
 
 

 

DEZEMBRO – JESUS NA MINHA CASA 

AULA 2: Visita que traz paz 
 
Nessa aula seremos visitados pelo Senhor Jesus e receberemos a paz Dele. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Nessa aula falaremos sobre uma visita que Jesus fez para levar a paz. Em um momento em que os discípulos 
estavam com muito medo, Ele os visitou e levou a Sua paz. 
 
Todas as vezes que entramos na presença de Jesus, Ele nos entrega algo especial. Naquele dia, a paz de Jesus 
invadiu os corações e impulsionou os discípulos para que vivessem o seu chamado. 
 
Professor, se prepare em jejum e oração por essa aula. Que seja uma aula de cura, onde as crianças renunciem os 
seus medos e recebam a paz de Jesus. 
 
Deus te abençoe e boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 
 
João 20:19-23 
 

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a entender que a presença de Jesus tira o medo do nosso coração. 
Ele nos dá a paz que precisamos para seguir em frente, vencendo todos os desafios e vivendo plano perfeito do 
Senhor. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Não é incomum vermos crianças que sofrem com medo. Sejam medos mais frequentes na infância como o medo do 
escuro ou medo de perder os pais, de ficar sozinhas, medo de não ter amigos... 
O medo nos impede de avançar, nos paralisa. 
 
Os discípulos também tiveram medo. Mas essa aula vem para nos ensinar e mostrar para cada criança que Jesus 
olha para o nosso medo e quer nos ajudar a vencê-lo. Naquele dia Ele entregou a paz como uma arma para que os 
discípulos vencessem o medo. E Ele soprou o seu Espírito sobre os discípulos. 
Quantas coisas maravilhosas os discípulos fizeram depois daquele dia. 
 
Que essa aula seja uma cura dos medos. E que o sopro do Senhor e a paz de Deus entre nos corações 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
SUGESTÃO CAMPANHA 
Peça para as crianças contarem como foi a experiência do boneco Jesus em suas casas. Repasse o boneco para 
outra criança viver a experiência. 
 
SUGESTÃO AULA 
Leve uma caixa cheia de jornal para que não se perceba o que tem dentro. Coloque no fundo o 
chocolate e um bilhete: COMA O CHOCOLATE! Pede-se a turma que faça um círculo. O professor 
segura a caixa e explica o seguinte pra turma: _Estão vendo esta caixa? Dentro dela existe uma ordem a ser 
cumprida, vamos brincar de batata quente com ela, e aquele que ficar com a caixa terá que cumprir a tarefa sem 
reclamar. Independente do que seja… Mesmo se for uma coisa muito ruim vai precisar fazer.... (faça suspense para 
incentivar que ninguém queira ficar com a caixa). 
 
Começa a brincadeira, com a música ligada, devem ir passando a caixa de um para o outro. 
Quando a música for interrompida aquele que ficou com a caixa terá que cumprir a tarefa…é importante que o 
professor faça comentários do tipo: Você está preparado? Vai ter coragem mesmo?… Depois de muito suspense e 
quando finalmente o criança abre a caixa encontra a gostosa surpresa (incentive a repartir com os colegas) 
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MINISTRANDO: 
 
Quem aqui ficou com medo de pegar a caixa na nossa brincadeira? 
Vocês viram o que aconteceu quando a criança que ficou com a caixa venceu o medo e abriu a caixa? Ela foi 
surpreendida com algo muito bom: chocolate! 
 
Quando vencemos os nossos medos, somos sempre somos surpreendidos, pois começamos a vencer aquilo que 
dominava a gente. 
 
A história que falaremos hoje fala sobre alguns homens muito importantes que tiveram muito medo: os discípulos de 
Jesus. 
 
Mas espera! Vocês lembram que os discípulos receberam dons e curavam pessoas, levavam salvação, perdão de 
pecados, libertação... eles eram muito abençoados! 
 
Mas, antes deles viverem tantos milagres, logo após Jesus ter sido crucificado eles ficaram com muito medo. 
 
O medo deles era tão grande que eles se trancaram em uma casa e ficaram escondidos, para que os judeus não 
encontrassem eles. 
 
Então, Jesus (que já tinha ressuscitado) visitou aquela casa. Ele olhou para o medo dos discípulos e sabia como 
poderia ajudá-los. Ele tinha uma paz muito especial, que faria com que eles vencessem o medo. 
 
E naquela visita Jesus entregou a paz para os discípulos. Ele soprou o Espírito Santo sobre eles. E vocês sabem o 
que aconteceu? A partir daquele momento os discípulos assumiram o chamado deles e começaram a pregar a 
palavra de Deus. 
 
Eles foram muito usados por Deus e muito abençoados também. 
Imaginem só se eles continuassem com medo ficando dentro da casa? Eles não viveriam o plano perfeito de Deus. 
 
Hoje Jesus deseja visitar a cada um de vocês e entregar a paz que vence o medo. 
 
Me digam, qual medo vocês tem? Hoje vamos entregar para Jesus esse medo e receber a paz Dele. 
  

LOUVOR: 
 

“Eu quero paz” – Cristina Mel 

“Não tenho medo” – Mara Maravilha 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus eu te entrego o medo que tenho dentro do meu coração. Eu não quero ficar paralisado, sofrendo ou 
chorando dentro da minha casa. Eu desejo receber hoje a sua paz. Sopra em mim o seu Espírito Santo e me faz 
viver o seu plano perfeito. Em nome de Jesus. Amém” 

 
VERSÍCULO: 
 

“Disse Jesus outra vez: “Paz seja convosco” João 20:21a 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Porque os discípulos estavam com medo? 
- O que Jesus disse que eles deveriam ter? 
- O que Jesus soprou sobre eles? 
- O que aconteceu depois disso? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Muitas vezes as dificuldades querem nos paralisar e impedir que sejamos abençoados. 
Mas Deus nos entrega a capacidade de avançar e conquistar aquilo que precisamos. 
O que deseja o seu coração nesse dia? Confie no Senhor, avance e conquiste. Ele te fará ser bem sucedido. 
Mas nunca se esqueça de honrar ao Senhor e de agradecer, com suas palavras, com seu louvor e com ofertas. 
 
 

ATIVIDADE  
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje as crianças aprenderam que a presença de Jesus tira de nós todo o medo. 
Converse com o seu filho sobre os medos que ele tem e façam juntos uma aliança para vencer esse medo. 
Ore com o seu filho, unjam juntos o quarto onde ele dorme. E vivam essa experiência de receber a visita de Jesus 
que traz paz e lança fora todo o medo. 
 
Deus abençoe! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

Opção 1: 

 

 

Opção 2 

  

 


