Tema: Minha História
Texto Bíblico: Eclesiastes 3.1-10
Versículo para memorizar: “Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu”.
Eclesiastes 3.1
Princípio Bíblico: Soberania – Nosso alvo é reconhecer a ação de Deus na história, compreendendo que
estamos inseridos nela e contribuindo, dia após dia, para a sua construção e transformação.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa aula de hoje, estou muito alegre em ter você aqui! Já se passaram mais de dois mil anos
desde a vinda de Cristo. Hoje contarei a vocês minha história. (Relate um acontecimento especial e mostre
fotos da sua infância).
Refletindo sobre a própria história podemos observar a soberania de Deus em nossa vida. Podemos crer e
confiar na presença de Deus em todos os momentos. Quando estamos alegres ou quando estamos tristes,
Deus está sempre conosco. Ele prometeu que jamais nos deixaria e que nunca nos abandonaria. Ele é
Soberano!
Mensagem:
Hoje vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre o tempo. Aliás, você sabe quem inventou o tempo? No
dicionário a palavra tempo significa “Circunstância ou ocasião única para um evento; momento apropriado;
experiência continua em que eventos avançam para o futuro através do presente e do passado; um período
particular quer passado, presente ou futuro.”
Agora vamos investigar o que a Bíblia diz sobre o Criador do tempo lendo Gênesis 1.14-18

Disse Deus: "Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para
marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra". E assim foi.
Deus fez os dois grandes luminares: o maior para governar o dia e o menor para governar a noite; fez também
as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a
luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1.14-18
Deus criou todas as coisas e para nos ajudar a marcar o tempo ele cria o dia e a noite, e como lemos Ele fala
que isso nos ajudará a marcar estações, dias e anos, mas Ele mesmo não se limita a esse nosso tempo, a bíblia
fala no livro de Eclesiastes 3-1 que para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do
céu, muitas vezes nós queremos que Deus faça algo no nosso tempo, mas Ele é soberano e muitas vezes o
tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está presente em
todos os períodos da história e está perto de cada um de nós.
Aplicação:
Nesse momento, vamos refletir sobre a soberania de Deus observando o mapa-múndi: Em qual país você
nasceu? Vamos localizar o Brasil no mapa, e repetir juntos, o nome do nosso país.
Alguém nasceu em outro país? Qual?
O Brasil está localizado na América do Sul. Vamos observar no mapa-múndi e contornar com os dedos a
América do Sul? (Se alguma criança nasceu em outro continente faça o mesmo exercício no continente dela)
Deus é soberano e escolheu este lindo país para que morássemos nele. Por isso somos brasileiros. Vamos
repetir juntos: “Somos brasileiros”.
O que você mais gosta em nosso país? O que gostaria que fosse diferente em nosso país?
Momento de orar:
Vamos estender nossas mãos sobre o Brasil e cada criança poderá orar agradecendo a Deus pela família, pela
vida e pelo país que Ele nos deu.
Deus é soberano, criador do tempo e das nossas vidas, vamos orar nesse momento pedindo que Ele nos ajude
a usar todo nosso tempo (vida) para seu louvor e sua glória?
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Leve um espelho para a sala, deixe que cada criança se olhe bem no espelho, depois converse com elas
explicando que Deus nos fez de uma maneira única, cada um possui características diferentes e todos
somos muito especiais para Deus. Convide as crianças a desenhar seus rostos em uma folha de sulfite,
para os menores ajude eles a contornarem uma das mãos na folha para depois pintar.

Minha história!
Nome: __________________________________________________________

Cole bolinhas de papel no sol e na lua.

