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INTRODUÇÃO À CAMPANHA  

Nesta campanha estude Efésios 1, busque primeiro entender  

quem você é, e quem nossas crianças são para Deus.  

Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais.   

Escolhidos nEle antes da criação do mundo  

Somos santos e irrepreensíveis  

Ele nos adotou como filhos, frutos da sua vontade.  

Somos sábios.  

Deus nos escolheu para sermos marcados pelo sangue de Cristo e assim termos também 

a identidade de Cristo em nossas vidas.   

Ele liberou sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais, ou seja, temos pela graça e adoção 

acesso a herança espiritual reservada para nós.  

E muitas vezes por não sabermos quem somos, por não termos a certeza de qual o nosso 

propósito, sofremos antecipadamente uma crise de identidade, na qual nos impede de 

alcançar as promessas de Deus. 

Temos que entender algo: não dependemos de lugar físico, pessoas, condições, ou 

situações para viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito antes mesmo de 

nascermos.  

Com nossas crianças, não é algo diferente, na cabecinha dela a bagunça é pior, elas 

vivem as perdas, as crises de uma forma mais intensa.  

Afinal o inimigo, Satanás, quer matar a promessa no nascedouro, e quando não consegue, 

ele tenta a qualquer custo impedir que as crianças cresçam em sabedoria, santidade, e 

faz de tudo para descaracterizar a identidade dessa criança.  

Temos a missão importante de formar uma geração onde a identidade espiritual da 

criança de hoje seja um adulto próspero, aliançado com Deus, sem melindres e que tem 

a certeza que sua fé em Cristo nunca será frustrada.  

Uma criança que sabe quem realmente é, tem seus olhos e ouvidos fechados para os 

bullyings, acusações e maldições, ela tem sua mente renovada e uma certeza de que ela 

pode viver o melhor desta terra sempre.  

 

Como ela saberá disto? Quem vai mostrar? Quem vai formá-la ? 

Além da sua estrutura familiar, somos nós os escolhidos, amém? 

 

Lembre-se de quem você é em Jesus, sempre  e de quem nossas crianças são nEle: 

SOMOS RECONCILIADOS COM A CRIAÇÃO!  
SOMOS RECONCILIADOS COM  DEUS!  
SOMOS RECONCILIADOS COM O PLANO DIVINO EM NOSSAS VIDAS!  
  SOMOS RECONCILIADOS COM A VITÓRIA  

  

(ministração Apóstolo Estevam Hernandes, 

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*BB9B78D0F6BA3A8E10E17AADB3904BD14024E585 ).  

 

 

  

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*BB9B78D0F6BA3A8E10E17AADB3904BD14024E585
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NOSSAS AULAS  

 

DOMINGO  TEMA DA AULA  HISTÓRIA BÍBLICA  REFERÊNCIA 

DIA 5 Quem sou eu?  Salomão Ef 01, I Reis 3.01-14 

DIA 12 O que eu tenho?  José Gênesis 43  

DIA 19 O que eu faço?  Pedro Atos 3 e 4  

DIA 26 O que eu posso dar?  JESUS  João 13 e 14  

 

 

Deus honre a todos! 

Equipe pedagógica 
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Aula 3 – O QUE EU FAÇO? - Pedro 

 

Nesta aula falaremos sobre José, que viveu seus sonhos e sabia que tudo que ele tinha 

vinha das mãos do Senhor.   

 

Para você Professor:  

 

Quando sabemos qual é a nossa verdadeira identidade, sabemos também como agir em 

qualquer situação. O que faço quando tenho a identidade de Cristo  

 

1) Não cesso de dar graças a Deus e orar 

2) Faço uso da autoridade dada por Cristo, sujeitando todas as coisas debaixo dos nossos 

pés.  

 

Alguém que está descaracterizado e sem identidade não consegue ter autoridade sobre 

nada e nem viver a plenitude das bênçãos de Deus. 

Vamos falar sobre Pedro,  alguém que no início da sua caminhada só sabia que sua 

identidade era ser um pescador ranzinza.  

