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TEMA: PAZ EM TODOS OS LUGARES

Não importa onde você esteja, o Deus de paz que esmagará a Satanás com seu
poder, está com você!

Para você professor

Encerramos esta semana com nossa última aula! A paz que vem da presença de
Deus em nós, esteja manifesta em todos os seus caminhos. A nossa paz é Jesus e
onde você estiver a paz que vai além do entendimento humano estará com
você!

LEIA E  MEDITE

Filipenses 4:6-7, Rm 16:19-20

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a paz não vem de fora, mas do coração da gente
pela presença do Espírito Santo.

Qual é a situação da criança:

Vamos entrar em um mês bastante agitado, últimas provas, vésperas de festas,
ansiedade e falta de paz pela incerteza de como será, enchem o coração das
crianças. Mas nós da Kids Church estamos para trazer a verdade da Palavra que
nos leva a manifestar a paz no coração. Vamos encher a vida das crianças com
essa Paz, para que elas possam vivê-La

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● QUEM PEGA MAIS.
Vamos iniciar a aula hoje com o jogo de varetas. Monte um
jogo de varetas com palitos de churrasco grandes: seguem as
instruções do jogo.
O objetivo é retirar as varetas do monte sem mexer as demais,
somando o número de pontos maior do que o oponente.
Pode ser jogado entre dois ou mais jogadores. Quando não
houver mais vareta sobre a mesa, cada jogador deve somar
a pontuação das varetas de sua posse. Aquele que somar a
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maior pontuação será o vencedor.
Caso não tenha, você pode fazer o seu (comprar pronto não custa tão caro)
Para construir esse jogo, você vai precisar de:

25 palitos de churrasco (eles devem ter lados pontiagudos )
Pinte os palitos de churrasco com tinta guache na seguintes quantidades:
1 preta
6 vermelhas
6 amarelas
6 azuis
6 verdes

Como jogar;
JOGO:
1- Tirar na sorte para decidir quem inicia o jogo.
2- Segurar verticalmente as varetas, soltando-as sobre a mesa ou chão e dar
início
ao jogo.
3- O jogador deverá levantar vareta por vareta sem mover nenhuma das outras,
pois se movê-las, perderá o direito de continuar a jogar.
4- Se isso acontecer, passará a vez a outro participante, que procederá da
mesma maneira.
5- A única vareta auxiliar, que pode ser utilizada para ajudar a mexer nas outras é
a de cor preta.
6- Terminado o jogo, cada um deve contar as suas varetas e verificar quantos
pontos fez.
7- Pontuação:
Verde – 5
Azul – 10
Amarelo – 15
Vermelho – 20
Preto – 50

A ideia é que as crianças joguem e você vai intermediando para que elas fiquem
tranquilas e não fiquem ansiosas.

Avalie quantas vezes é possível jogar antes da Ministração, então ministre as
crianças (em média 5 minutos).

Professor pode optar por usar o jogo pronto. Dependendo das crianças que
tiverem na sua sala, tenha 2 ou 3 jogos para as crianças brincarem.
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O custo do jogo pronto tem a média de $3,00, então na necessidade de
compra-lo fica menor o investimento comprando pronto.

LOUVOR:

De um sorriso- 3 palavrinhas
https://youtu.be/5DFY2LmnYRw

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz
como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo."  João 14:27

MINISTRANDO:

Crianças que jogo legal, não é mesmo?

Mas se a gente não tiver cuidado ficamos ansiosos e perdemos a diversão. Temos
que ficar atentos, mas não podemos deixar que as coisas que estão
acontecendo tirem a nossa alegria e acabem estragando a brincadeira.
Neste mês aprendemos que a nossa verdadeira paz vem de Jesus, da presença
dele em nossos dias e que nada pode tirar ela da gente.
Jesus nos ensinou aqui na Bíblia que a paz dele está conosco, e não precisamos
nos preocupar e ter medo de nada.
Se você está preocupado com alguma coisa, lembre que a paz de Jesus está em
você e ela te protege.

Vamos orar e declarar que essa paz está em você!

ORAÇÃO:

JESUS EU RECEBO A SUA PAZ, QUE TIRA O MEDO E ME AJUDA A TODO MOMENTO.
OBRIGADO POR SEU AMOR QUE TEM TODAS AS COISAS PREPARADAS PARA MIM,
EM NOME DE JESUS, AMÉM!

https://youtu.be/5DFY2LmnYRw
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
A OFERTA DE ALEGRIA.
O  nosso Deus ama quem dá a Deus com alegria.
Não é por obrigação nem por que alguém mandou, nem por querer algo em
troca, mas sim para quem dá com alegria e por amor.
Hoje vamos entregar nossa oferta com muita alegria e nosso amor, e Deus se
alegrará também e vai nos abençoar.

ATIVIDADE:.

MOSAICO DA PAZ.
Vamos colorir onde está escrito PAZ e JESUS. O que será que vai formar
JESUS de vermelho e gliter dourado ou prata depois para finalizar.
PAZ - deixa branco
As outras partes vamos escolher cada  uma de uma cor.
O que será que vai formar ? Vai ficar muito lindo

LEMBRANCINHA:
A própria atividade.
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"Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz como o mundo a dá.
Não fiquem aflitos, nem tenham medo."  João 14:27


