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AULA 3: Pai da Eternidade
Nessa aula falaremos sobre o Pai da Eternidade, Jesus, aquele que nos deu o direito à vida eterna.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
A profecia de Isaías dizia que o Messias seria o Pai da Eternidade.
Vemos o cumprimento dessa palavra de fato com Jesus explicando em João sobre o caminho para a vida eterna.
Jesus nos ensina que Ele é o caminho para a eternidade.
Jesus conquistou para cada um de nós o direito a salvação. Ele deu a humanidade uma nova chance.
Tirou a condenação do pecado, e nos mostrou um caminho muito melhor para seguirmos.
Professor, nós somos responsáveis por mostrar para as crianças esse caminho.
Os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Muitas vezes nos limitamos a pensar que a nossa vida
acaba aqui, mas Jesus já deixou o recado que está preparando o nosso lugar na eternidade.
Que nessa aula possamos buscar apenas esse caminho, buscar Jesus. Não vamos pedir nada material, não vamos
pedir ajuda com os nossos problemas pequenos. É tempo de buscarmos as coisas do alto. É tempo de avivamento!
Que cada criança receba esse poder, e entenda nessa aula que Jesus esta convidando cada uma para viver esse
plano perfeito e ter acesso a eternidade com Ele.

LEIA E MEDITE:
João 14:1-14 ; João 3:16

OBJETIVOS:
•

Levar a criança a entender que Jesus é o Pai da Eternidade, temos hoje a salvação por causa Dele

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Muitas vezes subestimamos a capacidade que as crianças tem de entender coisas espirituais.
As crianças, em geral, têm muita curiosidade e interesse em aprender as coisas de Deus, aprender o que a Bíblia
ensina. Então nessa aula elas aprenderão sobre algo muito especial: a vida eterna!
Jesus é o Pai da Eternidade, Ele conquistou para cada criança o direito a vida eterna. Esse é um presente
maravilhoso que Ele nos entregou.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para essa aula faremos o painel da profecia do Messias.
A cada aula vamos colocar nesse painel a revelação que Isaías recebeu sobre o Messias.
Nessa aula colocaremos no painel a nome: O PAI DA ETERNIDADE
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MARAVILHOSO CONSELHEIRO
DEUS FORTE
PAI DA ETERNIDADE

Ao final da campanha, teremos os 4 nomes citados no versículo de Isaías 9:6
Sugestão dinâmica Pai da Eternidade: prepare uma maquete com várias casinhas para explicar as muitas moradas
que Jesus está preparando na eternidade.

MINISTRANDO:
Quem aqui gostaria de ter um super poder? Qual super poder você escolheria?
E se eu contasse que cada um de vocês pode ter um grande e poderoso super poder? Ah, vocês estão querendo
saber qual poder e é esse, não é mesmo?
Pois bem... eu vou logo contar: Cada um aqui pode ter o poder de VIVER PARA SEMPRE!
Uauuu!!! Mas espera, como pode ser isso?
Venha comigo que vou te explicar...
Lá em Isaías 9:6, nós aprendemos que Deus revelou a Isaías sobre a vinda do Messias, vocês se lembram disso?
Pois bem... o Messias seria o Pai da Eternidade!!!
Nós já aprendemos que o Messias é Jesus. Então, Jesus é o Pai de toda a eternidade!!!
Então Jesus tem o poder de dar a vida eterna para as pessoas.
Uma vez, Jesus estava conversando com os discípulos e Ele disse que lá onde o Pai Dele mora, ou seja, onde Deus
mora, existem muitas casas, muitos lugares onde as pessoas podem viver. E que Ele vai preparar um lugar para
cada um de nós.
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Então um dos discípulos que se chamava Tomé perguntou assim: “Jesus, não sabemos para onde você vai, onde
fica essa casa... qual e o caminho?”
E Jesus explicou um segredo muito importante que todos nós precisamos entender e praticar. Ele disse: “EU SOU O
CAMINHO!”.
Crianças, para termos acesso a eternidade precisamos seguir a Jesus. `
Ele quer dar para nós esse poder. Ele morreu na cruz por isso. Para que pudéssemos viver para sempre com Ele, no
céu.
De todas as coisas que Jesus pode e quer nos dar crianças, eu posso afirmar para vocês, essa é a mais importante.
É a salvação! Quando Ele veio ao mundo, Ele curou a muitos, libertou, ensinou também. Mas o motivo Dele ter vindo
foi para nos salvar e nos ensinar o caminho para a eternidade. Ele quer que a gente esteja um dia com Ele nesse
lugar, e Ele já preparou uma casa para mim e para você.
E então, quem quer receber hoje a salvação de Jesus, o poder da vida eterna e seguir os caminhos do Senhor?
Vamos orar por isso.
.

LOUVOR:
“Meu coração era sujo” – 3 Palavrinhas

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor, meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor é o Pai da
Eternidade. Eu desejo ter acesso a vida eterna. Me ensina Senhor os seus caminhos, e me ajude a seguir os seus
ensinamentos. Em nome de Jesus, Amém!”

VERSÍCULO:
“Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.

Qual poder Jesus deseja nos entregar?
Como podemos ter acesso a vida eterna?
Qual discípulo perguntou para Jesus qual é o caminho para chegar a casa do Pai?
Como Jesus conquistou para nós o direito a vida eterna?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Nesse momento de oferta vamos demonstrar a gratidão ao Senhor pela graça da vida, por sermos salvos e fazermos
parte do plano do Senhor. Vamos todos escrever um bilhete ao Senhor com uma palavra de adoração, uma palavra
de amor ao Senhor, e vamos entregar junto com as nossas ofertas.
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.

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Queridos pais
Hoje as crianças aprenderam que Jesus é o Pai da Eternidade.
Tenha um momento essa semana de agradecer junto com o seu filho pela salvação.
Orem juntos também por alguém que ainda não conhece a Jesus. Certamente essa oração será muito valiosa diante
do Senhor.
Deus abençoe!
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LEMBRANCINHA:

