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CAMPANHA: KIDS EM PAZ

Aula 1: Paz na minha família

Estamos iniciando uma nova campanha: KIDS EM PAZ!
Será um tempo onde as crianças poderão conhecer a paz que vem de Cristo e viver em
paz.
Vamos juntos espalhar a paz do Senhor e viver o melhor de Deus.

Para você professor

Jesus nos entregou a sua paz.
E por que o mundo vive em tanta confusão e discórdia? Por que tanta perturbação?
Oséias 4:6 diz que “o meu povo sofre porque falta conhecimento”.
O conhecimento vem por ouvir a Palavra de Deus. Se nos apropriarmos da verdade da
Palavra, tomarmos posse daquilo que o Senhor já nos entregou, podemos vencer toda e
qualquer situação.

Jesus, o Príncipe da Paz, nos entregou a sua paz. Ter a paz do Senhor na nossa vida nos
faz vencer, ter luz na escuridão. A paz nos guia para decisões melhores, nos ajuda a
refletir. Ser aquele que propaga a paz, o pacificador, te faz ser chamado de filho de
Deus.

Nessa campanha vamos ensinar as crianças a conhecerem essa paz, a paz que excede
todo o entendimento e que vem do Senhor.

“Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais PAZ; no mundo tereis aflições, mas tende bom
ânimo; eu venci o mundo.” João 16:33

“Deixo-vos a PAZ, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize.” João 14:27

“Bem-aventurados os PACIFICADORES, porque eles serão chamados filhos de Deus” Mateus 5:9

“E a PAZ de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus.” Filipenses 4:7

Professor, que a paz do Senhor guie os seus passos e te faça ver o que você ainda não
viu, viver o que você ainda não viveu.
Fique na paz do Senhor!

https://dailyverses.net/pt/joao/16/33
https://dailyverses.net/pt/joao/14/27
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/9+
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Gênesis 27, 32, 33

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que Jesus nos entregou a sua paz
● Ensinar, através da história de Esaú e Jacó, que Deus tem paz para as famílias e

que podemos ser aqueles que promovem a paz
● Fazer a criança refletir em situações do dia a dia em que ela pode buscar a paz

do Senhor e agir como pacificadora

Qual é a situação da criança:

Muitas crianças têm passado pela desestruturação de seus lares. Brigas, separações,
confusão e até mesmo agressões podem ter sido presenciadas pela criança. Não é
incomum a criança relatar desconforto ou tristeza por ver seus pais, irmãos ou família
brigando.
As famílias precisam da paz do Senhor.
Nessa aula teremos a oportunidade de levar essa mensagem e orar junto com as
crianças para que a Paz do Senhor alcance cada casa.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA CAMPANHA

Vamos fazer um mural da paz. Na
introdução da campanha você poderá
pegar algumas ideias para
confeccionar o seu mural. Aqui vão os
principais objetivos de ter um mural da
paz durante a campanha:

● Reforçar visualmente o propósito
da campanha do mês, o que
estamos buscando para o kids durante no mês de novembro

● Incluir os nomes das famílias, motivos de oração, situações que precisam de paz.
● Orar todas as semanas junto com as crianças no mural, clamando por paz.

Profetize paz em cada casa, em cada família, em cada situação

LOUVOR:

Louvor da campanha: A paz do Senhor é o que nós queremos - 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=EJouo4_8k_4

https://www.youtube.com/watch?v=EJouo4_8k_4


2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
NOVEMBRO 2022

CAMPANHA: KIDS EM PAZ

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês.” João 14:27

MINISTRANDO:

Iniciaremos essa aula compartilhando com as crianças a história de Esaú e Jacó,
conforme vídeo a seguir.
https://www.youtube.com/watch?v=KiRosmpDvFw
(Caso não consiga passar o vídeo, utilize as imagens do anexo para contar a história)

Crianças, essa história que vocês acabaram de ouvir/assistir está na Bíblia.
Mas vocês sabem como foi possível acabar com a briga dos dois irmãos? O que fez Jacó
pedir desculpas para o seu irmão?
Depois que Jacó se mudou para Harã ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Deus
até deu um nome novo para ele: Israel!
Jacó agora era uma pessoa cheia de paz, cheio da presença de Deus. Isso fez dele um
pacificador, uma pessoa que levaria paz.
Essa paz que Deus deu para Jacó fez ele conseguir se reconciliar com seu irmão. Agora
eles não ficariam mais brigados…
A paz que Deus nos dá é muito preciosa. E se soubermos levar a paz de Deus aonde
formos, ah, tudo fica melhor!

