


Ao ProfessorAo Professor
2017 CHEGOU!!!! 2017 CHEGOU!!!! 

E com ele a Grande Missão, VENCER E VENCER,   estamos em tempo ainda de comemoração pelaE com ele a Grande Missão, VENCER E VENCER,   estamos em tempo ainda de comemoração pela
COLHEITA de 2016, mas não podemos parar de SEMEAR,  Já neste primeiro Mês do ano, confiamos aCOLHEITA de 2016, mas não podemos parar de SEMEAR,  Já neste primeiro Mês do ano, confiamos a
Deus nosso viver  com oração e dedicação,  preparados   para todas as promessas que Ele garanteDeus nosso viver  com oração e dedicação,  preparados   para todas as promessas que Ele garante

em sua Palavra  reservadas para todo aquele que o serve.em sua Palavra  reservadas para todo aquele que o serve.
Nosso motivo e razão:  dar ao Rei  JESUS  a devida Honra,  num  convívio Ministerial, sendo a famíliaNosso motivo e razão:  dar ao Rei  JESUS  a devida Honra,  num  convívio Ministerial, sendo a família

da Graça que se une e  cresce, MULTIPLICANDO em 2017 todas as SEMENTESda Graça que se une e  cresce, MULTIPLICANDO em 2017 todas as SEMENTES
que o Senhor nos der.que o Senhor nos der.

Para isso, cada semeador chamado por Deus, deverá se UNIR ao seu Ministério  Local emPara isso, cada semeador chamado por Deus, deverá se UNIR ao seu Ministério  Local em
concordância com um coração disposto a trabalhar em equipe, não medindo esforços e orações.concordância com um coração disposto a trabalhar em equipe, não medindo esforços e orações.
Tudo o que vivemos em 2016 serve como estímulo para uma semeadura promissora e duradoura,Tudo o que vivemos em 2016 serve como estímulo para uma semeadura promissora e duradoura,

transformar vidas através do Ensino genuíno da Palavra de Deus, na Escolinha, assumindo nosso papeltransformar vidas através do Ensino genuíno da Palavra de Deus, na Escolinha, assumindo nosso papel
evangelizador de crianças que, como todos carecem de SALVAÇÃO.evangelizador de crianças que, como todos carecem de SALVAÇÃO.

Se consagre, receba de Deus Sabedoria para ousar crer que Grandes coisas Deus reservou paraSe consagre, receba de Deus Sabedoria para ousar crer que Grandes coisas Deus reservou para
você neste tempo que se chama hoje.você neste tempo que se chama hoje.

Seja bem vindo 2017!!!!Seja bem vindo 2017!!!!

Amo vocês Amo vocês 

Tia JuTia Ju



LIVRO DO MÊSLIVRO DO MÊS
Pastoreando o Coração da CriançaPastoreando o Coração da Criança

Tedd TrippTedd Tripp

A oração de Tedd Trip é que nestes dias nós sejamos colocados face a face com a tarefa de dirigir
nossas crianças, e que Deus possa corrigir nossas falhas e também nos levar a obediência.

Para Tripp, as crianças não tem um conhecimento maduro, não conhecem a si mesmas, não possuem
experiência da vida, elas pedem direção. E a palavra aqui é que nós devemos por ordem, é colocar as
coisas no lugar certo. Nós precisamos dirigir nossas crianças, o que descreve um relacionamento de
autoridade. Nós somos pessoas chamadas para dirigir nossas famílias. Deus tem nos dado autoridade
para assim agir.

RAZÕES PARA ORIENTÁ-LAS.

Quais são algumas razões pelas quais as crianças precisam se submeter a nossa autoridade? Por que as crianças precisam de alguém
que lhes diga o que é bom para elas? Quais são as necessidades, de uma criança, que pedem direção? Como que as crianças se
beneficiam recebendo direção? Essas são as perguntas que queremos responder através da Palavra de Deus. 

PRIMEIRA RAZÃO é que ouvir os pais, é o meio pelo qual o filho ou a filha adquire o entendimento e o temor do Senhor . 
SEGUNDA RAZÃO pela qual as crianças devem receber a direção dos pais é que este é o meio pelo qual a filha e o filho crescerão
em sabedoria e ganharão entendimento.
TERCEIRA RAZÃO é que, recebendo a direção dos pais, a criança terá condição de conhecer a atitude de ser discreto e evitará
problemas.
QUARTA RAZÃO é que receber a direção dos pais é o meio pelo qual os filhos podem desfrutar das bênçãos prometidas.
QUINTA RAZÃO pela qual as crianças devem receber instrução dos pais é que recebê-la é o meio pelo qual o filho ou filha gozará a
bênção de uma vida longa . Eles haverão de prolongar as suas vidas e trazer a prosperidade (Pv.3:1-2 e 4:10).

