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Esquenta Marcha Para Jesus. 

# eu achei meu rei  
 
 Hoje é um dia muito especial, estamos nos preparando para Marchar para Jesus. 
Vamos para o nosso esquenta Marcha kids para Jesus. Hoje você fará uma aula 
diferente e dará todas as instruções para os pais levarem seus filhos no dia 15 de junho 
para marcharem para Jesus. 
Vamos lá! 
  
 Para você professor (a) 
 
Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não utilizou um cavalo, mas um 
jumentinho. O cavalo é símbolo de guerra, porém o jumento é símbolo de paz. Jesus 
veio ao mundo como Príncipe de paz, para dar-nos a paz. Não permita que nada venha 
roubar essa paz, a paz que coloca sua fé em ação e te ensina a depender de Deus, a 
paz e a certeza que tudo aqui é passageiro, a paz que excede todo entendimento, que 
o Rei dos Reis tem um bom futuro reservado para você. 
Com muita alegria, ministre essa aula, e transmita do coração de Deus para o coração 
das crianças e que elas confessem que Jesus é o salvador. Que nessa marcha elas 
tenham experiências com Deus e através da sua vida professor (a) famílias possam 
declarar - “Eu Achei meu Rei”, em nome de Jesus. 
 
Vamos lá! 
 
 
Base Bíblica 
Lucas 19.28 a 38; Mateus 21. 1 a 11. 
 

 
Objetivo 
 Que a criança entenda que Jesus é o Rei dos reis; 
 Que o reino de Jesus é celestial; 
 Que as crianças declarem: Eu achei meu Rei. 

 
 

Situação da Criança 
Crianças aprendem como modinha idolatrar ídolos, quer sejam cantores, atores, 
objetos, brinquedos e isso se torna primordial na vida delas. Passam a idolatria, 
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idolatram celulares, marcas de roupas... Coisas que muitas vezes tomam o lugar de 
Deus, de uma forma involuntária. Essa é a situação de muitas crianças. Precisamos 
estar cheios do Espírito Santo e buscar que as crianças confessem Jesus como 
salvador, e declare, eu achei meu rei, o Senhor dos senhores e se libertem de toda 
idolatria.  
 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 
 Decore o kids! Coloque balões, o banner com as informações da marcha. 
 Faça espaços diferentes para cada atividade: 
  1- sala de artes – customizar as camisetas (os meninos podem levar a da 
mamãe ou ajudar as meninas). 

  2- sala de artes -  Você pode optar por fazer pompons como se fossem os 
galhos de arvores. – decorar a viseira e escrever os pedidos na palmilha. 

  3 – Espaço para brincadeiras – Eu achei meu Rei. 
  4- Espaço especial para o louvor 
  5 – Espaço para o lanche – sirva um lanche saudável, e aproveite para orienta-
los como deve ser o lanche para o dia da marcha. 

 O louvor será muito especial, bem animado, um ensaio para a Marcha. 
  

 
 
Contando a História 
 Olá crianças, viram como o nosso kids esta lindo?! Estamos nos preparando para 
marchar no próximo dia 15 de junho. E vamos declarar: Eu achei meu Rei. 
Como vocês imaginam o lugar onde o rei fica? E se um rei chegasse aqui agora, como 
será que ele iria entrar aqui? Deixe as crianças se expressarem. E se esse rei fosse 
Jesus? Humm. Agora eu vou contar como Jesus, o nosso Rei entrou na cidade de 
Jerusalém, vamos ouvir? 
Jesus pediu para dois discípulos pegar um jumentinho porque ele iria usar como meio 
de transporte, esse jumentinho ninguém tinha usado. Eles pegaram e colocaram as 
suas roupas em cima do jumentinho para Jesus montar e ele montou. 
Uma multidão também colocaram suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos 
de arvores espalhando pela estrada. E a multidão louvava a Deus em alta voz por 
todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do 
Senhor! Paz no céu e gloria nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se 
alvoroçou e perguntavam: quem é este? E a multidão respondia: bendito é o rei que 
vem nome do Senhor. Hosana, Hosana (que quer dizer salva-nos). 
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Jesus é o Rei dos reis, mas o seu Reino não é deste mundo; é um Reino celestial é o 
Reino de Deus e esta no céu, e um dia nós vamos reinar com ele. Mas primeiro ele 
precisa reinar em nós, quando declaramos que ele é o nosso Rei, o nosso salvador, o 
deixamos ser o nosso Rei, estamos dizendo Hosana, Hosana, ou seja, salva-nos. 
Depois que o Rei Jesus já estava na cidade ele disse certa vez ele disse: Da boca das 
crianças sai o perfeito louvor. Jesus fica muito feliz quando Ele ouve o seu louvor, no 
dia 15 nós estaremos com uma grande multidão, louvando e dizendo Eu Achei Meu 
Rei. 
Ele é o dono dessa cidade, vamos declarar nas ruas de São Paulo Eu achei meu Rei. 
 
 
Oração  
 
Senhor Jesus, meu rei. Eu te louvo te adoro, te exalto, o Senhor é o meu Rei e 
salvador, muito obrigado, eu sei que o seu reino não é aqui e que eu vou reinar com o 
Senhor no céu. Em nome de Jesus, amem. 
 
Versículo  
Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Lucas 19.38 

Verificação do Ensino 

 Qual a cidade que Jesus entrou? 

 Qual transporte ele usou? 

 O que os discípulos colocaram no jumentinho? 

 O que a multidão colocava para Jesus passar? 

 O que a multidão gritava? 

 O que Jesus disse sobre o louvor das crianças? 
 

Oferta         
 

Um dia o nosso rei deixou o seu trono de gloria e se entregou por amor a nós. Faça 
uma declaração de amor ao Rei Jesus hoje, entregue a sua oferta. Como aquela 
multidão entregou suas vestes e folhas de arvores para Jesus passar, você pode 
entregar agora para Jesus. 
 
 
Atividade 
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1- Viseira 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2- Pompom 
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BRINCADEIRA  
 
Faça um quebra cabeça bem grande, se possível do tamanho de uma cartolina e 
montem todos juntos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lembrancinha 
          Sacolinha com itens de lanche para a marcha, o crachá e a palmilha para os 
pedidos de oração. 
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Boa aula! 


