PÉS APOSTOLICOS
Pés apostólicos, pés que preparam o nosso caminho, um caminho que leve o amor de Deus, que
leve suas boas novas, esse é o tema da nossa aula hoje!
AULA 3:
É importante ter os pés em boas condições se tiver de lutar, não é? Quando os pés doem, é difícil
ficar em pé e muito menos andar ou correr para o campo de batalha.
Deus diz que nossos pés devem estar cobertos com o evangelho da paz. A bíblia diz que Jesus é
a nossa paz, começamos a viver de modo agradável a Ele. Então, quando andamos ao longo de
cada dia, nossa vida pode mostrar as boas novas da paz de Deus.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Ser calçados com o evangelho da paz, todos nós necessitamos de uma base de segurança,
quando nos deparamos com a realidade do mundo espiritual, percebemos o que significa estar
com os pés espiritualmente calçados pelo evangelho da paz. Aquele que não tem sua vida
calçada no evangelho vivem na insegurança da areia, vendo sua vida desmoronar diante das
circunstâncias.
Deus nos chamou para ocupar lugares altos, pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, deixar o
inimigo debaixo dos nossos pés!
Sejam fortes e corajosos, não temas! diz meu Deus, por onde eu andar o Senhor comigo estará!
Creia nessa promessa!
LEIA E MEDITE:
Ef 6.15 e Mt 7.24-27
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que nossos Pés são apostólicos
● Levar a criança a entender que por onde formos, Deus estará conosco
● Levar a criança a entender que ser apostólico é caminhar com Jesus.
● Levar a criança a entender que não precisa ter medo.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Com as ultimas noticias sobre coranavirus, o medo tem entrado nos lares.
Nossas crianças serão ministradas para se manter confiante no Senhor.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
1 bacia com água!

2. Auto falante (já usado em aula anterior)

Quando ministrar falando dos pés...empurre o “durex” e é como se estivesse andando.

MINISTRANDO:
Olá crianças, tudo bem?
Quando alguém nos chama o que precisamos fazer para ir até a pessoa? Andar! Muito bem.
Jesus te chamou? Simmm. Assim como Ele chamou Isaias para cumprir o ide, para caminhar,
andar no caminho certo e levar o evangelho da paz. E para isso Ele te deu pés apostólicos.
Para caminharmos como Jesus Cristo! Pisar na cabeça de satanás e vencer! Essa vitória Jesus
conquistou para a Igreja, que somos nós! Ele lavou os pés dos apóstolos, para que nós
pudéssemos caminhar apostolicamente, em santidade, e debaixo do envio do Senhor! ( professor
faça essa ate profético (pegue uma bacia com aguá, mas derrame apenas uma gota,nos pés das
crianças, mas representando Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos santificando-os para o
ide). E também profetize que onde eles pisarem o Senhor os guardará.
Lembram na aula passada que Davi derrotou o gigante? Nós também vamos e vamos pisar na
cabeça dele, pois nossos pés são apostólicos.
Vamos derrotar tudo que está parado em nossa vida e nos impedindo de caminhar.
Quando temos pés apostólicos:
1. Andamos pela fé.
2. Pisamos na cabeça do gigante!
3. Andamos nos caminhos de Deus levando o evangelho. ( use o auto falante)
Nesta caminhada, com pés apostólicos, cada passo, é uma vitória! Então você precisa santificar
seus pés.
Você esta preparado?O Senhor diz fique em pé que falarei contigo. ( use o alto falante) (peça
para as crianças ficarem em pé). O que você tem ouvido nos últimos dias? (coronaviruis...)
Mesmo que as pessoas estejam com medo, desesperadas, aflitas, inseguras, caídas e sem
forças, mas essa não é a condição da igreja, a igreja foi estabelecida para ficar em pé, você é a
igreja, como uma rocha firmada.
Lembram?Jesus é a rocha!
Como vamos reagir diante dessa situação? (Temos que tomar os cuidados que estamos
sendo orientados? sim, lavar as mãos...viram que temos álcool gel nas salas?...).
1. Não tenha medo. Porque quem tem os pés apostólicos e anda nos caminhos de Deus, não
temem más noticias.

2. A sua confiança é o Senhor.
3. Leve essa paz para as pessoas. Com os pés apostólicos, você pode levar que Jesus é a
salvação.
Coloque as mãos no seu coração e repita.
Eu não vou temer!
Jesus é a minha confiança.
Eu vou levar essa paz do evangelho de Jesus Cristo.
Meus pés são apostólicos.
LOUVOR:
Renascer Praise 12 – Pés apostólicos
ORAÇÃO:
Senhor Jesus, te agradeço por sempre estar conosco, te agradeço pelos pés apostólicos que me
deu e que com eles eu possa levar o teu amor, a tua palavra e fazer com que seu nome seja
glorificado e que todos os dias nós.
VERSÍCULO:
Tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6:15

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
O Senhor nos chamou para ocupar lugares altos, para isso, precisamos crer nEle, se entregar e
caminhar em sua direção. Como Pedro caminhou ao encontro de Jesus, mesmo que estivesse
com medo, ele andou sobre as águas na direção de Jesus, Ele desejou seguir o caminho até
Jesus. E a nossa oferta é como andar sobre as águas, nós não precisamos ter medo de entregar
o nosso melhor só precisamos crer em Jesus, ter fé que Ele pode fazer o nosso medo se
transformar em alegria. Seja a oferta, o alimento para quem não tem ou até mesmo o nosso
desafio diário, vamos caminhar no caminho do Senhor e entregar nossa oferta com alegria!
ATIVIDADE
1. Compare a atividade com a vontade de Deus, devemos seguir:

Entregue folhas para as crianças para que possam fazer o molde dos seus pés e escrever
o versículo. Ajude os menores.
2.

]

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Olá mamãe, papai e responsável.
Hoje seu filho aprendeu que ele tem pés apostólicos! Ter pés apostólicos é viver a promessa, é
ser forte, ser corajoso, não ter medo porque o Senhor anda conosco. Pés apostólicos que abrem
caminhos para o novo de Deus, andar pela fé, é andar em santidade pelo caminho que é Jesus!
Durante a semana relembre o que ele aprendeu e profetize que por onde o seu filho for, alí será
dele, que onde ele colocar os pés o Senhor prosperará e que ele será guardado por Jesus!
O desafio da semana é ouvir todos os dias a música do Renascer Praise 12 - Pés Apóstolicos.
Postem fotos/vídeos e não esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais.
Semana de vitórias!
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LEMBRANCINHA:
A cada aula as crianças levarão um boton como símbolo profético.

Podem entregar álcool gel também!