ALGUMAS FALHAS QUE COMETEMOS:
A PRIMEIRA, é permitirmos que as nossas crianças desenvolvam hábitos de uma vida vazia, sem ocupação
A SEGUNDA é nós permitirmos, às nossas crianças, hábitos de extravagâncias .
A TERCEIRA evidência, é nós permitirmos que as nossas crianças tenham o hábito de manifestarem as suas explosões emocionais e de
ira . Nós precisamos estar dando direção bíblica para elas nessas áreas.



CONDUZINDO  CRIANÇAS  À SALVAÇÃO

O QUE É O APELO? 

É a oportunidade para a criança expressar o seu desejo de receber a Cristo como Salvador.

PRIMEIRO PASSO

1- Usar a Bíblia Sagrada
2- Exemplo: João 3.16
3- Citar o versículo na íntegra – mesmo que precise explicar o

significado de alguma palavra mais difícil.

 

QUARTO PASSO

 O apelo  deve  ser  breve, pois  a  atenção da criança  é
pequena.  Se  Deus  estiver  falando com a criança  ela  irá
atender sem um apelo prolongado.

SEGUNDO PASSO

• Fazer o apelo só depois de apresentar a mensagem da
salvação.

• A criança  precisa  entender  que  é  pecadora  e  crer  na
morte, ressurreição e único caminho.

QUINTO PASSO

• Esteja  certo  de  que  o  apelo  é  pessoal.  Use  o  pronome
“você” ao invés de “alguém” ou “quem”.

TERCEIRO PASSO

• O  apelo  deve  ser  claro,  portanto  devemos  explicar  o
versículo do apelo com voz baixa e reverente, para ajudar
a transmitir a importância da salvação.

SEXTO PASSO

• A  decisão  da  criança  ao  atender  o  apelo  deve  ser
espontânea. 

• Permita que o Espírito Santo a convença do pecado, pois
quando  Ele  fala  ao  coração  da  criança  não  precisa
pressão ou emoção.



Quem é Jesus?  
O Filho de Deus!

01/01/17 á 07/01/2017

OBJETIVO:OBJETIVO: Que a criança compreenda que Jesus é o Filho de Deus

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Professor deixe colado na parede ou lousa um cartaz com a frase bem grande: JESUS É_____________
(se as crianças já souberem escrever, assim que forem chegando dê uma canetinha/canetão para que 
completem a frase). Ao longo da aula vá comentando sobre o que as crianças escreveram.
Se elas são menores peça que completem a frase dizendo a palavra e você escreve no mural.

VERS CULO PARA MEMORIZAR:ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR:Í Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado". Mateus 3:17
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í Mateus 3

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Jesus, o Filho de Deus, é o Caminho de volta para Deus! 

Corte e cole dois papeis: um formando um
círculo e o outro antes de colar, dê uma volta.

Corte o primeiro círculo mostrando que
o pecado nos separa de Deus 

Corte o círculo torcido e vá explicando
que Jesus, o Filho de Deus nos

aproxima de volta a Deus!

http://tiasdaescolinha.blogspot.com.br/2013/06/contando-historia-com-tira-esquisita.htmlhttp://tiasdaescolinha.blogspot.com.br/2013/06/contando-historia-com-tira-esquisita.html

http://tiasdaescolinha.blogspot.com.br/2013/06/contando-historia-com-tira-esquisita.html


HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO















 APLICAAPLICAÇÃÇÃOO
“ O Senhor é o Messias, o Filho de Deus”

Mateus 16. 13-16

( UMA BOA SUGESTÃO É ADQUIRIR O VÌDEO DA APRESENTAÇÃO DE NATAL E PASSAR PARA AS CRIANÇAS)

