Janeiro – Campanha Eu aprendi no kids
“O ano mais apostólico de nossas vidas”

AULA 3- Aprendi como ser uma pessoa de honra
Nessa aula falaremos sobre pessoas algo que traz honra para as nossas vidas: desviar-se de
brigas!
Isso significa que devemos ser pessoas de paz, conciliadoras, que exalam as virtudes de Cristo.
Uma pessoa briguenta, que semeia discórdia desonra ao Senhor, pois está semeando maldade.
Nós seremos pessoas de honra, pacificadores que são chamados de filhos de Deus.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nessa aula colocarmos um desafio para as crianças: escolher um caminho. E nesse caminho elas
aprenderão que pode aparecer muitos desafios, mas devemos seguir com paz no nosso coração
e espalhar essa paz para os que estão ao nosso redor.
Professor, seja você um exemplo de pacificador. Não se permita entrar em divisões, confusões ou
brigas. Nosso papel como servos de Deus é de sermos conciliadores, pacificadores, aqueles que
trazem luz para as trevas. Que as crianças possam enxergar essa luz e paz na vida de vocês.
Aproveite essa aula para que as crianças tenham um momento de pedir perdão a Deus por todas
as brigas que se meteram e se magoaram algum amigo do kids, que elas se sintam a vontade
para se reconciliarem.
Ore e unja cada criança declarando a paz de Cristo e que a violência, confusão e o mal que está
nesse mundo não tem poder sobre elas.

LEIA E MEDITE:
Provérbio 20.3, Romanos 12:18-19
OBJETIVOS
Levar a criança a fazer a entender que como filhos de Deus devemos ser pacificadores.
Reflita com as crianças sobre o que deixa elas irritadas, sobre brigas que elas acabaram
provocando e outra que elas entraram sem saber como.
Que nessa aula todas possam escolher o caminho de paz e serem filhos de Deus honrados.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Muitas crianças ainda acham difícil dividir e muitas vezes acabam brigando com os amiguinhos
por isso.
Outras acabam brigando por não concordar com a opinião do outro.
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Mas hoje vamos ensinar as crianças que muitas vezes pode até parecer difícil escolher não brigar
por acharem que estão certas, mas se buscarmos aprender com a palavra de Deus vemos que
ae meter em briga e confusão não nos leva a nada e ainda podemos perder nossos amigos.
Deus chama aqueles que buscam ser pacificadores, ou seja, pessoas que estabelecem a paz, de
filhos. E não há honra maior do que ser reconhecido como filho de Deus. Que cada criança tenha
esse desejo de ser filho, honrado nessa terra, levando paz aonde forem,
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Fazer no chão dois caminhos com papel kraft, um largo sem nenhum obstáculo e outro bem
fininho cheio de obstáculos, Os obstáculos devem remeter a um transito da cidade. Você pode
utiliza placas de PARE, semáforos, bandeiras, faixas de pedestre. A cada obstáculo, coloque uma
situação de briga para as crianças refletirem e decidam juntos a melhor escolha.
.
No final do caminho estreito deixe uma sacola com doces balas chocolate pirulitos... no final do
caminho largo deixe uma sacola de cheia de lixo.

MINISTRANDO:

Hoje na nossa aula temos um grande desafio: decidir qual caminho seguir e percorrer esse
caminho, vencendo todos os obstáculos.
Temos um caminho largo e um estreito. Cada um pode escolher qual quer seguir. (deixe as
crianças decidirem e comece a dinâmica pelo caminho estreito).
A Bíblia nos ensina que existe um caminho que é estreito, nele tem muitos desafios, mas Deus
sempre nos ajuda. Então vamos aprender nesse caminho a seguir os conselhos de Deus.
Obstáculo 1: FAIXA DE PEDESTRE
Quem aqui já se sentiu desrespeitado? Você ficou muito zangado por isso? O que você fez?
Houve uma briga?
A Bilblia nos ensina que Deus é justo, então não devemos resolver as injustiças com as nossas
próprias mãos, brigando com todo mundo. Mas devemos entregar nas mãos deles. Seguir em
paz, e Ele resolverá. Então vamos declarar: “toda injustiça que aconteceu comigo eu entrego hoje
para Jesus e sigo em paz”

