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Aula 2: Paz na escola

Seguindo no segundo dia da nossa campanha, falaremos sobre paz com amigos.
Afinal, é possível ter paz também na escola? Esse será o ensinamento desta aula.

Para você professor

Na carta aos Romanos, a palavra de Deus nos exorta a seguir um caminho que por vezes
pode ser difícil: ter paz com todas as pessoas!

“No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as
pessoas” Romanos 12:18

Como ter paz diante de amigos que não são verdadeiros? Como ter paz, diante de
fofocas ou até mesmo bullying?

Viver em paz é uma escolha! Escolha ter paz em seus relacionamentos. Escolha ter paz
onde você for.
Lembro-me da minha mãe que dizia: "ninguém briga sozinho”. Às vezes demoramos para
entender isso… Mas a exortação aos Romanos retrata exatamente isso: como ser um
pacificador em seus relacionamentos.

Ensinaremos nessa aula as crianças a criarem um ambiente de paz aonde elas forem.
Atraírem para perto de si amigos que são amigos de Deus.
Esse é o primeiro passo para que a paz do Senhor encontre espaço para se manifestar.

Deus abençoe!

LEIA E  MEDITE

I Samuel 20

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança o que é viver em paz com as outras pessoas
● Ensinar, através do exemplo da Bíblia, que Deus tem boas amizades para nós
● Ensinar a criança a orar pela sua escola
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Qual é a situação da criança:

Muitas crianças têm dificuldade em se relacionar com os colegas de escola, algumas
relatam que não tem amigos.
Muito ainda se fala sobre o bullying. Apesar do aumento da conscientização em relação
a esse problema, ele ainda existe e deve continuar sendo combatido.
As crianças precisam aprender como construir relacionamentos saudáveis e promover
um ambiente de paz onde for.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA MURAL

Continue utilizando o mural da paz,
desta vez peça para as crianças
colocarem os nomes dos amigos, ou
pessoas com quem sempre brigam

Ore profetizando a paz em cada uma
das situações.

DINÂMICA SITUAÇÃO PROBLEMA

Nessa dinâmica, os utensílios de cozinha ganharão
vida e passarão a ser personagens!

Algumas sugestões:

Menino: concha de feijão
Professora: bule
Alunos da sala: pregadores de roupa

Adapte com os itens disponíveis e boa diversão!

LOUVOR:

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

https://www.youtube.com/watch?v=EJouo4_8k_4
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as
pessoas” Romanos 12:18

MINISTRANDO:

Continuando a nossa campanha Kids em paz, hoje falaremos sobre paz na escola.
Digam para mim, é fácil ou difícil ter paz na escola?
Vocês brigam muito com os seus amigos?
(nesse momento faça uma roda de conversa gostosa para que as crianças possam compartilhar
as situações).

Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ter paz com os amigos.
Haviam 2 amigos da Bíblia, eles eram tão amigos, mas tão amigos, que pareciam até
irmãos. Um deles era o rei Davi e o outro era Jônatas.
Jônatas e Davi tinham tudo para ser inimigos e brigar o tempo todo… Isso porque
Jônatas era filho do rei Saul e ele sabia que Deus tinha escolhido Davi para ser o futuro rei
de Israel  em vez dele.

Mas Jônatas não ficou triste com isso. Ele era amigo de Deus. Ele confiava que se Deus
queria assim, era porque aquilo era o melhor.
E Jônatas fez um combinado com Davi. Eles seriam melhores amigos, e um cuidaria da
família do outro, para sempre!
Mesmo quando o rei Saul quis matar Davi, Jônatas protegeu Davi. Ele defendeu Davi de
seu pai e ainda ajudou Davi a fugir.

Jônatas foi um bom amigo. E sabe o que aconteceu depois?
Davi se lembrou daquela amizade para sempre, e depois que Jônatas morreu, ele
convidou o filho de Jônatas que estava doente para viver no palácio.
Puxa, que amizade mais linda!

