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  INTRODUÇÃO  

 

Quando encontramos o Mover Apostólico, tudo o que éramos, pensávamos; tudo o que 

a religiosidade nos ensinou, precisa tomar um novo formato. Há necessidade de moldar 

todas as áreas da nossa vida, isto é, tudo precisa ter uma nova forma. 

Formar é dar forma; criar dando forma!  Uma coisa sem forma, é estranha e esquisita, 

parece não servir pra nada. 

A formação é uma base bem forte da Igreja Apostólica. Debaixo da Palavra 

aprendemos a ser o que Deus nos designou para ser. 

Precisamos estar em constante formação. Precisamos ter mais conhecimento, pois não 

somos cuidadores de crianças. Somos formadores de crianças! Formadores Apostólicos! 

Quanto mais cedo formamos crianças dentro da Visão Apostólica, dentro da verdade 

da Palavra de Deus, mais cedo teremos homens e mulheres apostólicos e sucessores 

desta visão que nos tem colocado em pé e nos tem feito mais que vencedores! E o 

ministério não vai sofrer por esta falta. 

Em ABRIL, ministramos sobre o conceito de Formação. Como Deus formou tudo e 

também as pessoas; as crianças 

Neste mês de MAIO, vamos falar das pessoas na Bíblia que foram formadas e seus 

resultados. E vamos focar em ministrar que Deus tem um plano e propósito para cada 

criança. Qual a missão de cada criança? Qual o propósito? 

 

As Aulas: 

 

 

Vamos lá! 

Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a 

ministrar cada aula. Estamos formando as crianças para o GRANDE AVIVAMENTO! 

estamos formando a GERAÇÃO APOSTÓLICA! 

Que o Senhor abençoe a todos! 

 

Ótimas aulas! 

Equipe pedagógica  

 

 

 

 

MAIO Tema da aula História Bíblica Referência 
Objeto 

símbolo 

Dia 03 Uma capa especial Elias e Eliseu II Reis 2 Capa 

Dia 10 Mamãe Especial  Maria, Mãe de Jesus  
Lucas1 :26-37 Cartão para 

mamãe 

Dia 17 Pés poderosos Moisés e Josué Deut 34:9-Josué 1:1-9 Pés 

Dia 24 Cartas para você Paulo e Timóteo 
Atos 16:1;    

II Tim 1:3-5 
Cartas 

Dia 31  
Na forma de Deus 

 

O vaso do Oleiro 
 

Jeremias 18:1-7 
 

Vaso 
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  AULA 1 

UMA CAPA ESPECIAL 

 

Hoje vamos falar sobre a formação de Eliseu. Vamos focar no dia em que ele foi 

chamado para ser o sucessor de Elias.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

A primeira vez que Eliseu aparece na Bíblia, é quando Deus fala para Elias sair da 

caverna (I REIS 19:16;19) e ungi-lo profeta em seu lugar, e em seguida Elias joga seu 

manto sobre ele. Eliseu era de uma família bem rica. Seu pai era Safate e era um, 

fazendeiro. Eliseu ajudava seu pai na fazenda. Era trabalhador, responsável e tinha um 

apego grande por sua família. De alguma maneira conheceu o Deus verdadeiro e 

conhecia também o profeta. 

Quando Deus fala para Elias ungi-lo, não foi uma escolha aleatória. Deus já conhecia 

Eliseu, aliás, conhecia desde o ventre da sua mãe e determinou-lhe uma missão: ser 

Profeta em sua geração. E esse tempo chegou. Só que ele precisaria de uma formação 

específica para o seu chamado. Ele precisaria caminhar com Elias para aprender, para 

ser formado, para saber como fazer. Eliseu já sabia também disto, no seu espírito. Elias 

disse: “Vai e volta, você sabe o que eu fiz com você”. Então ele larga tudo e passa a 

seguir e servir Eliseu naqueles dias e viu tudo o que o profeta fez e desejou realizar 

também só que quis a porção dobrada. 

Sua profissão? Fazendeiro! Seu chamado? Profeta  

Teve que aprender com seu pai e sua família a cuidar e arar a terra. Teve que caminhar 

com Elias para ser formado profeta. 

Professores algumas partes da ministração, não encontramos na Bíblia, mas se trata do 

curso normal das coisas. De que nasceu para ser profeta, Deus sabia e também sabia 

isso no seu espírito! 

 

LEIA E MEDITE: 

 

I REIS 19:16;19-21 e II REIS 2: 1-18 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a criança a entender que Deus tem para cada um, uma parte para fazer 

aqui na terra (missão); 

2. Que ela precisa aprender e ser formada para fazer o que Deus determinou; 

3. Levá-la a desejar a descobrir o que Deus quer, como Eliseu; desejar a aprender e 

ser formada. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
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“O que você vai ser quando crescer?” Esta pergunta é clássica! Assim nascem os sonhos 

das crianças. Alguns se realizam e outros mudam completamente. Faça um exercício, 

pense em você.  

