
2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
NOVEMBRO 2022

CAMPANHA: KIDS EM PAZ

Aula 4: JESUS É A MINHA PAZ

Chegamos ao final da Campanha Kids em paz.
Saímos dessa campanha cheios da paz do Senhor em nossos corações. As crianças
nunca mais enfrentarão as dificuldades da mesma forma. Agora elas sabem que a paz
do Senhor estará com elas em todos os momentos.
Jesus é a nossa paz! Aleluia!

Para você professor

“Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o
mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo.” JOÃO 14:27

Que tempo libertador estamos vivendo no nosso kids!
As crianças estão tendo a oportunidade de receber aquilo que fará elas superarem
todos os desafios: a paz que vem do Senhor Jesus.
A porção que Jesus tem para nós é diferenciada. Nada e nem ninguém pode entregar
algo semelhante.. Por isso ele diz: “não dou paz como o mundo dá”. Muitas pessoas
acham que ter paz é ter dinheiro, poder viajar, ter um bom emprego ou um
relacionamento de sucesso.
Mas o Senhor nos ensina que o que Ele tem para nós é algo muito acima de tudo isso.

Que você possa professor experimentar esse nível mais alto de relacionamento com
Deus, se apropriar de uma vez por todas da porção que o Senhor te entregou.
Ele venceu por você. As suas guerras não são maiores do que você. A confusão que quer
te desestabilizar, não é mais forte do que a paz do Senhor.
Receba a paz do Senhor, paz nas suas guerras, paz nos seus relacionamentos, paz no seu
trabalho, paz no seu interior, paz em tudo!
Você será o primeiro a voltar dessa aula em paz!

Deus abençoe!
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LEIA E  MEDITE

João 14:27

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que Jesus veio ao mundo e nos entregou a sua paz
● Profetizar a paz do Senhor sobre cada criança. Ensinar as crianças a buscarem

paz no Senhor em todas as situações.

Qual é a situação da criança:

O ambiente onde a criança está inserida interfere diretamente no seu desenvolvimento
psicológico e emocional, principalmente na primeira infância (até 7 anos de idade).
Com isso, quanto mais exposta a brigas, confusões, conflitos, maior o prejuízo na
formação da criança.

O que a ciência diz sobre isso?
Uma recente revisão de pesquisas internacionais, conduzidas ao longo de décadas e
analisando comportamentos domésticos e o desempenho de crianças ao longo da vida,
sugere que, a partir dos seis meses de vida, crianças expostas a conflitos tendem a ter
batimentos cardíacos mais acelerados e níveis mais altos de estresse - o que, por sua vez,
prejudica a formação de conexões neurais nos cérebros infantis.
Conflitos interparentais severos ou crônicos podem, portanto, provocar consequências
como interrupções no desenvolvimento cerebral, distúrbios do sono, ansiedade,
depressão, indisciplina e outros problemas graves em bebês, crianças e adolescentes.
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592582#:~:text=Conflitos%20interparentais%20severos%20ou%20cr%C3%B4nicos,em%20
beb%C3%AAs%2C%20crian%C3%A7as%20e%20adolescentes.

Nós como formadores apostólicos temos autoridade para interferir na formação das
crianças e quebrar os ciclos malignos que querem destruir o caráter e o desenvolvimento
da criança. Professor, exercite sua autoridade profetizando sobre as crianças,
declarando paz, mostrando o poder de Jesus na vida das crianças.
O Senhor já entregou o que precisamos, a PAZ DO SENHOR, para que as crianças possam
vencer todas as dificuldades.

https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592582#:~:text=Conflitos%20interparentais%20severos%20ou%20cr%C3%B4nicos,em%20beb%C3%AAs%2C%20crian%C3%A7as%20e%20adolescentes
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592582#:~:text=Conflitos%20interparentais%20severos%20ou%20cr%C3%B4nicos,em%20beb%C3%AAs%2C%20crian%C3%A7as%20e%20adolescentes
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

CELEBRAÇÃO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

Para marcar o encerramento da campanha faremos a festa da PAZ com o tema: JESUS É
A MINHA PAZ. Utilize balões brancos e decore a sala. As crianças poderão levar as
bexigas brancas para casa no final da festa.
Crie também um painel de fotos com o tema JESUS É A MINHA PAZ.
A seguir, algumas imagens para inspiração:

DINÂMICA MURAL

Essa será a última aula com o mural
da paz.
Nessa aula as crianças colocarão
tudo o que elas já viram ou ouviram
que tirou a paz, deixando elas tristes
ou com medo. Vamos profetizar a
paz do Senhor em todas as situações
que estão no mural e sobre cada
criança também.
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DINÂMICA SITUAÇÃO PROBLEMA

Nessa aula faremos a brincadeira “QUE SOM É
ESSE?”
Leve uma caixa de som e coloque diversos sons
diferentes para eles adivinharem (pode ser um
cachorro latindo, um liquidificador funcionando, um
carro passando na rua, e termine com um som de
briga, de confusão, de choro, gritaria e por último
um som de ondas calmas no mar, passarinhos
cantando. No final pergunte para as crianças qual
som elas mais sentiram paz.