Na historinha de hoje, "O verdadeiro Salvador" Vemos que 
Marcelinho gostava muito de super heróis, por achar que 
eles eram fortes, poderosos e salvavam as pessoas. Mas Bi-
nho e Zequinha contaram a ele quem era o verdadeiro 
Salvador. Jesus o filho de Deus. Porque só Ele pode nos fa-
zer fortes e nos salvar, nos dando também a vida eterna. 
Muitos como Marcelinho, também não conhecem Jesus 
como Salvador. Como nosso verdadeiro Herói. Elas ouvem 
falar muitas coisas sobre Jesus. Que Ele curava, ensinava, 
libertava, amava as pessoas, mas não sabem quem Ele era.
Depois que Jesus havia alimentado uma multidão multipli-
cando pães e peixes. Ele foi com seus
discípulos  para Cesaréia. E Ele queria saber dos discípu-
los o que a multidão andava dizendo a seu respeito.
Sobre quem achavam que Ele era... Os discípulos respon-
deram que a multidão o comparava a um profeta. Apenas
Pedro respondeu, que Ele era o Cristo, filho do Deus vivo. 
Alguns ouvem também muitas coisas sobre Jesus, mas são 
superficiais e distantes.
Por que o pecado impede elas de se aproximar Dele, assim
como aquela multidão que apesar de verem Jesus, não o 
conheciam e nem sabiam quem Ele era. Jesus deseja que 
cada um de nós o conheça. Tenha um relacionamento com
Ele, para isso precisamos andar bem pertinho Dele. E fazer 
assim como fizeram Binho e Zequinha, contar aos nossos 
amigos sobre quem é Jesus. Que Jesus é o filho de Deus, 
enviado ao mundo para nos salvar. Quando Adão e Eva 
pecaram, não apenas eles ficaram separados de Deus. 

Mas eles separaram todos nós também, por causa do peca-
do. Então, Jesus o filho de Deus, veio a este mundo para nos 
resgatar de volta. Pagando o preço por nossos pecados, e 
morrendo por nós. Mas não ficou morto. Ele ressuscitou e re-
tornou ao céu, deixando conosco o Espirito Santo. E um dia 
Ele voltara para buscar aqueles que o aceitaram em seus 
corações. Vamos andar com Ele? E contar a todos sobre 
quem Ele é?

* Pode seguir com um apelo:
"Vocês que não conheciam Jesus como o filho de Deus e Sal-
vador, creiam Nele, digam não ao pecado e repitam comigo 
esta oração:
( Fazer com eles um APELO )
E vocês que já conhecem a Jesus, permaneçam firmes ao Seu
lado.
Andando cada vez mais próximos Dele, como amigos. (João 
15.15B)
Esta amizade é para toda vida, eternamente"

*Criar folhetos evangelísticos com eles, ensinando que Jesus é
nosso verdadeiros herói.
Para que possam fazer como Binho e Zequinha e falar de Je-
sus a seus amiguinhos.



Jesus cresce! 08/01/17 á 14/01/2017

OBJETIVO:OBJETIVO: Que a criança compreenda a importância de crescer fisicamente e espiritualmente .

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO:

Leve tiras de papel crepom para a sala. 
A medida que as crianças forem chegando, dê uma tira e ajude a criança a medir seu 
tamanho. 
Vá colando as tiras do tamanho de cada criança na parede ou em um painel. 
Comente sobre quanto cada uma já cresceu desde que nasceu e o quanto ainda tem 
para crescer e crescer para Deus!

VERS CULO PARA MEMORIZAR: ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR: Í “ E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens.”  Lucas 2:52
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í Lucas 2

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Leve para a sala a figura de uma árvore mas leve as partes recortadas para que as crianças montem como um quebra-
cabeça. E explique que assim como a árvore cresce e dá muitos frutos, também nós precisamos crescer, conhecer a Palavra
de Deus e obedecer.



HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO











APLICAAPLICAÇÃÇÃOO
Que tal um bolo?

