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AULA 3 

Vamos nos unir 

 

Neste domingo vamos ministrar sobre Esaú e Jacó, abordando o poder do perdão familiar. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Medite com toda intensidade nos 6 capítulos que estão na referência desta aula e permita ouvir a voz de 

Deus, seja marcado por esta Palavra de uma forma que outrora nunca foi, que você possa transmitir o poder 

do perdão para cada criança através desta ministração.  

 

Sabemos que Jacó enganou ao seu Pai Isaque para receber a benção que estava reservada para Esaú, mas 

Deus é tão maravilhoso e não muda, que debaixo da palavra de uma autoridade, mesmo que Jacó se passou 

pelo seu irmão para receber a benção, Deus cumpriu a palavra que Isaque havia liberado sobre seu filho e 

assim Jacó foi muito abençoado em tudo que fez e debaixo de seu trabalho, até a vida de seu Tio Labão, 

abençoou. 

 

Há poder na palavra de uma autoridade e Deus materializa para o mundo físico o que está no mundo 

espiritual, através de cada palavra liberada, que possamos ser essa palavra na vida de cada criança, palavra 

de benção, de ensinamento, de reconciliação, pois como Ministro em cada culto Kids somos autoridade 

espiritual neste ministério. Seja usado por Deus! 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Gênesis 27 a 32 

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender que a família foi desejada por Deus  

● Ensiná-las que cada família é abençoada por Deus para dar certo 

● Mostrar que cada um deles tem um papel muito importante na família 

● Ensinar sobre o poder do perdão pela família, tanto de pedir como de receber 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Crianças que sentem raiva do(s) seu(s) irmão(s), que muitas vezes até fazem de tudo para chamar a atenção 

dos Pais e não medem esforços, mesmo que isso faça mal para o seu irmão ou alguém da família. Famílias 

que às vezes o Pai gosta mais de um do que de outro e a outra criança percebe, onde isso acaba gerando 

frustração e tristeza, por serem pequenos ainda não conseguem colocar isso pra fora. Vamos levar o poder 

do perdão para cada um dos pequeninos do Reino de Deus! 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Faça uma interação com dois Tios da seguinte forma ou dois . 

Dois tios entram na sala reclamando um do outro, a (o) Tia (o) que for ministrar estará já dentro da sala e 

neste momento interfere os dois e pergunta o porquê deles estarem assim, eles respondem que são irmãos e 

que não se aguentam mais...  

Em seguida a (o) Tia (o) pede para eles sentarem e começa a ministrar a história de Jacó e Esaú. 
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Utilize os seguintes recursos para ministrar: 

Prepare uma caixa com capa de Bíblia e use dois palitoches representando Esaú e Jacó. 

 

     
 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, estamos quase acabando a nossa campanha da família apostólica, quantas coisas maravilhosas 

aprendemos! Que alegria! 

E hoje vamos falar sobre... (combine com os dois irmãos para entrarem neste momento). 

Após a encenação ministre a palavra focando na reconciliação. 

 

Bom, como eu estava falando, hoje vamos conhecer Esaú e Jacó, exatamente uma história parecida com a de 

vocês (aponte para os irmãos que entraram brigando) e essa história está aqui na Bíblia que é a Palavra de 

Deus, nunca se esqueçam disso (use os recursos visuais nesta hora)... 

 

Jacó era o filho que ficava mais em casa com os Pais e Esaú era o filho que sempre saia para caçar, eles 

viviam brigando porque achavam que os pais gostavam mais de um do que de outro e certo dia, os dois 

chegaram a uma briga muito feia que Esaú queria até matar seu irmão. Está vendo crianças por isso não 

podemos viver brigando, porque um dia pode ficar muito ruim essa situação. 

E assim, Jacó com medo até foi para um lugar bem longe e viveu muitos anos distante do seu irmão Esaú. 

 

Imaginem crianças quantas coisas boas deixaram de viver de bom juntos?  

Até que um dia Jacó decidiu voltar para casa do seu pai e decidido disso separou muitos presentes para o seu 

irmão, como forma de pedido de desculpas e entregou no meio do caminho para Esaú, antes de chegar a casa 

dele, lembram que Esaú estava muito furioso com ele? Mas olha só o que ele respondeu: “Vamos caminhar 

até a nossa casa Jacó e eu seguirei junto de ti.” (Gênesis 33:12 adaptado). 

