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INTRODUÇÃO 
 

”Nós vemos o apóstolo Paulo falando em dois contextos importantes. Em um deles, ele expôs sua 
condição pessoal, mas deixou claro que não queria que sua tristeza fizesse mal a eles. Esse 

cuidado de Paulo é um comportamento de um servo de Deus” 

 A despeito das dificuldades e sofrimentos, precisamos ter um espírito restaurado. Precisamos 
encontrar, assim como Paulo, esta fonte de renovação.  

Esta renovação que o fez caminhar mesmo em meio às dificuldades!” 

 “Por que, muitas vezes, estamos cansados? Por que, muitas vezes, nossa caminhada com o 
Senhor está comprometida pelos nossos problemas? Isso ocorre, porque não tivemos a 

revelação desta palavra.”  

“Quem serve a Deus tem futuro! Quem tem promessa não envelhece!”  

Apóstolo Estevam Hernandes 

Que o Senhor abençoe a todos!  

 

Ótima aula! 

 
RENOVAÇÃO APOSTÓLICA  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

Não sei se você se perguntou: Como assim?! Ministrar RENOVAÇÃO APOSTÓLICA           

PARA CRIANÇAS? Criança já é criança, já é nova, não tem nada pra renovar, ainda estão                

crescendo!! Então responda a essas perguntas: Criança se cansa? Perde as forças? Desanima?             

Perde o vigor? Precisa mesmo ser renovada nas suas forças? Então vamos olhar esta              

ministração em dois aspectos:  

1. As crianças hoje estão pulando fases; parece que estão amadurecendo mais depressa,             

parece que não tem infância, parece que querem ser adultos logo! Principalmente as meninas,              

usando maquiagem, salto alto. Muito, muito cedo, sua sexualidade está despontando. É comum             

ouvir crianças com 5, 6 anos falar sobre namorar, beijar na boca... e a própria indústria de roupas                  

fabricam peças infantis com cara de adultos! Meninos já pensando em namoro...fumar... e sem              
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contar com as tristes reportagens que ouvimos sobre prostituição infantil. Crianças que logo cedo              

já conhecem todos os assuntos e problemas adultos de casa… 

 

Satanás está roubando; matando a infância e a inocência. E obviamente gerando adultos             

se estrutura alguma. E outro ponto também é o cuidado com o corpo e saúde da criança que por                   

tanta negligência alimentar, e hábitos poucos saudáveis, crianças cedo apresentam problemas           

precoces de saúde. Há uma grande preocupação com a obesidade infantil, problemas cardíacos             

decorrentes disto...  

2. As crianças, esta geração futura da igreja vai ser fortalecida sempre. Renovada sempre!              

Estamos ministrando o futuro ! “Quem serve a Deus tem futuro! Quem tem promessa não               

envelhece!” (Ap. Estevam) 

Nosso envio como formadores de crianças, é de ministrá-las e levá-las a terem uma              

ALIANÇA COM ESSE Deus que nos fortalece. Temos autoridade para repreender todo roubo do              

inimigo, todo roubo da infância; toda inocência, das nossas crianças. E profetizar as promessas              

do SENHOR na vida delas, em nome de Jesus!  

LEIA E MEDITE: 
 
LEIA: 2 Coríntios 2: 1 a 14; 4: 7 a 18; Isaías 40: 31; Salmos 103: 5 
 
OBJETIVOS: 
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●  A criança deve saber o que é RENOVAÇÃO. O que significa RENOVAR : Deixar novo de 

novo. Aquilo que é velho, antigo, já caindo aos pedaços, ficar novinho como era antes, ou 

até melhor. 

● A criança deve saber que ela é amiga e serva de Deus. E que Deus vai sempre renová-la 

por toda vida.  

● A criança deve sair desta Ceia, aliançada com Deus de nunca, nunca deixar de servir a 

Deus e nunca, nunca ser roubada por Satanás. 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Ministrar a aula, caracterizado de um senhorinha ou senhorzinho (vovô e vovò) com roupa 

e acessórios (bengala, óculos... de uma pessoa bem idosa. Com voz de idoso e manias de 

idoso ( surdo ou dormir no meio da conversa...) usando por baixo desta caracterização 

uma roupa esportiva de ginástica,; malhação (pode reservar também.  

 

● Algum . Pesinho é ótimo). Durante a Ministração, toda caracterização de idoso vai sendo 

tirada, e quando as criança perceberem tem um(a) jovem falando com elas, por isso que a 

maquiagem de velhinho e acessórios são importantes. 

● Leve bastante papel picado. Encha bacias ou baldes, que vai representar a renovação, 

como se fosse um banho gostoso de chuveiro (lembra o apóstolo ministrando?) 

