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CAMPANHA: KIDS EM PAZ

INTRODUÇÃO

“E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém.” 2 Crônicas 19:1

A história do rei Josafá nos mostra que houve um momento em que ele passou por um
grande perigo, sendo quase confundido com o rei Acabe, a quem os Sírios queriam
matar. Foi um momento de grande perigo, porém a Palavra de Deus mostra que JOSAFÁ
VOLTOU EM PAZ! Isso mesmo, ele retornou para sua casa tranquilo, longe do perigo, sem
nada de mal ter acontecido a ele.
O Senhor livrou Josafá, e deu paz mesmo em meio a uma grande confusão.

Muitas vezes passamos por dificuldades, Jesus disse que teríamos momentos de aflição,
mas a promessa é que Ele estará conosco e nos dará a sua paz

“Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se
perturbem,  o seu coração, nem tenham medo.” João 14:27

Nessa campanha ensinaremos a receber a paz que vem de Jesus.
Para cada situação de dificuldade, Deus tem um caminho de paz.

NOSSAS AULAS DE SETEMBRO:

DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA BÍBLICA REFERÊNCIA

06/11 Paz na minha Família Esaú e Jacó Gênesis 33

13/11 Paz na escola Davi e Jônatas I Samuel 20

20/11 Paz dentro de mim Pedro Mateus 14:30

27/11 Jesus é a minha paz Jesus João 14:27

ESTRATÉGIA CAMPANHA

A estratégia dessa campanha será o uso de situações problema, que
ajudarão as crianças a refletirem em situações de seu cotidiano onde é
necessário buscar a paz do Senhor.

Para ajudar nessa reflexão, utilizaremos a figura do árbitro, ou juiz. A cada
aula as crianças poderão exercer esse papel e avaliar o caminho certo, as
atitudes devem ou não ser tomadas.

“Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração” - Colossenses 3.15

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2cr/19/1+
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ATIVIDADE CAMPANHA

Prepare um mural da paz para ser utilizado durante toda essa campanha.
Você poderá utilizar o mural para incluir as situações que as crianças precisam de paz, e
assim profetizar PAZ.

Versículo chave da campanha:
“Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês.” João 14:27

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

Deus Abençoe!
Equipe Pedagógica

https://www.youtube.com/watch?v=EJouo4_8k_4

