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TEMA : PAZ NO MEU CORAÇÃO❤

O Senhor nos adverte que nosso coração é enganoso, mas o próprio Deus nos
enviou seu espírito e colocou a paz, que excede TODO entendimento, como
direção para não errarmos!

Para você professor

Ter paz pessoal não é uma tarefa fácil. Nos vemos e sentimos cheios de situações
diariamente que realmente vem para tirar a paz e nos fazer desviar das verdades
da Palavra que estão para nos sustentar.
Estamos chegando ao final do ano, e muitas vezes a ansiedade e frustração por
algo que ainda não aconteceu, são capazes de nos agitar, mas querido Ministro,
procure buscar ter paz em seus dias, mesmo que haja um "furacão" acontecendo
em sua casa, trabalho, na sua mente, enfim, você é a pessoa que tem paz que,
independente da guerra, se manifesta, e essa paz, envolvendo todos que estão
ao seu redor!

LEIA E  MEDITE

● Filipenses 4:6-7

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança a ter paz com ela mesma, independente do que ela viva.

Qual é a situação da criança:
Estamos na reta final do ano e muitas situações trazem ansiedade, insegurança,
medo, tristeza ao coração das nossas crianças tirando delas a paz no coração.
As avaliações, as cobranças familiares, se acharem inferiores, não terem a
certeza de como será, geram essa inquietação e falta da paz do Senhor nos dias
das crianças.
O mundo atual, e o cenário que vivemos pós pandemia, já sabemos que são os
geradores da ansiedade infantil e consequentemente a criança ficam sem paz:

● medo quando está longe dos pais (ansiedade de separação);
● medo extremo de uma coisa ou situação específica, como cães, insetos ou

de ir ao médico (fobias);
● muito medo da escola e de outros lugares onde há pessoas (ansiedade

social);
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● excesso de preocupação com o futuro e com coisas ruins que possam
acontecer (ansiedade geral);

● episódios repetidos de medo intenso repentino, inesperado e associado a
sintomas como palpitação, dificuldade para respirar, tontura, tremores ou
suor (transtorno do pânico).

Nós, formadores, temos sementes preciosas da Palavra e lançamos sobre a vida
das crianças e suas famílias. Somos também o canal da revelação de Deus e
podemos ministrar também as famílias a estarem atentas!

E Deus é perfeito e completo, nos deixando essa verdadeira paz,  que não está
na condição humana que vivemos mas sim no poder da fé que se manifesta em
nós.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● BRINCANDO COM DOMINÓ.
Nesta aula vamos brincar de dominó. Você vai precisar de um dominó, de
preferência um dos mais pesados para ajudar as crianças a executarem a
dinâmica.
Na primeira tentativa todas as crianças tentam montar juntas, incentive- as a
serem rápidas… a ideia nesse momento é elas não conseguirem manter todas as
peças nessa tentativa.
Depois peça que cada criança, sozinha, faça com calma,  tentando fazer um
caminho de dominó em pé, sem derrubá-los. Como a brincadeira da foto:

Havendo muitas crianças, sorteie 3 ou quatro pra montarem sozinhas para que dê
tempo de ministrar.

LOUVOR:

Rei Davi- https://youtu.be/V_dC2prLAGI

https://youtu.be/V_dC2prLAGI
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a
mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.
Filipenses 4:7

MINISTRANDO:

Crianças!!!! Como é legal fazer esse caminho e também desmontá-lo. É muito
importante termos paz em nosso coração para realizar esse desafio.
Quando todos estavam juntos, com pressa foi mais difícil, mas quando os amigos
foram sozinhos em paz, com calma  foi mais fácil, certo?
Na nossa vida é assim, às vezes não conseguimos realizar algo, não conseguimos
ver uma solução porque estamos todos preocupados com algumas coisas , mas
Deus nos ensina que nós devemos orar… e Ele faz a parte dele.
Na Bíblia está escrito (abra a Bíblia -Filipenses 4:6 e 7), "Não se preocupem com
nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem
sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue
entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com
Cristo Jesus."
Então a partir de hoje, não importa o lugar onde você esteja, a paz de Deus mora
no seu coração e você não ficará nervoso, ansioso, com medo de dar errado,
pois Nosso Deus está com cada um de nós e nos ajudará.

Vamos orar…
ORAÇÃO:

JESUS MUITO OBRIGADO POR ME DAR A VERDADEIRA PAZ QUE ME FAZ VENCER
TODO O MAL. O MEU CORAÇÃO É CHEIO DE PAZ, EM NOME DE JESUS, AMÉM!!!!
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Na Bíblia está escrito que para termos algo precisamos entregar primeiro! É isso

mesmo em Lucas 6;38, está escrito para nós darmos que Deus vai nos devolver
muito mais!
Então hoje entregue a sua melhor oferta e sempre lembre disso quando
ofertamos as bênçãos do Senhor acontecem para nós!
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ATIVIDADE:

Montar o dominó com as crianças e ajudá-las a brincar.
(Peças em anexo).

LEMBRANCINHA:
A própria atividade.