Jogador de futebol, médico, engenheiro, professora, bailarina, designer de moda, 

modelo... e assim vai. São estas, algumas respostas que vamos ouvir. Nada de errado 

nisto. Sabemos que os servos de Deus que entendem o que é chamado, enxergam 

como ministério! E é exatamente isto que queremos formar em nossas crianças: um 

desejo de ser formado e servir a Deus onde elas estiverem, na profissão que escolherem, 

mas, sobretudo, que elas tenham um sentimento de que são chamadas para realizar a 

obra de Deus. E seja para uma profissão sejam para o chamado ministerial precisam ser 

formadas.   

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Arar= preparar a terra para plantar as sementes. 

Leve um pouco de terra e faça com o dedo o 

espaço para plantar sementes (leve semente 

também) 

- imagem de bois 

Imagem de pessoas arando a terra com bois e 

máquinas. (Sugestões anexas) 

- Imagens das mais diversas profissões. 

 

Arar o campo 

Marque algumas linhas no chão com fita 

adesiva. Faça a criança imaginar que o espaço é um campo que precisa ser arado. 

Prenda uma pequena caixa de papelão a um pedaço de barbante e peça-lhe para 

puxá-la seguindo a fita adesiva. 

Para se transformar em uma competição. Veja quem pode fazer o seguir a linha por 

mais tempo ou quem pode completar toda a linha mais rápido. 

 

O que você vai ser quando crescer? As crianças devem responder com mímica. Cada 

um na sua vez e as outras terão que adivinhar.  

 

Para os maiores (Vídeo de 4min 30 https://www.youtube.com/watch?v=rhH9of65MNU 

Lembrando que o vídeo é um áudio visual. Não substitui a ministração  

 

MINISTRANDO: 

Olá crianças,  

Hoje vou contar pra vocês uma história de um menino, que ganhou uma capa. Que 

capa será que é esta! Não é uma capa de super-herói, mas presta atenção que eu vou 

contar! 

Ele era do povo de Deus. Sua família era rica e tinha uma fazenda. Ajudam-me a falar as 

coisas que tem na fazenda! Alguém falou gado? Bois vacas?  

É verdade na fazenda tem gado. E normalmente quem tem gado, possui dinheiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=rhH9of65MNU
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Esta história aconteceu há muito tempo atrás e está aqui na Bíblia. 

Este menino cresceu e aprendeu arar a terra. Ele ajudava seu pai na plantação. 

Ele arava a terra com os bois. Naquele tempo não tinham máquinas modernas como 

temos hoje. (Mostre) 

Ele era muito bom naquilo que ele fazia. Era responsável! Cuidava bem da fazenda e a 

fazenda seria dele. Seria herança dele. Ele vivia bem. 

Ele também foi conhecendo sobre Deus! Ele amava a Deus. Por isso era bom, não é 

mesmo? Quem conhece a Deus é bom no que faz. E ele também gostava do profeta. O 

profeta era homem de Deus que andava por todos os lugares falando a palavra de 

Deus. O nome deste profeta era ELIAS, e quando ele vinha ali pelos lados da fazenda, eu 

acho, fico imaginado que Eliseu parava tudo para ouvi-lo falar das coisas de Deus. Acho 

que Eliseu sentia uma coisa muito forte no seu coração. Um amor muito grande pelas 

coisas de Deus. 

Vocês se lembram que nós aprendemos que Deus nos viu quando a gente ainda estava 

na barriga da nossa mãe e escreveu todos os nossos dias? 

Pois, é! Assim foi com Eliseu, Deus tinha um trabalho para ele. Não era de ser um 

fazendeiro, mas um trabalho para Deus. Uma Missão! 

 

Uauu!! Missão!!?? 

Sim, todos nós e cada criança tem um trabalho para fazer pra Deus! Precisamos 

descobrir o que é! 

 

Eliseu foi crescendo e se tornou um homem e o desejo de servir a Deus nunca saiu do seu 

coração, mas ele continuou a trabalhar na fazenda. 

 

Chegou um dia que Deus falou para o profeta Elias. Deus disse: Vai e escolhe Eliseu para 

ser profeta no seu lugar. Unge Eliseu com óleo e ele vai andar com você e você vai 

ensiná-lo. Você vai formá-lo para ser profeta no seu lugar! 

 

Então a missão principal de Eliseu não era ser fazendeiro? Não!  

A missão dele era ser PROFETA. 

Ele sabia ser profeta? – Não! Ele sabia cuidar da fazenda! 

Então crianças o que é que tinha de acontecer? 

Sim ele tinha que aprender! E quem tinha que ensinar? Isto mesmo, o profeta, porque o 

profeta já era profeta! 

 

Elias saiu e obedeceu para encontrar com Eliseu e Eliseu estava arando a terra com os 

dois. Ele estava no final dos bois (mostre). 

Agora, preste atenção nesta parte é muito “show” !! 

Elias tinha um manto, uma capa que ele usava e sabe o que ele fez? 

Ele lançou sua capa em Eliseu!! 

Que manto era aquele? Que capa era aquela? Eliseu parou e deixou tudo que estava 

fazendo; largou os bois e foi correndo atrás de Elias !! E falou: 

- Vou despedir dos meus pais e volto! 

