Março – Santidade Apostólica
Ano aceitável do Senhor

INTRODUÇÃO
Jesus tem autoridade sobre os ventos! Ele controla o vento o vento e nos leva a vitória.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
O poder de Jesus é ilimitado e Ele o concedeu a sua igreja. Devemos ter este mesmo
posicionamento de fé e de descanso no Senhor em meio às tempestades, crendo que a autoridade
que está na Palavra de Deus está sobre nossa vida. Jesus era dirigido pela paz, e por não ser
ansioso ou desesperado, sempre podia ouvir a voz do Pai para dar a direção necessária a qualquer
tempo.
Bíblia apostólica pág. 1.159
AULA 4 - Vento
Este vento é o poder do Espírito Santo, que age na igreja do homem apostólico operando os sinais
do Senhor e confirmando a palavra do seu ungido.
Vento que nos leva a Jesus, nos leva a viver os milagres que o Senhor tem para nossas vidas.
LEIA E MEDITE:
Mt 14.22-33 e Ex10.13
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender a confiar em Deus mesmo com medo.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● TNT azul, um barco de papel. Durante a ministração as crianças podem ajudar segurando
nas pontas e movimentar o barco simulando o vento...

● Vamos lá, precisamos de uma bacia com água canudos e o barquinho
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●
MINISTRANDO:
Começamos assoprando os barquinhos, cada criança em uma parte da bacia, assim teremos
“ventos” de todos os lados…
Viram como é difícil levar o barquinho para o outro lado? Tem muito vento aqui né! Já sentiram um
vento muito forte? Tem bastante vento quando tem chuva né, olhem esses barquinhos quando nós
sopramos perto deles, ficam meio difícil ir para um lugar só né? Na bíblia tem uma história que
Jesus estava num barquinho com seus discípulos, mas precisou descer um pouquinho para orar
no monte, quando Jesus voltou onde o barco estava estacionado com os discípulos, opssss, cade
o barco? O barco não ficou ali parado, ele voltou para o mar, foi indo, indo...indo… até ficar bem
longe e de repente… começou uma tempestade, com muitos ventos e o barquinho estava quase
virando, os ventos estavam soprando ao contrário do barco… Até que Jesus apareceu andando
sobre as águas, aaannn? Os discípulos de Jesus estavam com medo achando que era um
fantasma.
Pedro falou: Jesus? é você mesmo? Se for você, me faz andar sobre as águas também. Então
Jesus disse: Vem Pedro! E ele foi.
Ele começou a andar na direção de Jesus, para encontrar com Ele, mas o vento estava muito
foooorte e estava deixando Pedro com medo e esse medo estava fazendo Pedro afundar, ai ele
ficou com mais medo ainda e pediu para Jesus ajudar ele a não afundar, quando ele deu a mão
para Jesus, eles entraram no barco e o vento parou!
Jesus controla o vento, ele quer que nós vamos na direção dEle, mesmo com medo confiamos
nEle, porque Ele é poderoso para nos ajudar quando pedirmos.
ORAÇÃO:
Senhor, eu quero te agradecer, por sempre estar comigo, mesmo se eu tiver medo, eu te peço que
fique comigo e me ajude a caminhar na tua direção, em nome de Jesus, Amém!
VERSÍCULO:
“Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?” Mateus 8: 27
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ATIVIDADE

●
● Em anexo. Imprima em papel canson e cole um palito de sorte (exemplo a baixo)

●

Música: Aline Barros e Cia - Chuá Chuá
LEMBRANCINHA
A cada aula as crianças levarão um boton como símbolo profético.