O que dá o crescimento para o bolo? A farinha de trigo? Os ovos? O leite? Não, o fermento! 
O que nos faz crescer em sabedoria e Graça? A Palavra de Deus!
Jesus sabia disso e procurava, desde criança, esse “fermento espiritual”... os ensinamentos da Palavra de Deus!
Na história “Que tal um bolo?”, a Aninha, a Flora e a Likinha resolveram adiantar um pouco as coisas, elas pularam etapas!
Como assim? Ao invés de buscar aprender com quem já sabia fazer o bolo, elas decidiram por conta própria pegar a receita e fazer.
Mas nós precisamos passar por todas as etapas corretamente ou o bolo não dará certo, como foi o caso delas. Tudo deu errado!
Quando elas foram até a pessoa que sabia o que fazer e quanto usar de cada ingrediente, conseguiram aprender como se faz.
A mesma coisa acontece conosco!
Cada ser humano passa por etapas: Nascemos, nos tornamos crianças, adolescentes, adultos, idosos... e em cada etapa precisamos
da medida certa de cada “ingrediente” para a mesma. 
Por exemplo: pode um bebê escrever corretamente as palavras sem antes aprender quais são as palavras? Pode uma criança que
acabou de aprender a contar até 10 resolver  uma conta de multiplicação/divisão/adição/subtração? Pode uma criança que
acabou  de  ingressar  no  ensino  fundamental  resolver  uma  prova  da  faculdade?  Não!  O  que  ela  precisa  antes?  Buscar  o
conhecimento de acordo com a sua idade, com a sua etapa! 
Quando tentamos fazer as coisas por conta própria, sem ouvir alguém mais experiente, nos damos mal, pois falhamos!
Na vida com Deus é igual. Precisamos buscar aprender, através da Palavra – que é o nosso fermento – através da escolinha, da
Igreja, do Pastor, dos louvores – que são os demais ingredientes – como passar por cada etapa da nossa vida.
Lembra que vimos no Dia das Crianças que Deus ama as crianças? Então, até para as crianças Ele deixou ensinamentos. Mas só
saberemos quais são eles se buscarmos aprender!
Jesus fez isso. Ele buscou no meio de doutores – pessoas que entendiam sobre o assunto, assim como a mãe da Aninha sabia fazer o
bolo sem precisar olhar a receita – aprender mais sobre Deus e seus mandamentos.
Mas por que precisamos aprender isso tudo? Já não temos que aprender muito na escola? 
Quem conhece a história de Adão e Eva? Eles foram a primeira família da Bíblia! Mas por falta de SABEDORIA e por querer adiantar
um pouco as coisas, comeram do fruto proibido e trouxeram o pecado para o mundo, nos separando de Deus.
Quando conhecemos o que Deus nos diz através da Palavra, ficamos fortes (lembra do fermento que faz crescer?) e conseguimos
combater o pecado! Afinal, descobrimos nEla que Jesus veio ao mundo, cresceu e morreu para nos curar, libertar e – principalmente –
salvar.

 



Jesus estudava 15/01/17 á 21/01/2017

OBJETIVO:OBJETIVO: Que a criança aprenda a importância de estudar e estudar a Palavra de Deus 

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Faça uma roda de conversa com as crianças e pergunte por que elas acham importante ir a escola? Qual o
professor preferido, qual a disciplina preferida e por que? Pergunte o que eles achariam de ter o próprio Jesus
como colega de sala? Como se comportariam? Como acham que Jesus agiria? Será que Jesus estudou? Deixe
as  crianças bem a vontade para falarem. Para evitar  que todos queiram falar  ao mesmo tempo, você pode
fazer  uma caixa  com todas  as  perguntas  e  brincar  de  batata-quente,  só  pode  responder  em  qual  criança
parar o objeto.

VERS CULO PARA MEMORIZAR: ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR: Í “o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.” Lucas 2:46
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í Provérbios 2.1-5

USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE
Que tal fazer uma Gincana Bíblica para testar os conhecimentos bíblicos das crianças? Você pode fazer algumas tortas
de chantily para brincar com as crianças de torta na cara, segue abaixo algumas perguntas para brincadeira.

NÍVEL FÁCIL 

1- Qual o nome do Filho de Deus? (Jesus)
2- Qual o nome do menino que derrotou um gigante? (Davi)
3- Qual animal enganou Adão e Eva no jardim do éden? (serpente)
4- Jonas foi engolido por um grande.................? (peixe)
5- Qual o nome do primeiro homem criado por Deus? (Adão)
6- Quem construiu uma arca para salvar as pessoas e os animais do dilúvio? (Noé)
7- Qual o nome do bebê achado no rio dentro de um cesto por uma princesa? (Moisés)
8- Jesus mora no céu e também no nosso..........................? (coração)