Pedro era aquele que achava que poderia resolver tudo na briga ,  

Ele não sabia o que ele poderia fazer andando com Jesus, quando ele viu Jesus andando 

sobre as águas e ao caminhar em direção a Jesus, ele estava andando em direção à 

aquele que mudaria sua identidade, ele até que começou a andar sobre as águas, mas 

olhou para aquilo que ele não poderia ser, aquilo que não poderia ter e para aquilo que 

não poderia fazer, r começou a afundar, um pescador estava afundando, mas Jesus 

estava levantando um futuro apóstolo.  

Quando ele estava ali pelos lados de Cesáreia (Mateus 16.13) Jesus afirmou que era, o que 

poderia dar e fazer em nossas vidas. Jesus perguntou a Pedro quem Ele era, Pedro falou 

que Ele era o Cristo, filho do Deus vivo. 

Ali  Jesus afirmou a identidade de Pedro e deu a ele chaves de autoridade, chaves que o 

levaria a saber o que fazer em cada momento.  

Em Atos vemos este Pedro, cheio de autoridade que sabia como ninguém usar as chaves  

que Jesus havia lhe dado, ele sabia sempre p que fazer. 

Deus te deu estas chaves, e deu as nossas crianças também,  chaves que abrirá as portas 

e cadeados certos para que você e estas crianças tenham acesso a identidade de 

autoridade e saibam sempre o que fazer. 

 

Nossas crianças precisam saber o que fazer quando tiverem a dúvida de andar ou não 

sobre as águas, de saber o que fazer quando descobrirem que elas abriram a porta certa 

e destacaram os cadeados que as prendiam no medo na vergonha, na violência,  

enfermidade e solidão.  

Nossas crianças precisam saber o que elas devem fazer hoje  para ter um futuro apostólico. 
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Leia e Medite:   

 

Mateus 16.13-20, Atos 3 e Atos 4 

  

Quais são os meus objetivos:  

  

 Levar a criança:  

● A entender o que ela pode fazer com sua nova identidade em Jesus. 

   

Qual é a situação da criança:  

  

Crianças perdidas que já sabem quem elas são, o que elas têm, mas não sabem os que 

fazer. 

Crianças que não tem direção ainda, sem saber o que fazer diante das  situações de 

enfermidade, medo, insegurança e problemas. 

Algumas crianças não sabem o que é ter autoridade espiritual e como agir diante de uma 

situação diferente, que elas desconhecem, ficam perdidas e acham que não conseguem.  

Acabam agindo com birras, cara feia, enfrentam com crises nervosas. 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

  

Cadeados e várias chaves; 

Faça uma gincana quem consegue abrir primeiro o cadeado. 

Um espelho grande.  

 
  

Louvor:   

  

Pisa na Muralha https://youtu.be/XK522mRxzyg 

 

VERSÍCULO DO DIA:(sempre adaptado ou na versão NTLH)  

   

Mateus 16.19 “Jesus me deu chaves de autoridade, tudo que eu orar na terra ele ouvirá 

do céu”.  Adaptado para crianças 

 

MINISTRANDO:   

  

Ah vocês viram que temos um monte de chaves, mas somente a chave certa abriu o 

cadeado.  

https://youtu.be/XK522mRxzyg
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E quando não temos a chave certa , o que eu faço? E mesmo se eu tiver 

a chave certa, o que devo fazer ? 

Hoje vamos falar de um homem, que aprendeu como nós quem ele era, o que ele tinha,  

mas ele havia recebido várias chaves, precisava então saber o que fazer. 

Ele era o Apóstolo Pedro. Antes dele ter a identidade de Jesus, era um pescador teimoso 

e rabugento.  

 

 

Jesus o ensinou a se olhar todos os dias no espelho e a falar quem ele era, e o que ele tinha 

em Jesus. 

Certo dia, Jesus deu a Pedro um chaveiro especial, tinha um montão de chaves. 

