Tema: Uma Viagem Inesquecível
Texto Bíblico: Isaias 43.1
Versículo para memorizar: “O Senhor Deus, que o criou, diz: Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu”. Isaias
43.1
Principio Bíblico: Individualidade – Nosso alvo é compreender que estamos inseridos na história que Deus
está escrevendo em nossa vida, em nossa nação e na humanidade.
Receba as crianças com alegria e ore. Explique que essa semana estudaremos o princípio bíblico da
INDIVIDUALIDADE. Coloque o cartaz com o princípio em um lugar visível.
Quebra gelo:
1ª PARTE:
Vamos todos sentar no chão, fechar os olhos e imaginar que estamos caminhando por uma linda floresta, ou
por um lindo parque, vamos observar tudo o que Deus criou.
Agora cada criança receberá uma folha de papel e lápis para escrever ou desenhar tudo o que você observou
durante seu passeio pela floresta / parque.
Vamos escolher criações de Deus que iniciem com as algumas letras do alfabeto e observá-las. Exemplo: A –
arvore; B – borboleta; C – cachorro, D – Daniel; etc..
Vamos verificar as iniciais de nossos nomes e colocar no alfabeto (colocar o nome de todas as crianças).

A.
B.
C.
D.

ÁRVORE
BORBOLETA
CACHORRO
DANIEL

2ª PARTE:
Vamos olhar para a lista que fizemos de todas as obras criadas por Deus. Na nossa, opinião o que Deus
considera mais importante na criação e tem um nome especial?
(Professor circule o nome de todas as crianças da lista). Podemos concluir que cada um de nós é a obra da
Criação mais importante para Deus pois, ao criar Adão e Eva, Deus disse que era muito bom.
Mensagem:
Deus, é criador de tudo que existe no Universo, desde uma pequena formiga, até os céus, as estrelas, a lua, o
sol e todas as pessoas, como os nossos amigos e nossa família.
Por isso dizemos que Deus é soberano. Deus nos conhece desde antes do dia de nosso nascimento.
Somos especiais! E nós também temos um nome. É a nossa identificação. Expressa nossa individualidade.
Deus nos criou parecidos com Ele, com inteligência e muita criatividade. Adão escolheu nomes para
todos os animais. Imagine quanto trabalho e criatividade ele empreendeu para escolher o nome do
hipopótamo, da girafa, da formiga e de todos os outros animais?
Hoje sabemos que existem milhões de seres vivos e muitos ainda são desconhecidos pelos cientistas.
Nossos pais também tiveram o trabalho especial de escolher nosso nome. Alguém sabe porque seus
pais escolheram esse nome para você? Lembre-se do princípio da INDIVIDUALIDADE de Deus em sua história,
pois Ele conhece você pelo nome.
No nosso versículo de hoje diz: “O Senhor Deus, que o criou, diz: Eu o chamei pelo seu nome, e você é
meu.” Isaias 43.1. Deus nos chama pelo nosso nome, ele sabe que eu sou_______ que você é o _______, Ele
nos fez únicos e especiais para Ele.
Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Deus é criador de todos os países que vemos no globo terrestre. Vamos estender o mapa-múndi e localizar o
Brasil. Deus escolheu esse lindo país para vivermos. Portanto, somos brasileiros.
Em sua opinião, o que há de bom em nosso país? O que precisa melhorar?
Vamos interceder pelas crianças brasileiras para que haja saúde, proteção e boa educação para todas!
Interceda para que Deus use nossa vida para abençoar este país com ações práticas de bondade.
Momento de orar:
Peça para alguma criança orar pelo Brasil e pelas nossas crianças.
Convide todos a orar agradecendo a Deus por ter nos criado de maneira única e especial.

Atividades:


Fazer a atividade do dia.


Levar para a aula uma certidão de nascimento. Pergunte para as crianças se elas sabem quais
documentos são utilizados no Brasil para comprovar que o nosso nome é realmente nosso? Certidão de
nascimento e registro de identidade.
O primeiro documento que possuímos é a certidão de nascimento. Só podemos ter os outros documentos
depois dela. Vamos observar o que está escrito na certidão de nascimento? (Leia para as crianças o que vem
escrito na certidão). Hoje refletimos juntos sobre o princípio da INDIVIDUALIDADE, vimos que cada um de nós
é muito especial, pois somos criação de Deus. Agora cada um de nós irá montar um crachá de maneira bem
criativa. (Leve cartolina, papéis coloridos, cola, tesoura, botões, adesivos, etc).
Cada crachá terá o nome, e deve demonstrar a própria personalidade, por exemplo: Tiago gosta de futebol e
de tocar piano, ele pode criar seu nome com ilustrações de futebol e incluir as notas musicais para decorar.

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL

MEU NOME É: ________________________________________________________

“O Senhor Deus, que o criou, diz: Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu.” Isaias 43.1

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL
MEU NOME É: __________________________________________________________
QUEM ESCOLHEU MEU NOME FOI: _________________________________________
VAMOS COMPLETAR COM AS VOGAIS. REFLETIMOS SOBRE O PRINCÍPIO

_ID_V_D__L_D_D_

DE:

“O Senhor Deus, que o criou, diz: Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu.” Isaias 43.1

Hoje aprendemos que Deus criou todas as coisas, e te criou de maneira muito especial.
Lembre-se que Ele te chama pelo seu nome! Desenhe as coisas que Deus criou, não
esqueça de desenhar você e sua família.