Seguem links com alguns sons que podem ser
utilizados:
https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc
https://www.youtube.com/watch?v=U9xwqYi3bcU
https://www.youtube.com/watch?v=OGK1e9ft4eM

LOUVOR:

Louvor da campanha: A paz do Senhor é o que nós queremos - 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=EJouo4_8k_4
Meu coração  - 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=1iH8qa7h4LM

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o
mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo.” JOÃO 14:27

MINISTRANDO:

Iniciaremos a aula de hoje com a situação problema através da dinâmica:
“Que som é esse?”
As crianças deverão reconhecer os sons e no final fizer qual som que traz
paz (veja as instruções na sessão de sugestão para o desenvolvimento da aula)

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc
https://www.youtube.com/watch?v=U9xwqYi3bcU
https://www.youtube.com/watch?v=OGK1e9ft4eM
https://www.youtube.com/watch?v=EJouo4_8k_4
https://www.youtube.com/watch?v=1iH8qa7h4LM
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Crianças, vocês reconheceram muitos sons hoje. Mas eu quero perguntar algo: você
reconhece o som que vez de Jesus? Como será a voz de Deus?

A Bíblia diz que a voz de Deus tem o som de muitas águas.
Eu sinto tanta paz quando ouço som das águas…
Você sabia que até os passarinhos cantam quando ouvem o som das águas?

E porque temos tanta paz quando ouvimos a voz de Jesus? Porque Ele é o Príncipe da
paz. Então se Jesus é o Príncipe da Paz, significa que o reino de Deus é cheio de paz.

No reino de Deus não tem briga, nem choro, nem confusão.
Deus não gosta dessas coisas… E quando tem muita briga, muita confusão, pode ter
certeza que Deus não está alí.

Jesus quer que todos vivam em paz. Então quando Ele veio aqui no mundo Ele disse
assim: “eu estou indo para o céu, mas vou deixar a minha paz com vocês. Ela ajudará
vocês a passar pelos dias que forem mais difíceis”.
E Jesus tinha razão… tem dias que são difíceis. Dias que ouvimos coisas que não
queremos… Já aconteceu de você ouvir pessoas brigando, xingando, às vezes xingam
até a gente…
Mas Jesus nos entregou a paz Dele. Então se você ouvir alguma coisa que te deixa se
sentindo mal, confuso, com medo, com raiva, se lembre: você tem a paz de Jesus.

Quem tem a paz de Jesus não fica brigando por ai… quem tem a paz de Jesus sabe que
Ele cuida de nós e por isso podemos ficar em paz.

Então agora vamos orar para que a paz de Jesus esteja em todas as coisas que fazemos
e em todos os lugares onde vamos.

E sabe aquelas coisas ruins que já ouvimos? As brigas que presenciamos? As confusões
que a gente está vendo? Vamos colocar tudo isso no mural e orar. Cremos que Jesus
pode transformar tudo isso e fazer a paz reinar.
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ORAÇÃO:

“ Senhor Jesus, o Senhor é Príncipe da paz, e nós queremos fazer parte do seu reino de
paz também. Hoje te pedimos, nos dá a sua paz, e nos ensina a viver em paz todos os
dias da nossa vida. Em nome de Jesus, AMÉM.”

Imponha as mãos sobre as crianças profetizando a paz do Senhor sobre cada uma

HORA DO TESTEMUNHO:

Hoje é dia de celebrarmos a PAZ.

Quem aqui conseguiu agir como
pacificador esse mês? Você conseguiu ter
paz em uma situação difícil? Lembrou de
orar por alguém que precisa de paz?
Vamos ouvir todos os testemunhos e ver a

manifestação da paz de Jesus nas nossas vidas.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

É dia de celebrar o príncipe da paz.
Prepare uma caixinha bem bonita escrita PAZ.
Ensine as crianças a entregar nesse dia uma oferta especial pela paz: paz nas nossas
famílias, na escola, nas nossas vidas, no nosso país
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BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Hoje encerramos a campanha KIDS EM PAZ celebrando a Jesus, o PRÍNCIPE DA PAZ.
Convidamos a todas as famílias para meditarem com os seus filhos sobre o versículo do
mês e conversarem sobre os aprendizados que tiveram ao longo dessa campanha.

Orem juntos, profetizando paz em sua casa.

“Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o
mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo.” JOÃO 14:27

Que a paz do Senhor esteja com vocês!
Deus abençoe!
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SUGESTÃO DE IMAGENS
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LEMBRANCINHA:

A lembrancinha desta aula será o o pacote de figurinhas (anexo)