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/46


NÍVEL MÉDIO

1- Quantos discípulos Jesus escolheu quando esteve aqui na terra? (doze)
2- Qual o nome do discípulo traidor? (Judas)
3- Que rei ficou famoso por sua sabedoria e grandeza do seu reino? (Salomão)
4- Como se chamava o publicano baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus passar? (Zaqueu)
5- Quem foi chamado de “o sonhador” por seus irmãos? (José)
6- Qual é o primeiro livro da Bíblia? (Genesis)
7- Fale o nome de dois discípulos de Jesus? (João e Mateus)
8- Quantos reis foram visitar Jesus depois que ele nasceu? (trÊs) 
9-  Depois de quantos dias que estava morto Jesus ressuscitou?( trÊs)

    10- Em quantos dias o Senhor Deus criou o mundo? (6 dias)

NÍVEL DIFÍCIL

4-  Que cidade grande, cercada de muros caiu quando as trombetas soaram e o povo gritou? (Jericó)
5-  Porque Daniel foi jogado na cova dos leões? (Porque desobedeceu a ordem do rei e continuou orando a Deus)
6-  O que Deus condenou a serpente que enganou Adão e Eva a comer pelo resto da vida? (pó)
7-  Qual o nome da Palavra de Deus na armadura do cristão? (espada)
8-  Quem foi liberto da prisão por um anjo? (Pedro)
9-  Quem foi o primeiro rei de Israel? (Saul) 
10-  Quantos livros tem a Bíblia? (66)
11-  Qual o nome da cidade que Jesus nasceu? (Belém)
12-  Soletre a palavra D-Í-S-C-I-P-U-L-O. 
10- O que está escrito em Romanos 8.37? (Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores)



HORA DO ENSINOHORA DO ENSINO











APLICAAPLICAÇÃÇÃOO

Você lembra o que aprendemos durante a semana passada? 
(DEIXE AS CRIANÇAS TENTAREM ACERTAR – DÊ DICAS AOS POUCOS).
Aprendemos junto com a Aninha, a Flora e a Likinha, que para um bolo delicioso ficar pronto precisamos seguir etapas, 
colocar a medida certa de cada ingrediente e buscar aprender com quem já sabe fazer. Assim também é na nossa vida 
espiritual, vimos que precisamos buscar na Palavra de Deus o conhecimento para tudo em nossas vidas!
Na história de hoje, o Caio nos ensina uma grande lição através do seu comportamento errado!
COMO ASSIM? COMPORTAMENTO ERRADO? EU TENHO QUE APRENDER A ME COMPORTAR MAL?
Claro que não! Precisamos aprender com o erro dele para não cometermos o mesmo!
Lembra sobre a importância de não pularmos etapas na nossa vida? 
Caio achou que sabia todas as respostas, que conseguiria montar o seu brinquedo, mesmo sem conhecimento sobre como 
montar, para que serve cada peça, e por aí vai...
Ele precisava fazer o que antes? ESTUDAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES.
No manual encontramos a resposta para todas essas dúvidas: qual peça encaixa com qual; para que serve cada 
parafuso; quais as ferramentas necessárias. Mas ele não quis ler! Não quis estudar antes!
Você sabia que Jesus estudava? Ele estudava a Palavra de Deus, que é o nosso manual de instruções para a VIDA.
Quer saber se está fazendo as coisas da maneira certa ou errada? Só buscar na Bíblia Sagrada o que Deus diz.
Quer saber se está cometendo algum pecado? Busque na Palavra de Deus o que agrada e o que desagrada a Deus!
Semana passada também ouvimos sobre Adão e Eva, que foi a primeira família criada por Deus para povoar a Terra, mas 
que por falta de SABEDORIA desobedeceram a Deus. Eles sabiam que não podiam comer do fruto daquela árvore, mas 
deram ouvidos a outras vozes (no caso a serpente). Precisamos estudar a Palavra de Deus para não sair por aí ouvindo 
qualquer conselho!
Jesus buscou no meio de doutores, aos 12 anos de idade,  conhecer mais sobre como agradar a Deus. Ele buscou o 
verdadeiro manual de instruções!
Quando estudamos na escola, quando obedecemos nossos pais e professores, estamos também obedecendo e 
agradando a Deus!



 

Jesus orava 22/01/17 á 28/01/2017

OBJETIVO:OBJETIVO:   Que a criança aprenda a importância de orar.

QUEBRA-GELO:QUEBRA-GELO: Mostrar através de uma experiência que a oração certa funciona (chega até o céu).