● Leve uma imagem de uma águia, bem grande. Pode ser também de isopor ou de TNT. 
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● Imagem de águia também pode ser a decoração da sua porta.  

● E uma dinâmica muito boa é dividir esta classe é dividi-los em 2 turmas e cada uma vai 

caracterizar um participante de idoso ou idosa. Você deve levar roupas, peruca e 

acessórios. Dá um tempo e eles mesmos têm que fazer.  

MINISTRANDO: 

Entre então dramatizado um idoso cansado, sendo apoiado tossindo, surdo (faça algumas            

gracinhas, durma e ronque enquanto está falando e alguém vai precisar acordar e quando              

acordar diga que está muito cansado que não dorme nunca e precisa descansar). Arrume um               

nome ou simplesmente vovô ou vovó. Confunda tudo o que as crianças vão falar, mas retome                

logo para contar a história, é apenas a introdução e o ponto de contato. 

- Olá meus netinhos lindos... vocês são os QUIBES, né? Nunca vi ninguém chamar quibes,              

principalmente crianças, mas tudo bem, este mundo tá tão moderno, no meu tempo as              

crianças se chamavam, Maria , João, Sebastiao, Zé, Chica... mas tudo bem vocês são              

quibes, fazer o que? (interaja com as crianças). De repente, abaixe a cabeça e comece a                

roncar...e a auxiliar vai te acordar.  

- Ei Vovó você não veio aqui pra dormir e sim contar uma história para as crianças...  

- Hein...??!! dormir, que está dormindo? Crianças? Hein?! Ah... os Quibes!!  

- Não é Quibes vovó,... são os KIDS, RENASCER KIDS  

- Hein?! Ahh... COMER QUIBES, ah... eu quero sim eu adoro quibe!!  

- Vovó, a históriaaaa.... !! 

- Ahh.... 

Crianças, quero contar pra você a história da águia, hoje que tem tudo haver com o que                 

deus quer falar com todos vocês aqui. 

Aqui na Bíblia tem um Salmo que fala assim . Ajude aqui minha netinha... ( auxiliar abre a                  

Bíblia no Salmo 103:5 ) 

“Deus enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte                

como a águia.” Linguagem de hoje  
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Ah então eu quero explicar porque ele fala como a águia. (mostre a imagem) 

Era uma vez uma águia muito linda e forte. O nome dela é Judite, mas pode chama-la de                  

Judi!  

A águia é uma ave que mais vive. Ela vive muitos, muitos e muitos anos. Ela chega a viver                   

70 anos. São muitos anos para um passarinho, para uma ave você não acham ? Quem tem uma                  

ave em casa? Elas são bem frágeis, bem fracas não são, qualquer coisinha estão doentes e                

morrem logo. Eu tinha um passarinho assim... viveu muito pouquinho… 

MAS A ÁGUIA NÃO, ELA É BEM FORTE. Olhem as unhas dela,; as penas; olhem o bico.                 

E esse olhos espertos, então ? A Judi fez muitos aniversários! Muitos, muitos… 

Quando ela fez 40 anos, ela estava bem velhinha, já. As penas já estavam já bem grossas                 

e pesadas, e estavam caindo e sem cor, então ela não conseguia voar tão alto mais... Seu bico                  

estava entortando e encurvando. E as suas unhas que ela usava para pegar seus alimentos,               

estavam tão compridas e moles que não conseguia mais pegar nada pra comer e ela estava com                 

muita fome! Já tinha passado muito tempo que ela tinha voado pela primeira vez, aquele vôo lindo                 

e leve que foi beeemmm alto e longe!! E agora? Judi ia morrer?  

Ela tinha uma decisão bem difícil pra tomar. Ficar ali e morrer de fome ou algum outro                 

animal iria pegá-la e brigar com ela e ela não teria forças e iria ser sua presa. Coitadinha da Judi!!                    

Ou ela teria que fazer um ultimo esforço e voar para a montanha mais alta que pudesse onde                  

tivesse um paredão, uma pedra bem forte, longe de todos. O que você acham que ela deveria                 

fazer 

ISSO MESMO ! Judi era bastante corajosa então ela decidiu voar o mais alto que ela                

podia. Fez um esforço muito grande e voou, voou, voou bem alto, e encontrou uma montanha                

bemmm longe. EEEE, vamos bater palmas para a Judite... ela conseguiu!!! E agora, ela está lá                

longe... o que vai acontecer? Ela vai morrer lá? ... Nãaoo!! 

Uma surpresa aconteceu!!! 

A Judite ficou lá por 5 meses!!  
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É... FICOU UM TEMPÃO, MAS ERA O TEMPO DE RENOVAR!  

O que é RENOVAR? RENOVAR é ficar novinho outra vez .  