Janeiro – Campanha Eu aprendi no kids
“O ano mais apostólico de nossas vidas”

(continue pelo caminho)
Obstáculo 2: PLACA PARE
Tem pessoas que nunca deixam fazer o que a gente quer... a brincadeira sempre tem que ser do
jeito dela... e essa pessoa critica tudo o que temos. Fala mal, faz fofoca, e tudo vira uma
confusão. E as vezes a pessoa que faz isso somos nós.
Mas Jesus quer nos ensinar a PARAR de fazer essas coisas. A não sermos quem provoca brigas,
confusões e fofocas. Quem promove a paz é pacificador e é chamado de FILHO DE DEUS.
Então quem deseja ser filho de Deus e PARAR de fazer coisas feias como essa diga assim: “Hoje
eu decido parar de fazer fofocas, de provocar brigas e confusões. Eu vou ser uma pessoa que
promove a paz”
Obstáculo 3: SEMÁFORO
Chegamos ao ultimo obstáculo. Aqui precisamos decidir. A hora de parar, de pensar e de seguir.
As vezes não sabemos como agir, então precisamos pensar, orar e pedir a direção de Deus.
Quem não ora e toma decisões sozinhos é precipitado, e muitas vezes se dá mal.
É como uma pessoa que passa no farol amarelo e acaba se metendo em um acidente.
Quando brigamos com alguém muitas vezes acabamos perdendo uma amizade muito boa. Tem
gente que briga com os pais, e isso é péssimo, porque os pais devem ser honrados. Deus fica
muito triste com quem responde e briga com os pais.
Então a nossa decisão hoje é seguir o caminho de brigas e confusão ou seguir o caminho de paz.
As vezes vai ser difícil não brigar, mas Deus está sempre conosco e podemos pedir forças para
Ele a qualquer momento para segurarmos firme a vontade de brigar e seguirmos como pessoas
que semeiam a concordância, a amizade, a bondade e a paz.
E quem faz isso, a palavra de Deus diz que recebe Honra. Então declare comigo: “Eu escolho
seguir o caminho de Deus, o caminho de paz, e não de brigas. Eu declaro que sou filho de Deus
e que viverei a honra do Senhor”
(mostre ao final a honra preparada para os que chegaram até o final do caminho).
Agora crianças vamos ver o que acontece com quem escolhe o caminho largo. O caminho largo é
assim: você faz o que quer, responde o que quiser para as pessoas, briga com todo mundo: com
pais, amigos, professores. Olha o que está esperando a pessoa no final desse caminho (mostre o
lixo)
Que bom que vocês escolheram o caminho de paz. O caminho estreito pode parecer mais difícil,
mas é muito melhor andar por ele!
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E crianças apostólicas são muitooooo inteligentes e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui
não vai se meter em confusão mas vai sempre escolher a melhor forma de passar pelas
situações, buscando a direção do Senhor em tudo.
ORAÇÃO:
Durante o caminho as crianças deverão repetir as orações que estão mencionadas na
ministração.
Encerre a aula ungindo as crianças, desligando toda confusão, brigas e discórdias da vida delas e
declarando a paz de Cristo.
VERSÍCULO
Provérbios 20.3 É honroso para o homem desviar das brigas , mas o intrometido é tolo.”
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
Porque não devemos nos meter em brigas?
Quem é o nosso guia em todos os caminhos?
Onde está o manual para andarmos sempre no caminho certo e não brigar?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Jesus se entregou como oferta e escolheu um caminho cheio de dores para que hoje nós
pudéssemos ser felizes e tivéssemos a vida eterna com ele.
Vamos agora entregar a nossa oferta e deixar aqui sempre o nosso melhor como Jesus!
ATIVIDADE
A atividade da aula girará em torno da dinâmica apresentada no tópico de desenvolvimento da
aula
LEMBRANCINHA:
Tubetes com confetes e placas de transito (esses podem ser os doces deixados no final do
caminho estreito). Ou Bis com confete ou lápis para a volta as aulas.

