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AULA 4- Mudança de Sorte 
 
  
Para o Professor 
 
 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. 
 
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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Geração Apostólica 
 

 

 
MINISTRANDO: 
 

Olá galerinha! Vimos nas outras aulas que quando buscamos a Deus de todo no coração, com 
vontade oramos todos os dias, Jesus muda a nossa sorte. 
Nos, aprendemos que para fazer parte da família de Jesus, temos só que aceitar  a Ele em nossa vida 
e andar de acordo com seus ensinamentos. Como Raabe e Rute. Elas não tinham nada na vida, mas 
quando passaram andar com Deus tudo mudou, e o Rei salamão que teve medo de não ser um bom 
rei, mais pediu a ajuda de Deus e Deus o transformou em um super hiper mega rei sabido. 
Então quem quer fazer parte da família de Deus levanta mão! 
Ore com as crianças e unja a cada uma e diga que eles fazem parte da família de Jesus. De um 
abraço bem abortado em cada uma! 
 
ORAÇÃO: 
 
Papai do céu obrigado porque o Senhor  me escolheu para fazer parte da sua família, eu te amo.  
Em nome de Jesus. 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 
 
ATIVIDADE  

 
 Faça uma festa para encerrar a campanha , festa para quem faz parte da família de DEUS! 

 
LEMBRANCINHA: 

  
 
 
 
 
 

Boa aula! 