- Vai e volta – disse Elias – Você já sabe o que aconteceu com você. 



MAIO 

FORMAÇÃO APOSTÓLICA 2 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

 

Era uma capa que tinha poder? O que vocês acham?  

Era uma capa especial e quando ele lançou em cima de Eliseu, ele largou tudo! Largou 

os bois, a fazenda, se despediu dos pais dele para cumprir a missão que Deus tinha para 

ele, de ser profeta. 

Eliseu nem perguntou nada, ele já sabia. Deus estava chamando! 

Daí ele foi e voltou e começou a seguir Elias por todos os lugares que o Profeta ia, 

aprendendo mais e mais coisas de Deus. 

E um dia, Elias perguntou para Eliseu o que mais ele queria e Eliseu respondeu: 

- Eu quero fazer duas vezes mais o que você faz, profeta!  

- Humm, você me pediu uma coisa difícil, que só Deus que pode dar, mas se você me 

ver indo embora, assim vai acontecer com você. 

Gente! Eles tinham acabado de falar veio uma carruagem com cavalos de fogo!! 

(Mostre) Uauuu !!! E Elias subiu nela e foi levado num vento bem forte, um redemoinho 

indo para o céu. 

E adivinhem o que caiu do céu que era de Elias? 

Isto mesmo, a sua capa, o seu manto. E agora Eliseu tinha certeza de que ele era o 

Profeta. Ele viu Elias indo e sua capa caiu para ele.  

E daquele dia em diante Eliseu fez muitos milagres e muito mais que Elias. Fez a vontade 

de Deus e obedeceu e cumpriu sua missão. 

Deus também tem planos para vocês. O que será?  

Aqui na igreja e no Kids, nós vamos descobrir. 

Por isto precisam aprender, estudar a palavra, ser formado. 

Se você quiser ser um médico? O que vai ter que fazer? Se você quiser ser um jogador 

de futebol, o que terá que fazer? 

Se você quiser ser uma professora, o que terá que fazer? 

Para servir a Deus, para fazer o que Ele quer, precisam ser formados na palavra. 

Nós precisamos só ter o desejo, como Eliseu e Deus vai mostrar. Nós vamos descobrir 

 

Quem deseja isto, levante a sua mão. Eu vou orar com vocês! 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus me ajude a ser como o Senhor quer. Eu quero ser formado da maneira que 

vai te agradar.  

Em todos os lugares todos saberão que eu sou diferente; que eu sou de Jesus. 

Me ajuda a descobrir o que o Senhor deseja de mim. Eu quero. 

Em nome de Jesus, amém 

 

Louvor : 
 Meu Mestre Mandou - Aline Barros & Cia 2 

Rei meu -  Aline Barros 

VERSÍCULO: 
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Deus Nos escolheu antes da criação do mundo para sermos separados e obedientes 

para ele (Efésios 1 4: interpretado para o RENASCER KIDS) 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Vocês acham que Eliseu entregou uma oferta? Lembra que ele estava arando a terra? 

Então, ele pegou os bois e dividiu a carne com o povo que morava ali perto dele. 

Era tudo o que ele tinha, era sua riqueza porque ele entendeu que era mais importante 

servir a Deus e cumprir seu chamado. 

Vamos entregar hoje nossa oferta. Vamos separar o nosso melhor.  

Eliseu disse espera um pouco eu já volto e ele foi à casa dele e preparou o que era mais 

preciosos . Ele não ficou preso. 

O que é que é que as crianças tem de melhor e que gosta mais?  

Vamos separar para a casa do senhor! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. Que era Eliseu? 

2. O que o pai dele tinha? 

3. O que ele fazia? 

4. Qual era a profissão dele? 

5. O que é profeta? 

6. O que Deus escolheu para Eliseu fazer? 

7. O que ele pediu para o profeta Elias? 

8. O que Elias jogou para cima dele? 

ATIVIDADE 

 

Vamos decorar nossa capa APOSTÓLICA? Oriente as mamães fazerem com uma 

camiseta  que não usa mais. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

 

Estamos na Campanha da Formação; que para servir a Deus precisamos ser formados 

Ministramos neste domingo sobre a formação de Eliseu que foi profeta no lugar de Elias. 

Relembre com seus filhos esta história que está lá em I REIS 19:16;19-21 e II REIS 2: 1-18 

E converse sobe o que seu filho quer ser quando crescer. E reforce que Deus também o 

escolheu e ele tem um chamado especial. 

 

Desafio da Semana:  

O que você vai ser quando crescer? As crianças devem mímica sobre as mais diversas 

profissões.  

O objetivo é saber se as crianças tem um desejo ou sentimento de trabalhar para Deus  

E que tal confeccionar uma capa. Brinque contando a historia de Eliseu e Elias. 

 

 

Sugestão: CAPA APOSTÓLICA  

 Cortes de TNT no tamanho ou 
uma camiseta 70x70cm 

 Fita de cetim 
 Cola quente 
 Caneta 
 Tesoura 

 

 

Ótima semana! 

Deus os abençoe! 

LEMBRANCINHA 

 

Óleo da unção!  
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Sugestões para impressão: 
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