 

Vocês estão vendo que lindo? Pois é, eles se perdoaram e viram que foi uma bobeira terem brigado tanto e 

depois que fizeram as pazes foram muito mais felizes. 

 

É isso crianças, muitas vezes brigamos e achamos tantas coisas, achamos que nossa família gosta mais de 

um do que de outro, que compra coisas melhores para o nosso irmão, que um é mais amado do que outro, 

enfim um monte de coisa que só nos faz mal, mas somos amados de forma igual e por isso precisamos nos 

amar e nos respeitar para viver como Deus quer que a gente viva, porque lembrem Deus preparou a família 

que temos para viver os melhores dias da terra! 
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Então se você brigou com alguém da sua família, pode ser seu irmão ou até alguém que não more com você, 

um primo, até a vovó ou o tio, enfim quem quer que seja, você neste momento pode orar pedindo perdão 

para Deus e quando for para casa vai pedir perdão a essa pessoa também, combinado? 

 

E neste momento os dois irmãos da encenação se perdoam na frente das crianças!  

 

Então vamos orar! 

 

ORAÇÃO: 

 

Pai, eu te agradeço por mais um ensinamento da tua Palavra, eu te agradeço por me ensinar que preciso 

perdoar e também pedir perdão. Obrigada pela família linda que tenho, me perdoa se algum dia eu briguei 

com a minha família ou fiquei com muita raiva de alguém, tira esse sentimento de mim e me ensina a amar a 

cada um, perdoar e pedir perdão também. Em nome de Jesus, amém! 

 

LOUVOR:  

Reconciliação RP- 7 https://www.youtube.com/watch?v=yLXXkLjeZzE 

Perdoar- Turma do Salminho- https://www.youtube.com/watch?v=kDSnaTyj0Iw 

VERSÍCULO: 

 

“Disse Esaú: Partamos e caminhemos; eu seguirei junto de ti Jacó.” Gênesis 33:12 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

Base Biblica Lucas 6:38 

Quando você entrega a Deus sua oferta de todo seu coração, Ele promete te dar muito mais.  

Nossa Oferta não é uma troca com Deus e sim uma entrega pois amamos o Senhor, desejamos ver a igreja 

aberta e pessoas vivendo milagres. No versículo de Lucas 6:38, Deus diz que se você entregar Deus te 

devolverá uma porção Sacudida, recalcada e transbordante (encha um pote que as crianças consigam ver ai 

sacuda para caber mais, soque para caber mais um pouco de coisas, e derrame até derramar).  

 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 

1. Qual era o nome dos irmãos da história? 

2. Quem foi que enganou o irmão e fugiu? 

3. O que aconteceu com Jacó depois que ele fugiu? 

4. Por que Esaú perdoou Jacó? 

5. O que você precisa fazer para ser feliz com o seus irmãos e sua família?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=yLXXkLjeZzE
https://www.youtube.com/watch?v=kDSnaTyj0Iw
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ATIVIDADE  

 

  
Fazer um cartão do abraço. Falar com as crianças sobre a poder do abraço, para trazer perdão e perdoar... e nesse 
tempo de distanciamento, que temos que evitar esse gesto de carinho,  faremos esse cartão para entregar para 
quem desejamos pedir perdão ou dizer que perdoa.  

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje ministramos para nossas crianças sobre a benção do perdão e reconciliação! O perdão cura, liberta e 

transforma, e nós precisamos perdoar e pedir perdão quando pecamos, contra Deus e também contra o nosso 

próximo.  

 

Desafio da Semana: O desafio dessa semana é, em família promoverem um tempo de perdoar e ser 

perdoado, de reconciliação. Ore e peça ao Espirito Santo que esse mover de reconciliação aconteça em seu 

lar, e na sua família. Pois como aprendemos em Mateus 6:- 12 “Perdoai as nossas dividas, assim como 

perdoamos os nossos devedores”, e tenham uma família feliz!!! Depois conte-nos os testemunhos. 

 

Uma excelente Semana. 

Kids Church 

 

LEMBRANCINHA  

Um pano de prato personalizado com uma frase especial de família.  

 

Lembre-se que é um presente para a família, então monte com todo seu carinho 

cada pacotinho, coloque a mensagem aos pais e responsáveis e o versículo da semana. 


