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AULA 05 

ALIANÇA COM A VISÃO RENASCER 
 

INTRODUÇÃO 
Hoje será o encerramento da nossa campanha e nesta aula, falaremos sobre a aliança com a 
visão Renascer. 
Visão Kids – “Aliança e compromisso com a Palavra de Deus e com a Visão da Igreja Renascer e 
líderes. Amar, aceitar, acolher, receber, ouvir, atender as crianças sem qualquer discriminação. 
Ter responsabilidade, já que não estamos para brincar com as crianças e disposição para servir.” 
(site Renascer Kids). 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 
Deus mostra que precisamos andar em alianças. “O Senhor estabelece alianças porque o homem 
é frágil e quando perde suas convicções é levado por ventos de doutrinas. Muitos não têm 
firmeza nos seus posicionamentos, por isso o Senhor estabelece alianças espirituais” By Apostolo 
Estevam. 
A Visão Renascer acredita na restauração do ser humano em todos os níveis – espiritual, 
psicológico e físico – por intermédio da fé em Cristo Jesus. Essa restauração é continua e seu 
objetivo é levar o homem a viver sua condição de soberania estabelecida por Deus na criação. 
Em 1986, o Apóstolo Estevam Hernandes recebeu esta visão de Deus, da reconstrução de tudo o 
que foi destruído. Não apenas reconstrução individual, mas familiar, ministérios, cidades e países. 
A visão apostólica é uma visão de amor, de Cristo com a sua igreja. E um outro ponto desta visão 
é a restituição. O Senhor deseja restituir aos seus servos aquilo que nem eles sabiam que tinham 
direito por meio do sacrifício de Jesus. 
Vamos lá professoras, demonstrar esse amor  e aliança com a Visão Renascer em Cristo. 
 
BASE BIBLÍCA 
Neemias 2:17/ Neemias 6:15-16 
 
OBJETIVO 

 Mostrar que devemos ter sempre aliança com Deus. 
 Deus sempre cumpre com o prometido.  

 
VERSICULO 
“Alegria do Senhor é a nossa força” Neemias 8:10 (parte B – adaptado) 
 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Material: 
 
 Várias almofadas 

 Legos  
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CONTANDO A HISTÓRIA 
 
Olá crianças, vejam quantas almofadas eu temos aqui, venham me ajudar. Peça para as crianças 
te ajudarem a empilhar as almofadas, uma em cima da outra, isso me fez lembrar de uma historia 
e as explique que foi isso que aquele povo fez na época de Neemias, eles reconstruíram os 
muros que haviam sido derrubados. Quando nós ajudamos uns aos outros, estamos agradando a 
Deus (amai-vos uns aos outros, como a si mesmo, fazer o bem), nossa igreja é demostração de 
amor e temos que ajudar os amiguinhos. 
Como foi legal e divertido fazer isso com as almofadas, vamos juntos preparar uma festa para 
comemorar a nossa aliança!!! 
No final ore com eles declarando que o poder da aliança estará sempre presente na vida deles, a 
nossa visão é de amor, declare que a família deles não terão mais brigas, que tudo o que os 
papais deles perderam, o Senhor restituirá. 
 
ATIVIDADE  COLETIVA 
 
Espalhe vários legos pela sala e peça para eles juntarem todos no centro da mesma. Juntos eles 
irão construir um lindo prédio ou castelo, pois eles aprenderam sobre a reconstrução e aliança. 
A nossa visão é maravilhosa, precisamos passar isto a eles. 

Depois vamos comemorar o encerramento da campanha com festa!!!! 
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LEMBRANCINHA 
Potinho com frutas! 
 

 
 
 
 

   
A alegria do Senhor é a 

nossa força.  

Neemias 8:10 (adapt.) 

 
  
 
BOA AULA!! 