Ebaa, a Judite vai ficar jovem de novo… 

Ela começou a bater seu bico na parede. Bater, bater até que ele caísse. Doeu muito, mas                 

até que enfim o bico velho e curvado caiu e nasceu outro bico novinho. Com seu bico novinho ela                   

arrancou suas unhas velhas. Arrancou todas. Doeu também, mas elas as arrancou e esperou e               

nasceram unhas novas, “novinhas em folha”. Ahh... olha só e com as unhas novinhas ela               

arrancou todas as sua penas velhas !! E nasceram Penas novinhas, lindas, forte, e leves. 

E das penas crescerem Judite ficou novinha de novo, E agora ela estava pronta para voar                

o vôo mais lindo da sua vida... e viver ainda. Vocês lembram que eu falei no comecinho que ela                   

vive até 70 anos? E com quarenta ela já é velhinha e vai voar na montanha e agora então ela tem                     

mais 30 anos pra viver. Bem jovem, bem linda e bem forte, porque ela está RENOVADA !! 

Que linda a história da Judite! Quem gostou?  

- Ahh meus queridos, netinhos, sabem então porque está escrito assim na Bíblia, porque             

hoje Deus vai dar uma renovação para cada um de vocês aqui. 

A auxiliar interrompe:  

- Mas, vovó, como? Ninguém aqui é velho, são todos crianças!!  

- Hein... !! Onças, onde está a onça?  

- Não vovó CRIANÇA!!  

- Então ONÇA !! (ai ela inverte)  

- É vovò ONÇA!!  

- Ah bom CRIANÇA, fala direito, pensei que vc tivesse falado ONÇA (rsrss). 

Mesmo criança, Deus vai fazer tudo novo, todo dia até crescer, até ficar velho, e sempre,                

sempre vai ficar novo. Hoje Deus vai trazer renovação... vai tirar tudo que é velho, não tem mais                  

canseira (Vai tirando as coisas de velho), não vai ter mais dor nem ficar com preguiça, de ir na                   

escola, de estudar e de fazer lição. Cada criança aqui vai ser a melhor e ainda quando ficar adulto                   
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vai ser forte como a Judite. É como se Deus desse um banho especial dentro aqui de nós, dentro                   

do nosso coração. Quem quer isto? 

(Neste momento derrama o balde de papel picado na vovó e ela dá um pulo, larga a bengala e                   

começa a fazer exercícios e joga também nas crianças bastante papel picado. E façam uma               

festa. Ponha um louvor e dance com as crianças.) 

ORAÇÃO: 

Quem aqui quer que Deus, para sempre deixe você bem animado, com muita força com               

muita vontade de fazer as coisas?  

Criança que serve a Deus e é amiga de Deus e que nunca vai abandonar a Deus, Deus                  

sempre vai renovar, até quando crescer e ficar adulto e mesmo quando for velho ainda assim vai                 

fazer muita coisa pra Deus e agradar a Deus.  

Repita comigo assim: ISAÍAS 40:31 os que esperam no Senhor renovam suas forças,             

... são como as águias que nunca perdem suas forças, e não se cansam (adaptado)  

Vamos Orar: Repita comigo; Senhor meu querido Deus, hoje eu quero ser como uma              

águia, porque o Senhor vai me dar forças todos os dias da minha vida, mesmo quando eu for                  

maior, . Eu nunca vou te deixar meu Deus querido. Amém. Ore também com imposição de mãos.                 

Profetize que nada e ninguém vai roubar a infância, nem a inocência, profetize crianças              

renovadas todos os dias, em nome de Jesus. Profetize a futura geração apostólica. 

LOUVOR: 

RENOVO - Renascer Praise 21 

VERSÍCULO: 

ISAÍAS 40:31 os que esperam no Senhor renovam suas forças, ... são como as              

águias que nunca perdem suas forças, e não se cansam (adaptado)  

ATIVIDADE  

Vamos colorir a Judite e colar um bico novo e unhas novas e penas lindas? Leve as cópias e leve 
as unhas e bicos também já coloridos. As criança vão colorir as penas . 
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OFERTA:  

Deus tem coisas novas para as nossas vidas, Ele tem o renovo, e o novo de Deus. Entregue sua 
oferta para Ele. As janelas dos céus vão se abrir e Deus trará aquilo que sua casa, sua família 
está precisando. Vamos entregar nossa oferta? 

Ore comigo: Senhor Jesus, receba o meu dízimo e a minha oferta. Abra as janelas dos céus 
sobre a minha vida, minha casa e sobre a minha família. Eu declaro que viverei o renovo do 
Senhor! Em nome de Jesus, Amém! 

LEMBRANCINHA: 
 
Uma máscara de águia: 

 