Agora vamos colocar em prática o que aprendemos?
Vocês serão árbitros da paz, e poderão ajudar a resolver um problema que
uma criança está vivendo nos dias de hoje.
A nossa amiguinha Júlia briga sempre com a irmã dela. Todas as vezes que
ela chega da escola os brinquedos dela estão muito bagunçados e por
esse motivo elas sempre brigam. Uma vez Júlia até bateu na irmã. Mas
dessa vez algo pior aconteceu: a boneca preferida
de Julia estava sem cabeça!

O que Júlia deve fazer? Como ela pode ser uma pacificadora?

(deixe as crianças exporem suas idéias e conclua a história
incentivando a buscar a paz de Jesus, não brigar, conversarem
sobre o que Júlia não está gostando e como podem fazer
combinados para empréstimo do brinquedo. Julia deve pedir

https://www.youtube.com/watch?v=KiRosmpDvFw
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ajuda para a sua mãe em vez de agredir a irmã, e buscar ser uma parceira emprestando
os brinquedos também)

Conclusão
Crianças, às vezes as famílias passam por situações de brigas, dificuldades, mas existe um
caminho para resolver, buscar a paz de Jesus.
Ele tem toda a paz para nos entregar, e hoje vocês poderão receber essa paz dentro de
vocês.
Agora vamos todos para o nosso mural da paz. Quem quer que a sua familia tenha muita
paz e não tenha mais briga? Então agora vamos os nomes das pessoas da nossa familia
no mural da paz e orar para a paz de Jesus entrar nas nossas casas

ORAÇÃO:

“Senhor Jesus, hoje eu recebo a paz do Senhor na minha vida e te peço Senhor, que a
sua paz entre na minha casa. Tira Senhor as brigas e a confusão, que possamos viver em
paz. Em nome de Jesus. Amém”

HORA DO TESTEMUNHO:

Sabem o que é a coisa mais
importante do mundo???? Ter Jesus
dentro do nosso coração!!! E nosso
Deus é tão bondoso que sempre faz
coisas boas para nós.
Quem quer contar algo de bom
que Deus fez para você nesta
semana?
Vamos então para a nossa HORA
DO TESTEMUNHO!!!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Gênesis 33:1 – 20
Jacó estava indo ao encontro de Esaú, seu irmão, e levou toda a sua família junto com
ele. Quando eles se encontraram, Jacó e Esaú se abraçaram e se reconciliaram. Deve
ter sido um abraço muito apertado porque eles não se viam há anos!!!
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Após o encontro, cada um voltou para a sua cidade, e Jacó fez uma coisa muito
especial: ele comprou um campo, e fez um altar para o Senhor. Era um altar de gratidão
pela paz que agora tinha voltado para a sua família
Hoje, assim como Jacó, nós iremos entregar a nossa oferta de gratidão pela paz que o
Senhor nos entregou neste dia. E essa paz estará conosco e com a nossa família.

SANTA CEIA:

Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus.
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d4
4bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Estamos começando uma nova campanha no Kids: a campanha KIDS EM PAZ.
Ensinaremos as crianças a buscarem a paz do Senhor para todas as situações e a
promoverem a paz aonde elas forem.
Hoje foi o dia de buscar a paz para a família.
Que tal orarem juntos por isso e relembrarem o versículo do dia?

“Deixo-vos a PAZ, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize.” João 14:27

Que a paz do Senhor habite em suas casas todos os dias, em nome de Jesus!
Deus abençoe!

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://dailyverses.net/pt/joao/14/27
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ATIVIDADE:
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VAMOS COLORIR! JACÓ E ESAÚ
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LEMBRANCINHA:

A lembrancinha dessa aula será o álbum de figurinhas (material anexo)
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SUGESTÃO DE IMAGENS PARA A MINISTRAÇÃO:
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