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INTRODUÇÃO – Aula 1 – ESQUENTA KIDS DAY 
 

Inicio de campanha e abrindo o mês de uma forma muito especial, no próximo sábado dia 12 de 

outubro será o nosso Kids Day. 

O TEMA BELÉM. O Tema vem da palavra profética do Ano de Rute. E vamos entender mais um 

pouco o que ainda temos para viver esse ano. 

Hoje será uma pequena demonstração do que nos espera nessa grande festa. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor medite na palavra da ceia de oficiais do mês de março. E nas ultimas ministrações do 
apostolo Estevam sobre Belém. 

Sair de Moabe e ir para Belém viver o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Na minstração 
do Apostolo também temos o momento em que ele falou sobre o texto que está em Miqueias 5.2. 
“O profeta revelou o local do nascimento de Jesus, que era improvável ser em Belém, porque 
José e Maria eram de Nazaré”. 

Fomos ministrados sobre o significado de Belém que é “casa do pão” e efrata quer dizer “lugar de 
abundância”, “Deus escolheu um lugar estratégico para que o resgatador da humanidade 
nascesse. Em Belém havia água, pão e suprimento. Lá Davi tinha nascido e sido ungido rei (1 
Samuel 16.13 e 17.12)”. 

Prepare- se para ser usado por Deus mais uma vez. 

LEIA E MEDITE: 

 

Livro de Rute; 1 Samuel 16.13 e 17.12;  2 Samuel 23.14-17; Miqueias 5.2. 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que em Belém os planos de Deus se realiza. 
 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Crianças que vivem com uma sentença e maldição hereditária, palavras que são lançadas sobre 
elas, assim, como Rute decidiu sair Moabe, deixando toda maldição hereditária e ir para Belém 
onde viveu a restituição, é o que temos que ajudar nossas crianças a darem esse passo para 
viver o melhor de Deus. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

1. Vamos com uma “caravana para Belém”. Preparem os passaportes porque é só o começo! 
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2. Vou explicar um pouquinho como será, mas no próximo sábado dia 12 você não pode 
perder o que estar por vir, teremos uma tarde maravilhosa com aprendizado, vamos brincar 
muito, e ter um tempo para louvar a Senhor.  
 
3. Prepare o kids com ambientes para quando desembarcar em Belém. (sugestões na 
ministração). 

 

4.  
 
 
Vamos lá! 
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MINISTRANDO: 

Bem vindos a Belém! 
 

1. Faça um ambiente onde será ministrada a Ceia. Arrume as crianças da forma mais 
confortável possível, pois iremos participar de um momento de muita alegria. 

Crianças, quem é o pão da vida?  (aguarde as respostas) - Muito bem Jesus é o pão da vida. 
Onde ele nasceu? (aguarde as respostas) Isso mesmo em Belém, e sabem o que significa 
Belém?  - significa casa do pão. Uau, tudo parece ter sentido não é mesmo? Jesus o pão da vida, 
nasceu em Belém a terra onde a maior promessa do mundo se cumpriu. Nossa! É um lugar muito 
especial. Vamos celebrar. Ministre a ceia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Terra do resgate - Prepare um ambiente lindo, e uma professora 
se vista de “Rute” para contar um pouco dela em Belém. 

Belém foi o local escolhido por Deus, onde aconteceriam os grandes 
começos. 
Conte como se fosse Rute: Olá crianças, quando eu decidi ficar com 
Noemi minha sogra, fomos para Belém, eu cortei todos os laços com 
Moabe, tudo que vivi lá deixe la, deixei para trás, sabe quando voce 
precisa deixar algo? Às vezes uma amizade que não te faz mais bem, 
alguns comportamentos que não são bons, essas coisas.... deixei para 
trás e em Belém  fui restaurada para viver tudo o que Deus tinha de 
novo para minha vida, não vive de migalhas e tive uma vida abundante. 
Minha sogra Noemi quando voltou para Belém estava totalmente 
amarga, mas, ela também renasceu e viveu a restituição. Agora ore e 
profetize que as crianças e suas famílias irão entrar em Belém 
espiritualmente e viver abundancia e restituição em nome de Jesus. 
Sala do lanche - abundancia colheita (Rute lancha com as crianças e 
depois se despede). 
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3. Belém terra do rei Davi: Decore a sala, faça um trono, um cenário, 
e um professor deve ficar vestido de rei Davi para contar. Olá 
crianças, entre tantos reis que vocês conhecem, sabem quem sou 
eu?   - Uma dica - Foi em Belém que recebi a unção com óleo 
sobre minha cabeça para eu me tornar rei. Outra dica derrotou o 
gigante Golias... Entre tantas coisas que vocês conhecem sobre 
mim quero falar sobre quando desejei beber a água da cisterna de 
Belém. Eu estava vivendo um tempo de guerra, 3 homens 
valentes, lutaram por mim, enfrentaram o perigo e me trouxeram a 
água. Sabem o que fiz? Aquela água representava muito para 
mim, pois diante do que os 3 valentes passaram para conseguir, 
resolvi entregar como sacrifício ao Senhor, como uma oferta, 
percebi que naquele momento difícil o que importava era agradar 
ao Senhor. Ministre a oferta. E se despesa das crianças. 
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Como é bom embarcar nessa viagem para Belém, lugar de: 

 Pão 
 Fartura 
 Água 
 Unção real 
 Abundância do Espírito Santo 

Em Belém o plano de Deus se realiza! Receba a unção de Belém, a unção real! O Senhor está 
nos dando abundância. 

Vamos orar. 

ORAÇÃO: 

Senhor eu te agradeço por entrar em Belém, onde viverei o seu plano, receberei a unção e 
abundância do Espírito Santo em nome de Jesus, amem.  
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VERSÍCULO: 

"Mas tu, Belém-Efrata, embora sejas pequena entre Judá, de ti virá aquele que será   o que 

governará  Israel.  Miquéias 5:2 

 

ATIVIDADE 

Use esse momento para fazer pintura no rosto, tire fotos no avião. Brinque com as crianças. 
Alegria, pois entramos em Belém. 
 

LEMBRANCINHA 

 
 
 
 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mq/5/2+

