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AULA 3 – AS SANDÁLIAS QUE ME FAZEM TRAZER PAZ

Hoje vamos falar sobre as sandálias da Preparação do evangelho da paz, através da história de
Moisés.

PARA VOCÊ PROFESSOR:
Nesta aula vamos nos preparar como Moisés, que mesmo se sentindo incapaz, mesmo achando

que não poderia levar a paz e a libertação ao povo que vivia em escravidão, Deus o chamou

para tirar suas sandálias humanas que o levaram a decisões e atitudes precipitadas. Ele sabia

que ele tinha sido escolhido, mas estava confuso. Ainda não tinha um verdadeiro

relacionamento com Deus. Na sua carne, resolveu matar o egípcio, ou seja, ele queria fazer

justiça com suas próprias mãos. Andar com suas próprias armas causou: confusão, medo,

insegurança e impotência.

Ali naquela sarça ardente, Deus não apenas o mandou tirar as sandálias, mas Deus queria que

ele entendesse a importância de estar com as sandálias espirituais.

Significava que daquele momento em diante quem estabeleceria as regras seria Deus, seria

Deus que o levaria a andar em novo caminho, se livrando do velho homem, conhecido como

“estressadinho”, e que agora seria alguém que caminharia na paz.

Moises calçou ali essa paz, este evangelho que o levou por novos caminhos.  Poderia ter dado

umas cajadadas em Faraó, mas ele teve a paz que excedia todo o entendimento, e agora,

calçado espiritualmente, sempre fazia tudo direcionado pelo Espirito  de Deus.

Você pode estar passando por um tempo sem direção, com caminhos de guerra, com passadas

doloridas e pés cheio de calos, mas antes de começar a se preparar para esta aula, tenha um

ato profético, tire seus sapatos e vai denunciando todos os caminhos de dor e guerra que tem

enxergado, e vivido, e tome posse das sandálias do evangelho da paz, que vai te fazer caminhar

com estratégias de livramentos.

Importante: Em algumas cidades estamos com o “fechamento total” da igrejas , e as aulas

deverão ser online.

Busque estas estratégias para que sua aula seja surpreendente, sendo ela presencial ou online.
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LEIA E MEDITE:

Exôdo 3

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:
● Que cada criança entenda que Deus também tem uma sandália; um calçado

invisível, que vai proteger seus pés, para andar somente onde Deus quiser.

● Fazer a criança entender que Deus tem caminhos de paz, que a palavra de Deus
a faz saltar muralhas , que este evangelho pode mudar a direção das situações
em que ela e a família tem vivido com estratégias de amor e paz.

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

- Crianças que veem os pais em situações de escravidão financeira, e escrava dos vícios.
- Crianças escravas do medo e da insegurança
- Crianças que ficam nervosas à toa
- Crianças que mesmo dentro da igreja com seus pais, têm uma tristeza que não conseguem
explicar, que às vezes até tira a vontade de se alimentar.

Satanás, aproveitando este tempo de pandemia e as limitações do isolamento, que impedem as
crianças de estarem na escola e até mesmo na igreja, isto é socialização, ataca os que são mais
vulneráveis. Porque uma criança não consegue ainda expressar todos esses sentimentos.
Então temos visto, mudança de comportamento, não porque a criança é rebelde e
indisciplinada, mas porque se trata de uma ação espiritual e a Igreja no seu papel é a cobertura
para essas famílias e nós formadores somos cobertura para as crianças nessas horas que estão
conosco.
Promova reuniões com os pais e famílias.
Promova reuniões dos professores,  de clamor e cobertura pela vida delas. Só mesmo uma ação
espiritual para aplacar os intentos do inimigo.
Em boa hora esta Campanha está blindando a cada domingo nossas crianças. Glória a Deus!

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:

- Arrume uma capa, pode ser de TNT. Pode ser branca para que você possa sujar. Quando começar a
história vista esta capa.
- Faça um pouco de barro, misturado com palha (capim seco) para mostrar o que eles tinham que fazer :
tijolos para construir para os egípcios
- Arrume também um sapato velho e sujo.
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Sugestão de imagens
- Mostre ovelhinhas

- Sarça ardente
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Online: Mostre esses objetos e encene. Suje um pouco seu rosto de barro. Peça para as crianças tirarem
seus sapatos e mostrar na câmera.
Sugestão Para Brincadeira Online :
Peça às crianças que encontrem pares de sapatos como se fosse: EU QUERO EU QUERO EU QUERO!
A professora fala: EU QUERO, EU QUERO, EU QUERO. E as crianças respondem: O QUE, O QUE, O QUE, O
QUE? E o professor fala: Eu quero um sapato rosa! (as crianças trazem, mostram e depois o professor
pergunta novamente!)
Sugestões para pedir: Sapatos de várias cores, chinelo de dedo, de jogar bola, sapatinho de bebê...
(fica divertido e elas participam mais)

LOUVOR:

Pés apostolicos – Renascer Praise - https://youtu.be/jFYosLhXDvw

VERSÍCULO:

“Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está, é um lugar santo.” Atos 7.33
(adaptado para o Kids)

MINISTRANDO:

Ufa! Vamos todos sentar agora, mas descalços! Vamos todos tirar nossos sapatos e tênis. Eu

também vou tirar os meus. Que gostoso ficar descalça, vocês não acham?

Gente como é bom brincar, mas agora quero contar uma história que não era nenhuma

brincadeira.

