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Família +QV 

Aula 4 – Deus da família  
Chegamos ao final dessa campanha, falamos de homens que foram exemplos e 
tiveram famílias abençoadas. Hoje vamos encerrar falando de Deus, que criou todas as 
coisas, que criou a família, nosso pai celestial. 
O desafio da semana passada foi ofertar um tempo no kids. Então provavelmente 
teremos pais participando e nos ajudando no culto kids.  
 
Vamos terminar com festaaaa!!!!  Combine para cada criança levar um prato de doce 
ou salgado, decore tudo com balões e vamos juntos adorar o Deus da família. 
Convide os pais para ajudar na hora da atividade. 
Vamos la! 
  
 Para você professor (a) 
O seu chamado é maior que sua própria vida.  
Que privilegio ser escolhido para servir a Deus e formar os donos do Reino. 
Hoje vamos falar de Deus, o criador. Separe um tempo de consagração, jejue e ore. 
Você irá colher frutos dessa campanha em nome de Jesus. 
 
Base Bíblica 
Genesis 1; João 3.16 
 
Objetivo 

 

 Amar a Deus sobre todas as coisas; 

 Agradecer ao Deus da família. 
 

Situação da Criança 
Crianças que não tem pais como exemplo, a família é desestruturada e ela não tem 
referencia. 
Com essa aula vamos mostrar que ela tem um Deus que tudo pode, o Deus da familia, 
Deus de amor. 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 Faça um painel como nunca fez!   
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 No painel terá tudo que você ira falar da aula, sobre tudo que Deus criou, 
mas de uma forma rápida sem dar foco no que aconteceu em cada dia, e 
sim dizendo que ele fez a terra, o mar e tudo que existe... 
 

 O foco será que era fez o homem e a mulher formando a primeira família. E 
continue focando em Deus.  

     
                

 
Contando a História 
 

A sala esta linda tudo decorado para o encerramento da campanha. Vamos la! 
Ola crianças, como foi o desafio da semana? Escute os testemunhos. 
Hoje eu fiz esse painel para ilustrar como Deus é poderoso. Ele tem poder para 
fazer tudo. Ele criou o mundo e tudo que nele existe. Vejam! 
As arvores, foi Ele quem criou. Os animais.... Deixe-os falar.... Só um Deus 
poderoso poderia criar tudo isso não é mesmo? Então devemos cuidar de tudo 
que Ele fez. 
Ele fez também Adão e Eva e multiplicaram e povoaram a terra. 
Deus é amor, Ele fez sua família e colocou você nela. Deus nos ama tanto que 
enviou seu único filho para morrer por nós e com Ele aprendemos uma maneira de 
nos relacionar com Deus. Ele é quem nos dá força, coragem, esperança para 
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vencer nossos momentos difíceis. Ele é o Deus da família, que nos ajuda a vencer 
todos os desafios. 
Se você não tem sua família completa na igreja, nós vamos orar, e você não vai 
desistir. E no final vai levantar o troféu de família mais que vencedora em nome de 
Jesus. E você que já tem uma família mais que vencedora vai abraçar seu amigo 
agora. 
 
 

Oração  
Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nos amar tanto, por nos dá uma 
família abençoada. Querido Deus nos ajuda a vencer todos os desafios com nossa 
família em nome de Jesus. Amem. 
 
Versículo  
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
João 3.16 
 
Verificação do Ensino 

 Quem criou todas as coisas? 

 Quem criou a família? 

 Quem tem poder para realizar tudo? 
 

Oferta         
Nosso Deus entregou o seu filho por amar a nós! Que maravilhosa declaração de amor 
não é mesmo? 
Hoje também vamos entregar uma oferta como demonstração do nosso amor. 
  
 
Atividade 

  
As crianças irão confeccionar um troféu de família mais que vencedora. 
Veja algumas sugestões. 
 
De garrafa pet 
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De EVA 
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Bilhete para os pais 
              

                     FAMILIA + QV 
 Olá papai e mamãe! 
Chegamos ao final da nossa campanha. Parabéns pelos desafios 
realizados em família. Temos mais um para terminar. 
O desafio dessa semana é: 

Demonstrar amor – abrace e beije sua família – demonstre esse amor para 
outras famílias também. 
Depois nos conte como foi. 
 
Deus é amor  - 1 João 4.8b 

 
 
Lembrancinha 
 
A própria atividade e ou   Óleo de unção      
                   

 
 

Boa aula!  


