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Viagens com Jesus
Aula 4 – Jesus no monte das bem-aventuranças
INTRODUÇÃO

Esta aula será para incentivar as crianças a terem boas atitudes para viver as promessas que Deus
tem para nós!! Que o Senhor possa nos honrar e nos capacitar mais e mais, a cada dia para levar
a palavra aos donos do Reino!

PARA O PROFESSOR

Bem-aventurado significa aquele que desfruta ou quem usufrui de um estado de santidade que é
Feliz!
Jesus ensinou no monte das bem-aventuranças, o que devemos fazer para agradar o coração de
Deus e ao mesmo tempo ser bem-aventurado, sempre que ministramos as crianças, essa palavra
se achega primeiro ao nosso coração, então, ao começar a preparar esta aula, devemos olhar pra
nós mesmo e ver se estamos vivemos o que vamos passar para as crianças.
Devemos ter o caráter de Cristo, ser santo como Ele foi. No conjunto, as bem-aventuranças, tem
como o foco o amor e humildade, ensinamentos que devemos levar para o dia-a-dia.

BASE BIBLICA

Mateus 5 1:16
OBJETIVO

Que a criança saiba da importância de ter boas atitudes e ser feliz as praticando, pois é a
promessa de Deus.
VERSICULO

Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11:28 (adaptado)

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
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1. Faça um cenario conforme a sugestao.

2. Faça uma roleta e coloque figuras que representam as bem-aventuranças, utilize conforme
for falando sobre elas.
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Anexo

DESENVOLVENDO A HISTÓRIA

Olá galerinha mais linda!
Quem gosta de viajar? É legal né?! Quantos vocês viajam vão com quem? E como vocês vão? De
carro... de avião?
Nossa é demaissss viajar, sabem quem mais gostava de viajar? JESUS! Nossa como Ele amava
viajar, ele viajava bastante, sabe por que ele amava tanto viajar? Porque ele conhecia bastante
gente em suas viagens, e para todas as pessoas que ele conhecia e Ele falava de Deus, falava o
quaaaanto Deus é bom, falava de suas maravilhas.... Inclusive, teve uma vez, que Jesus estava
voltando de uma de suas viagens e viu uma montanha ela era imeeeensaaaa, e também tinha que
ser né? Já que Jesus adorava falar com as pessoas e eram muitas pessoas que também gostavam
de ouvir Jesus e o seguiam.
Quando Jesus estava lááá em cima da montanha com toda aquela multidão, Ele ensinou como ser
feliz e agradar o coração de Deus, nos ensinou a ser bem-aventurados! Que Shooow, eu quero ser
bem-aventurado, vocês querem ser? Vocês sabem o que é ser bem-aventurado?
Ser bem-aventurado, é ser feliz!!!
E Jesus ensinou que será bem-aventurado quem for grato, souber agradecer. Quem chorar, de
felicidade ou de tristeza...quem é calmo....quem ama e cuida dos amigos...quem sempre ajuda o
amigo...quem não gosta de brigar, não podemos brigar com os amigos. Ahhhh e também será
bem-aventurado, se algum amigo, irmão ou até mesmo primo, der risada de você porque você vem
para a igreja e fala que Jesus é seu amigo e que ama Deus.
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ATIVIDADE

Vamos brincar de “subir nas montanhas”, prepare varias almofadas conforme a sugestão.
1.

2. Você pode pegar uma caixa e deixar a montanha bem colorida com a ajuda dos bebes.
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LEMBRANCINHA

Divirta-se e Boa aula!
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