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CAMPANHA: MINHA VOZ

INTRODUÇÃO À CAMPANHA

OUTUBRO!! JÁ!
Sim, já caminhamos até aqui no ANO DE PAULO!
MÊS DAS CRIANÇAS!
E no cenário atual, século XXI, a tecnologia explode para todos os lados, mídia digital,
redes sociais, “comunicação” imediata para todos, tudo muito rápido, tudo muito
corrido, ninguém pára, o tempo é veloz e escasso! Parece que tem alguém falando aí!
Parece que tem uma voz sussurrando nesse meio todo… mas uma voz numa linguagem
incompreensível, porque é expressada de maneiras diferentes e parece que não há
quem pare. Parece que não há quem se abaixe no mesmo nível para ouvir esta voz, é ,
mais do que ouvir, compreender e discernir o que está se passando com a criança.
A criança precisa ser ouvida!
A criança tem atitudes e comportamentos que muitas vezes querem dizer:
“Ei! Sou eu! Dá para me dar atenção?
“Ei, tá acontecendo algo errado aqui!”
“Ei, olha o que fizeram comigo!”
“ Ei olha como eu estou”
“Ei, sabe por que estou chorando?”
Só que não são com essas palavras, e sim com comportamentos!
O ensino secular, coloca hoje, a criança como protagonista do aprendizado!
A Igreja Apostólica , sempre fez isto! Sempre teve a visão de formar crianças para Deus e
para ter relacionamento com Ele, mas como está no começo do texto, o cenário mudou
muito e a tendência é se deixar levar pela correria! Não podemos perder a nossa
essência.
Nossa missão, nos momentos e horas que Deus nos dá com elas, é ouví-las; deixá-las que
se expressam de várias formas e orientar , e direcionar os pais e responsáveis que façam
o mesmo!
A tendência é pensar que por serem crianças, não conta, não vale!
Conta sim! Vale sim!
Vamos lembrar que é o futuro da igreja!
Vamos lembrar também que Jesus disse: “Não as impeçais”
Naquele dia que Jesus as trouxe para perto, talvez ele tenha dito:
“Que crianças lindas! Qual o nome de vocês?” E aí todas de uma vez só foram gritando
seus nomes e foram se achegando para encostar nEle. E Jesus sorrindo, ouvia cada uma
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delas e completava: “ Que nome lindo!” O que vocês fizeram hoje?” Hum… que legal!”
Venham aqui pertinho de mim, vocês são muito importante pra Deus e Deus tem um
reino só para vocês!”
Nestas aulas vamos abordar justamente que elas são tão importantes que Deus para
tudo para ouvir a VOZ DE UMA CRIANÇA. E que neste mês, que é o mês delas, que elas
se sintam amadas de verdade; que elas saibam que também tem alguém no KIDS
CHURCH RENASCER, que dá importância a elas; que as ouvem; que elas podem confiar
de contar e falar qualquer coisa; que elas podem de fato confiar: VOCÊ

NOSSAS AULAS

DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA
BÍBLICA

REFERÊNCIA ATIVIDADE
LEMBRANCINHA

DIA 03 Deus escuta minha
voz quando eu choro

ISMAEL GÊNESIS 21:9-19 AVISO DE PORTA

DIA 10 Deus escuta minha
voz quando estou

doente

FILHA DE JAIRO MARCOS 5 MARCADOR DE
BÍBLIA

DIA 17 Deus escuta minha
voz quando tenho

problemas

JOSUÉ JOSUÉ 10 RELÓGIO DE
ORAÇÃO

DIA 24 Deus escuta minha
voz e desce para  me

ajudar

DEUS  FALA
COM MOISÉS

ÊXODO   3:7-8 TAPETE DE
ORAÇÃO

DIA 31 Deus escuta minha voz
toda vez que eu falo

com ele

DAVI
SALMO  40

II CRÔNICAS  7:14 CADERNINHO
DE ORAÇÃO

Versículo chave da CAMPANHA  Salmo 55:17
De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

Deus honre a todos!
Um mês de PODER, UNÇÃO E MUITOS TESTEMUNHOS!
Em nome de Jesus!
Equipe pedagógica

https://www.youtube.com/watch?v=fpxs5BanXZk
https://www.youtube.com/watch?v=fpxs5BanXZk