Você vai precisar de:

 Um prato;
 Uma vela;
 Água;
 Uma garrafa de vidro;
 Corante para colorir a água;
 Fósforo para acender a vela;
 Copinhos de café descartáveis para 

distribuir aos participantes.

Desenvolvimento:

 Esquente a base da vela com fogo e fixe-a no prato. Explique que o prato represen-
ta o mundo em que nós vivemos a vela é o Espírito Santo.

 Acenda a vela;
 Distribua a água com corante em cada copo descartável entregue aos participan-

tes. Essa água representa as suas orações;
 Peça que eles derramem a água de seus copos no prato, ou seja, estamos derraman-

do nossas orações aos pés do Espírito Santo, que é o nosso ajudador e conselheiro 
e nos ensina a orar. João 14:16.

 Cubra a vela com o recipiente e note que a água do prato vai entrar nele, são 
como nossas orações aceitáveis ao Senhor que sobem aos céus.

VERS CULO PARA MEMORIZAR: ÍVERS CULO PARA MEMORIZAR: Í “ Orai sem cessar” -  I Tessalonicenses 5:17
REFERREFERÊÊNCIA B BLICA:ÍNCIA B BLICA:Í Lucas 22.39-46



USANDO A CRIATIVIDADEUSANDO A CRIATIVIDADE

Ensinar a Oração 

Material: uma folha de sulfite com um coração de cada lado, lápis para todas as crianças. 
A tia faz algumas perguntas e eles devem fazer um risco de lápis preto (manchinha):
-Quem algum dia deixou de arrumar a cama quando a mamãe pediu pra arrumar?
-Quem alguma vez deixou de ajudar a mamãe por preguiça?
-Quem algum dia deixou de fazer as tarefas de casa da escola e disse pra mãe que não tinha?
-Quem algum dia já chorou para não vir na escolinha?
-Quem já mentiu dizendo que não foi você quem fez algo, quando na verdade foi?
-Quem já ficou de olhos abertos na hora da oração?
-Quem já deixou os envelopes em casa e não trouxe para a escolinha porque esqueceu?...

Vamos ver como está esse coração?
Ficou bonito? Será que Jesus gostaria de morar nesse coração?

A tia pede para virarem a folha e fazerem um novo coração;
Agora toda a pergunta que ela fizer, as crianças irão desenhar uma florzinha no coração:
-Quem a noite faz oração antes de dormir?
-Quem faz oração antes de comer?
-Quem ajuda a mamãe em casa?
-Quem gosta de vir na escolinha aos Domingos de manhã?
-Quem sempre que ganha dinheiro separa o Dízimo e a oferta e traz para a escolinha?
-Quem sempre convida um coleguinha para vir na escolinha?
-Quem sempre traz o envelope do jornalzinho?
-Quem sempre pede perdão quando faz algo errado?...

Vamos ver como está esse coração?
Quem o achou bonito? Será que Jesus gostaria de morar nele? 

https://dicasdatiamaira.blogspot.com.br/2013/01/dinamica-do-coracao-ensinar-oracao.html
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APLICAAPLICAÇÃÇÃOO
"Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas franquezas; 
antes, foi ele tentado em todas as cousas, à nossa semelhança, mas sem pecado" (Hb 4:15).

Jesus passou momentos de tristeza porque sabia que seria traído e iria morrer na cruz, mas tudo estava no plano de Deus, pois 
Cristo precisava morrer pelos nossos pecados para nos dar a salvação.
Jesus tinha poder para sair daquela situação, mas passou por todo aquele sofrimento, porque nos ama muito.
Jesus orou, buscando em Deus a força para passar por aquele momento difícil. Ele nos ensina o que devemos fazer nas horas de tris -
teza. Na nossa vida também passamos por dificuldades e só Deus pode nos ajudar em todos os momentos. Precisamos conversar com
Deus, orando. Pedindo Sua ajuda na hora da tristeza, e não ficar só chorando ou murmurando...
A oração é importante em todos os momentos da vida. E ha vários tipos de oração, não é apenas pedir.
Mas agradecer,se arrepender interceder, adorar...
Vamos falar com Deus? Vamos juntos orar como fazia Jesus?
( Direcione eles na oração. Apresente a eles uma causa para interceder, agradecer...
E para incentivo poderia fazer tapetinhos de TNT ou feltro, e dar um pra cada )

 


