
2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
JUNHO  2021 CAMPANHA "MAIS QUE VENCEDORES"

INTRODUÇÃO

Chegamos à metade do ano!
Impressionante que já chegamos aqui! Passou depressa!

ANO DE PAULO!
Estamos mais perto da nossa promessa; do nosso milagre! EBENÉZER
Iniciamos neste mês a CAMPANHA “MAIS QUE VENCEDORES.”

O apóstolo Paulo escreve para a igreja que está em Roma quando ele ainda está
em Corinto, durante a sua terceira viagem missionária.

No capítulo 8 desta carta, de onde ministraremos neste mês, ele fala da Santidade
na vida Cristã e especificamente dos versículos 31 a 39, fala das Provas e a Certeza
do Amor de Deus

Sabemos que primeiro esta palavra precisa marcar nossas vidas e nos transformar,
para que depois possamos ministrar às crianças. Então mergulhe neste capítulo 8 e
peça entendimento e compreensão de que as lutas e as provas e o momento que
estamos vivendo, não são maiores que o AMOR DE DEUS, e NADA PODE NOS
SEPARAR DESSE GRANDE AMOR.

LEIA AS ANOTAÇÕES DA BÍBLIA APOSTÓLICA SOBRE A CARTA DE ROMANOS nas
páginas  1360 e 1361 e o Capítulo 8, na página 1372

DINÂMICA DA CAMPANHA :

★ 4 DOMINGOS

★ 4 MEDALHAS,para cada criança

★ 1 TROFÉU , no último domingo  para cada criança

A cada domingo, cada criança receberá uma medalha como lembrancinha . Será
mais que uma lembrancinha, mas um símbolo profético de que elas sairão mais
que  vencedoras para ter experiências naquela semana.
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Importante:
1. Medalhas para todas as crianças, independente do domingo que

venham,
2. Legal fazer modelos diferenciados, ou com a fita, ou com a cor. Então

podem deixar todas prontas e cortadas no EVA .
3. Use glitter, brilhos para ficar bem bonitas.
4. Fazê-las entender que normalmente ganha medalha quem já participou e

já ganhou um campeonato ou competição, mas Deus já nos deu a vitória
para tudo que ainda vamos enfrentar.  Por isso são MAIS QUE  VENCEDORES.

5. Incentive  que venham com a medalha no  pescoço todos os domingos
6. imaginação e criatividade, estão totalmente liberadas !
7. No último domingo todas receberão um troféu

Seguem algumas referências e exemplos.

aqui um modelo de fazer um troféu diferente: https://youtu.be/vxnlFrsIDu8

https://youtu.be/vxnlFrsIDu8
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NOSSAS AULAS :

DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA BÍBLICA REFERÊNCIA LEMBRANCINHA

DIA 06 Tribulação ou
angústia?

Filhos de Davi
em Ziclague

I Samuel
30:1-6

Medalha EVA
Fita azul

DIA 13 Fome ou nudez? Dois filhos  da
viúva

II Reis 4:1-7 Medalha EVA
Fita verde

DIA 20 Perigo? O bebê Moisés
no Nilo

Êxodo 1:22;
2:1-10

Medalha EVA
Fita vermelha

DIA 27
Nada me separa do

amor de Deus
Sou Mais que

vencedor Romanos
8:337-39

Troféu EVA
Kids

Mais que
Vencedor

Deus abençoe e ótimas aulas
Equipe pedagógica.🤍