Sabe quais são os melhores amigos que podemos ter? Amigos que são amigos de Deus!
E a Bíblia diz que sempre, no que depender de nós, devemos ter paz com todas as
pessoas.
Então se uma pessoa quiser brigar, você pode ser aquele que vai dizer: eu não quero
briga! Você pode promover a paz que vem do Senhor Jesus. Assim mesmo se um amigo
não for tão legal com você, você estará longe de confusão.
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Agora vamos colocar em prática o que aprendemos?

(utilize a dinâmica proposta para o estudo de caso para dramatizar)

Matheus é um menino muito inteligente e se comporta muito bem perto da
professora, porém, quando a professora vira as costas ou não está perto,
ele pega os materiais dos amigos sem pedir, coloca o pé para os amigos
caírem e ameaça quem ousar contar para a professora. Matheus sempre
está metido em confusão, briga com todo mundo da sala!!!! Matheus é o
mais alto da turma e os amigos têm medo dele... O que vocês acham que
as crianças podem fazer para que o Matheus pare com essas atitudes que

não são legais?

(deixe as crianças exporem suas idéias e incentive as crianças a promoverem um
ambiente de paz. Em um caso como o do Matheus o melhor é não revidar. Como diz a
palavra, precisamos pagar o mal com o bem. Entretanto, ter um melhor amigo que briga
com você o tempo todo é ruim... É importante conversar, falar sobre o que você não
gosta, e se o amigo não respeitar e continuar brigando ou até mesmo chegar a agredir,
talvez seja melhor se afastar e caminhar com pessoas que te fazem bem.)

Conclusão
Deus espera que sejamos pacificadores. Sejam bons amigos, não promovam brigas ou
confusão. Ajude seus amigos a fazerem boas escolhas também. E não se esqueçam: seja
amigo de quem é amigo de Deus.

ORAÇÃO:

“Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a todos os meus amigos. Eu te peço
Senhor, que todos aqueles que me fazem mal, falem maldades, brigam comigo, que eles
possam conhecer o Senhor. Me dá bons amigos Senhor, e faz de mim um bom amigo
também. Em nome de Jesus. Amém”
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HORA DO TESTEMUNHO:

Na aula anterior falamos sobre paz
na família.
Quem já tem um testemunho para
contar sobre paz?
Como foi essa semana? Teve muita
briga ou teve paz?
Vamos incentivar as crianças a
observarem as mudanças que o
Senhor já está fazendo, em nome
de Jesus!

É tempo de paz!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Vocês sabiam que podemos entregar ofertas para pessoas?
Isso mesmo! Quando queremos pedir para Deus abençoar muito uma pessoa, podemos
fazer uma consagração por essa pessoa, entregando a nossa oferta.
Hoje  vamos entregar as nossas ofertas por nossos amigos. Pense, qual amigo você
gostaria que Deus o abençoasse muito? Vamos entregar nossa oferta pedindo por essa
pessoa.

SANTA CEIA:

Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus.
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d4
4bb8c89558cef62c143.pdf

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Hoje no segundo dia da campanha “Kids em paz” ensinamos as crianças a ter paz na
escola, com os amigos.
Converse com o seu filho sobre as dificuldades que ele pode estar passando na escola.
Orem juntos pelas situações.
O Senhor tem paz para seu filho, e aonde ele for, a paz do Senhor o seguirá.

“No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as
pessoas” Romanos 12:18

Deus abençoe!
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ATIVIDADE:

VAMOS COLORIR!

DAVI E JÔNATAS

“Jônatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor
amigo. Jônatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi, também lhe entregou sua túnica
militar, espada, arco e cinturão”. I Samuel 18:3-4
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VAMOS FAZER A FLOR DA AMIZADE!
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LEMBRANCINHA:

A lembrancinha desta aula será o o pacote de figurinhas (anexo)


