque voce é geração apostólica? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Deus e Jesus entregaram uma oferta de amor, hoje vamos entregar e buscar uma oferta de amor. 
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ATIVIDADE  

 
Vamos fazer cartões para falar do amor de Jesus e entregar a nossos amigos e família como 
presente? Professores façam alguns cartões juntos com as crianças e leve tags com versículos 
falando do amor de Jesus e convidando para um culto. 

 
 

LEMBRANCINHA 
 

 
 
Bilhetinho sobre a Missão 4. 
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. 
 
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. 
 
 
Missão 2 - A criança terá que ajudar a mamãe nesta semana nos seus afazeres, e como ato de respeito vocês vão orar juntos todos os dias, por 
algum tempo, deixando de lado celulares e qualquer outra distração, orar pela família e pelo bom futuro. 
 
 
Missão 3 - as crianças junto com a família deverá ler um versículo da bíblia por dia, e para o próximo domingo levar uma família com crianças que 
não conhecem a Jesus (ensine teu filho a evangelizar e a você irá perder a vergonha também), e caso você papai e mamãe ainda não se 
batizaram, ou conheçam alguém que não se batizou, irá levar esta pessoa até aos tios do kids, para fazermos a festa do batismo. 
 
 
Missão 4 - Distribuindo amor - distribua cartões para amigos e familiares falando o quanto Jesus ama cada um deles. E ajude alguém em alguma 
atividade na escola ou em casa. 
 
 
Nós do Renascer Kids Church desejamos o melhor desta terra para cada família e estamos a disposição. 
 
 

 