Há muitos anos atrás, o povo de Deus estava vivendo lá no Egito, como escravos, acordavam

pela manhã, colocavam aquelas sandálias sujas e velhas, e enquanto amarravam ela, eles

pensavam:

- Deus nem sol ainda tem, já precisamos calçar e amarrar estas sandálias velhas para caminhar

até o local de trabalho pesado, e ainda quando chegamos, é uma confusão, apanhamos

muito, algumas vezes somos acorrentados. Estamos cansados estamos com medo, estamos

confusos e com dúvidas. Como será o nosso dia hoje? Como será nosso caminhar? Será que um

dia vamos ir para um lugar de paz e segurança? Será que seremos escravos pelo resto das

nossas vidas?
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Deus ouviu a oração daquele povo, e chamou um homem, que precisava de um novo caminho

também e ter paz,

Deus chamou a Moisés, que havia fugido do Egito para o deserto.

Moisés estava andando com as ovelhinhas ali pelo monte, uma delas deve ter saindo correndo e

Moises foi atrás, e ele viu algo que diferente, uma árvore pequena, chamada de sarça, que

parecia estar pegando fogo, mas só parecia, pois ela não se queimava. Parecia até montagem,

mas não era.

Moisés era inseguro, tinha medo, mas foi chegando perto, ele ainda tinha em seus pés a velha

sandália do Egito, estava suja de medo, de coisas erradas, de caminhos errados, e da

escravidão.

Deus falou: Tira as sandálias dos seus pés. (Moisés achou que estava com chulé), pois o lugar que

você vai pisar é santo.

O lugar santo, é um lugar muito especial, não tem confusão, não tem medo, não tem

insegurança, não tem vícios, brigas, falta de dinheiro, nem palavras que fazem você correr para

um cantinho e chorar ou ficar nervoso. No lugar santo, tem só coisas boas, os ensinamentos de

amor e paz. É o lugar onde Deus está!

Moises entendeu, tirou as sandálias e ouviu cada palavra de paz vinda de Deus, e Deus ali deu

uma nova sandália, mas esta era uma sandália invisível, que ia proteger Moisés de todo mal.

Nada mais ia atrapalhar o caminho de Moisés. Era caminho de paz para ele, e o mandou lá no

Egito levar notícias boas, notícias da paz, e salvar o povo.

Ahhh! Mas chegando lá, o Faraó, um rei muito estressadinho, pirracento, e nervosinho, e seus

ajudantes que eram iguais, tentaram de tudo para não deixar o povo de Deus sair do Egito e

caminhar para algo novo.

Moisés já tinha as sandálias invisíveis da paz, e não desistiu estava bem firme na  palavra de Deus,

e nem pensou em bater no Faraó com um chute na canela, e nem com o cajado.

Moisés com os pés com as proteções invisíveis; a armadura invisível que protege de tudo:

sandálias com o capacete, com a colete; a couraça, o cinto da verdade, livrou o povo e levou

o povo a caminhar em paz e segurança para bem longe daquele lugar ruim.
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Agora você já está descalço, e vai colocar as sandálias invisíveis da paz! Vamos todos colocar.

Lembra é invisível, mas Deus está aqui e aí com você e está protegendo seus pés. Vamos, por?

(Faça agora um ato profético com todos)

Tudo aqui que te deu medo em casa, que te deixou triste e nervoso, que você olhou em sua

casa, e viu que estava muita confusão e seus pais estavam tristes, vai mudar em nome de Jesus.

Observação: Se a aula for presencial apenas ensine como fazer ao chegar em casa usando

uma boneca e balde, faço um ato profético com a boneca orando pela família das crianças, e

depois faça um bilhete para os pais, explicando sobre o que eles irão precisar e com a oração.

Se a aula for online fale com as crianças, para fazer da seguinte forma: Peça para a mamãe ou

papai um balde com água, e você vai pedir para eles colocarem os pés neste balde com águas

e vai lavar os pés deles e orar pela sua casa.

ORAÇÃO:

Querido Deus, quero agora profeticamente tirar a sandálias sujas do medo, das lutas,

da insegurança, da confusão, das brigas e da escravidão de qualquer área, e quero

lavar estes pés e colocar as sandálias da paz, que vão levar a minha família para um

novo tempo de amor e paz, onde vamos viver um novo caminho também. Em nome

de Jesus, amém!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Ex 12.

Antes do povo sair com as novas sandálias, Deus pediu uma oferta, que eles separassem
a melhor ovelhinha, sem macha, limpinha, e que fizessem ali uma festa, um churrasco de
gratidão, e que passassem o sangue na porta, para que tivessem o livramento.

Hoje você vai separar o seu melhor, vai entregar como gratidão e como uma festa, feliz.
E passar o sangue de Jesus em suas portas, através desta oferta vc e sua familia viverão
livramentos.

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. O povo estava vivendo feliz no Egito?
2. Onde Moisés estava quando viu a sarça ardendo no fogo?
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3. Quem falou com ele? E o que ele falou?
4. O que aconteceu depois?
5. Moisés e o povo calçaram uma nova bota de couro?

BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!

Hoje falamos sobre A Sandália da Paz.
Nosso ensinamento: Levar seus filhos e sua família a ter a paz em seu lar e em suas caminhadas.

Desafio da semana: As crianças irão precisar da tua ajuda, com um balde de água,
deixe que elas tirem seus sapatos e lavem seus pés como um ato profético e ore por
vocês, e depois vocês profeticamente façam o mesmo por elas.
Após lavarem os pés, em família orem juntos pedindo para que Deus coloque novos
sapatos da paz em seus pés e que estarão com os pés firmes em Jesus e não serão
abalados pela dificuldade, confusão, medo, brigas, ou lutas.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração entre no site

do   Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe

ATIVIDADE:
EM ANEXO

LEMBRANCINHA DA AULA:

A PRÓPRIA ATIVIDADE POIS ESTAREMOS ONLINE

https://www.renascerkids.com/
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