E agora o que eu faço? Pensou ele. 

 

Essas chaves que Jesus deu ensinavam a Pedro a ter um poder, autoridade . Sabem o que 

é autoridade? É ter um poder especial em todos os momentos saber que este poder vai te 

fazer conseguir ir bem na escola, não brigar, não arrumar confusão,  se comportar  e ainda 

te levar a usar o poder para orar e ter cura, perdão, e além dos teus sonhos.  

 

Pedro só descobriu o que fazer aquelas chaves muito tempo depois.  

Estas chaves era uma nova identidade para Pedro, uma autoridade sobre todas as coisas, 

ele orava e pessoas eram curadas, ele perdeu a vergonha de falar, usou a chave que o 

ajudou para muitas pessoas e elas foram salvas em Jesus. 

Pedro sabia o que fazer, bastava orar, tudo o que ele pedia a Deus em oração, ele tinha 

fé e acontecia. 

Sabem que uma certa vez, ele estava preso junto com outros apóstolos , só porque 

falavam de Jesus, quando foi a noite, a igreja estava usando as chaves da oração e 

autoridade. Pedro e os demais apóstolos apenas dormiam, pois sabiam o que fazer, 

descansar em Jesus. Um anjo do Senhor então apareceu de madrugada, e abriu as portas 

e mandou que eles saíssem.  

Logo pela manhã Pedro e os apóstolos apareceram na Igreja.  

Aqueles homens que mandaram prender eles, mandou buscar eles lá na cadeia. E 

tomaram um susto,  eles haviam sumido, mas o cadeado da cadeia estava trancado.  

Como assim?? 

Jesus deu uma identidade secreta para Pedro, que o livrou do perigo e da cadeia. Essa 

identidade era a autoridade. 

Você sabe o que fazer quando está com algum problema? Medo? Ou passando por algo 

difícil e triste? 

Jesus já te deu uma nova identidade, você sabe quem você é nele, que você é filho 

amado como Salomão,  e sabe tudo o que você tem  assim como José.  E como Pedro 

está recebendo uma identidade secreta a autoridade, um monte de chaves que você 

poderá usar sempre que orar e buscar. 
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ORAÇÃO:   

   

Querido Deus, hoje peço que fale o que devo fazer em todo o momento, quero ter 

autoridade para saber fazer tudo acontecer, como Pedro.  

Me ensina hoje a orar e tudo o que pedir aqui na terra possa ser liberado aí no céu. 

 NISTRANDO:   

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

   

A verdadeira oferta 

Atos 5.1-10.  

Ananias e Safira prometeram que de vendessem uma terra deles, deles dariam uma oferta 

na igreja, mas quando venderam, entregaram só uma parte da oferta. Eles mentiram pra 

Jesus. E com isso tiveram a consequência da mentira.  

 

 

Nossa oferta tem que ser verdadeira e de amor. Separe sempre o melhor para Deus e 

entregue. Não importa o tamanho da sua oferta mas sim o amor e a verdade que existe 

nela!  
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BILHETE PARA OS PAIS :   

  

Queridos pais! 

Ensine seus filhos a profetizar o que eles têm em Jesus.  

Ore com seus filhos e profetize, quem tem uma identidade apostólica, sabe o que deve 

fazer em cada momento,  pedir direção em oração.  

Prepare seus filhos em oração,  para que no futuro eles sejam um altar de testemunhos. 

 

Nosso ensinamento:  

Hoje aprendemos sobre Pedro, que recebeu um monte de chaves e uma identidade de 

autoridade. E Deus Sempre o respondia  

 

Desafio da semana:  todos os dias orar e louvar a Deus, montar um caderno de oração 

com todos os nomes de seus amigos e familiares. E usar a autoridade para profetizar coisas 

boas. 

 

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do 

Kids: https://www.renascerkids.com/  

Deus abençoe! 

  

ATIVIDADE:   

  

EM ANEXO 

  

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA:   

 

Chave ou porta chave,  com versículo. 

Sugestões:  

  
 

c 


