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AULA 4
A MAIS LINDA FAMÍLIA - JESUS
A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos
deixar satanás roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada
criança a enxergar como a família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele
podemos vencer todos os desafios que aparecerem e que possamos ser instrumento divino na
vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e libertação a cada lar que Deus nos permitir
chegar.
Vamos lá! Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus!
Que o Senhor abençoe a todos!
Ótima aula!
PARA VOCÊ PROFESSOR:
“Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado
de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: — Escute! A sua mãe e os
seus irmãos estão lá fora e querem falar com o senhor. Jesus perguntou: — Quem é a minha
mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: — Vejam!
Aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu,
é meu irmão, minha irmã e minha mãe.”
Jesus, falando ao povo não estava diminuindo a importância dos laços familiares, tampouco
sendo displicente quanto ao cuidado em relação a sua mãe e irmãos. Na verdade Ele introduziu
uma categoria completamente nova de comprometimento espiritual. Jesus sabia que precisava
dar prioridade ao cumprimento da vontade do Pai. Devemos compreender que somos parte de
uma família com Jesus Cristo.
LEIA E MEDITE:
Mateus 1:18-25 e 12:46-50
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que Deus tem promessas especiais para nossas vidas!
● Compreender que Deus tem um plano especial para sua família.
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
●
●
●
●

Imagem ou boneco de Eva de representando Jesus.
Imagem do planeta Terra ou globo terrestre
Imagem de muitas pessoas
Cubo grande para jogar: com algumas ações - BATER PALMAS, BATA O PÉ, DÊ
RISADA, DÊ UM PULO, FAÇA UHUUULLLL...
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MINISTRANDO:
Olá crianças tudo bem com vocês?
Hoje vamos começar nosso dia brincando, eu tenho aqui um dado e vamos cantar uma
música e quando jogar o dado, você deverá fazer o que está pedindo. (Cante a música: Se Jesus
é seu amigo … jogue o dado e faça com as crianças o que está pedindo) Se Jesus é meu amigo
bata palmas…. Se Jesus é meu amigo bata os pés… etc.
Quem gostou dessa brincadeira dê um gritooooooo! Eu adorei muito legal não é mesmo?
Hoje vou contar a vocês sobre uma pessoa muito especial! Jesus! Quem aqui ama Jesus?
Eu,eu também amo muito Jesus! Você sabia que Jesus também tinha papai e mamãe? Você
sabia que ele tinha irmãos? Pois é, Jesus tinha um papai chamado José, uma mamãe chamada
Maria! Ele amava muito a família dele, curava as pessoas, ia à igreja, realizava milagres e
contava muitas histórias, e sua família ficava muito feliz com tudo isso e muitas vezes estavam
bem pertinho de Jesus.
Um dia, Jesus falou que todas as pessoas que amam a Deus fazem parte da família dEle,
acreditam? Olhem só esse planeta Terra, tem muitas pessoas não é mesmo? Jesus disse que
todas as pessoas do planeta Terra fazem parte de sua família, são seus irmãos, titios, papais e
mamães. Ele AMA todas essas pessoas, independente do jeitinho que forem, Jesus ama as
pessoas do mundo todo, e todas elas, as que acreditarem em Deus e o amarem, são integrantes
de sua família!
Imaginem ter Jesus em nossa família, seria muito legal!
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Quem aqui quer ter Jesus em sua família? Bate o pé !!! Quem aqui quer ter Jesus em sua
família? Bata palmas!!! Quem aqui quer ter Jesus em sua família? Grite Viva!!!
Eu querooooooooooooooo!!! Então vamos orar?
ORAÇÃO:
Jesus, eu quero que o Senhor faça parte da minha família, cuidando, livrando de todo mal e nos
abençoando! Eu te agradeço pela família que eu tenho, abençoe meu papai, minha mamãe e
irmãos. Em nome de Jesus Amém!
LOUVOR:
Se Jesus é teu amigo - 3 Palavrinhas
VERSÍCULO:
“Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe.”
(Mt 12:50) (versão adaptada)
ATIVIDADE
Fazer bonecos de papel e desenhar Jesus em sua família!

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que precisamos agradecer todos
os dias por termos uma família tão especial!
Em casa com seus filhos, façam um devocional kids, todos os dias vocês deverão ler um
versículo da bíblia, orar juntos e realizar o desafio kids da semana!
Esta semana o desafio é: Brincar de mestre mandou! Tirar fotos, postar e marque o
@kidschurchrenascer com o versículo: “Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma
verdadeira bênção.” (Salmos 127:3)
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LEMBRANCINHA:
Pulseirinha com os dizeres: Eu faço parte da família de Jesus!!!

