
 
 

JUNHO – KIDS MAIS QUE VENCEDOR 

 

AULA 5 – O que me faz vencedor? 

 
Hoje é o encerramento da nossa campanha Kids Mais que Vencedor! Vamos fechar este ciclo descobrindo o que me 
faz vencedor? Ef. 6:13 Diz ” Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem!“ 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Professor, precisamos confiar nas promessas do Senhor para gozar das mais ricas bênçãos dos céus. Uma das 
promessas é que em Cristo somos mais que vencedores. 
Você nasceu para vencer. Não aceite outro pensamento em sua mente a não ser o da vitória.  
Muitas vezes nos deixamos influenciar por ideias negativas e pessimistas. O mundo  hoje está impregnado pelo mal 
e ignorância... Contrário aos princípios bíblicos, as pessoas são dirigidas pelas vozes que ouvem no dia a dia e 
quase sempre tem gente sem Deus e sem fé tentando nos incutir a ideia do fracasso como uma normalidade 
cotidiana.  
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
2 Co 4: 16-18 - Jeremias 29:11 
 

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança ter pensamentos positivos a despeito da situação em que se encontra. 
Reconhecer que em Cristo nos tornamos vencedores invictos. 
Levar a criança a praticar sua fé, perseverança, no Senhor! 
Levar a criança a usar as armas que Deus coloca em suas mão para vencer o mal. 
 

O desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Estamos vivendo tempos difíceis de luto e perdas irreparáveis, situações de desengano, tristeza, como se não 
houvesse solução. Lc 18:27 diz “Porque para Deus não nada é impossível”.  
Temos que deixar a fé inundar nosso coração para vencer o dia mal, porque no nome de Jesus há salvação, cura, 
esperança e fé. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
 
DINÂMICA AULAS 
 
Fazer uma amarelinha com versículo Jeremias 29:11 as crianças vão montar e brincar com ajuda do professor. 
Faça cada parte em cores diferentes. 
Leia o versiculo antes e deixe-os montar. 
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SUGESTÃO AULA 4 
 
Prepare para essa aula a um cartaz com a ilustração abaixo para explicar a última fase da parábola 
 

     
 

 
MINISTRANDO: 
     
Olá crianças tudo bem com vocês? 
 
Hoje para encerramento da nossa campanha  Kids mais que vencedor vamos festejar nossa vitória, 
O profeta Jeremias escreveu ” eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor: planos de paz, e 
não de mal, para dar um futuro e uma esperança.” 
 
Me faz vencedor saber que Deus tem bons planos para nós, que Ele dirige sobrenaturalmente as nossas vidas.  
Mesmo em meio as incertezas esta promessa nos reconforta.  
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Não podemos prever o futuro, mas a palavra de Deus nos dá ânimo e promete que Deus tem um futuro e esperança 
para cada um de nós. 
 
O plano de Deus é sempre o melhor mesmo quando não entendemos. 
Sabe criança quando o papai ou a mamãe fala não pra você? Quando você pede para ir na casa de um amigo, 
quando você quer um brinquedo novo, quando quer ficar no celular por horas.... Você fica bravo por que a mamãe 
não deixou, você chora, faz birra e tudo mais. 
 
Você não entende com Deus é assim e tem hora que Ele também fala “não”, e a gente fica triste reclama murmura        
falando “Deus não me ouve”, Ele não gosta de mim.., Ele me abandonou... 
 
Nós falamos tudo isso, e Ele ouve e nos perdoa por que entende que nós não sabemos o que falamos.  
 
Deus quer o nosso bem igual a mamãe para nos proteger é que age dessa forma. Sabemos que Deus age em todas 
as coisas para o  bem  daqueles que o amam. 
 
Saber que um dia vamos estar com Deus na eternidade me faz vencedor e essa é minha esperança e futuro.  
 
Outro plano de Deus é que tenhamos uma vida de oração, adoração e devoção, por que as batalhas são vencidas 
em oração, o pecado é vencido em oração, o desânimo é derrotado em oração, o ego é humilhado em oração e Deus 
é exaltado em oração. 
 
A oração nos conecta com Deus nos renova a cada dia. Por que tribulação é leve o momentânea  ela vem mas com 
o Senhor ela fica mais leve e é só um momento já vai embora, por que Deus nos fortalece para passar por qualquer 
luta. 
 
Nessa  ministração tem um segredo espiritual que eu quero dividir com vocês! 
Devemos estar ligados a Deus. 
Mas como? 
Através da oração, essa é uma arma poderosa que nos faz vencer todo mal que se levantar contra nós.    
 
Amém 
 
 

LOUVOR: 
 

“Mais que vencedor” – Renascer Praise 4 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu sei que seus planos  são muito grandes para minha vida, nem posso imaginar as coisas que o 
Senhor tem preparado para eu viver. Eu desejo receber todas as bênçãos que vem do Senhor e ser mais que 
vencedor. Em nome de Jesus. Amém. ” 
 

 
VERSÍCULO: 
 

Tiago 1:22  E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

• Qual é plano de Deus para nós? 

• Por que ficamos triste quando nossos  planos dá errado? 

• Como vencer as batalhas no dia mal? 

• Qual é o segredo espiritual dessa ministração? 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/22+
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Chegou um momento muito especial, hora de cumprir o plano de Deus.  
Sim, Deus tem um plano para nos fazer prosperar em tudo que fizermos, só temos que entregar nossa vida por 
inteiro nas mãos de Deus. 
Primeiro passo temos que confiar que tudo que chega na minha mão veio de Deus, segundo temos que ser dizimista 
e ofertante para fechar a boca do devorador! 
O plano de Deus é abençoar e multiplicar nossos recursos, precisamos entender esse princípio para termos uma vida 
prospera. 
Então vamos pegar nosso cofrinho com o sacrifício diário, seu dizimo, sua oferta. 
Vamos ofertar agora com alegria. 

Amém! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança uma luva para ela orar em casa. 
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ATIVIDADE  
 

 
 


