INTRODUÇÃO
Pés apostólicos, pés que preparam o nosso caminho, um caminho que leve o amor de Deus, que
leve suas boas novas, esse é o tema da nossa aula hoje!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Ser calçados com o evangelho da paz, todos nós necessitamos de uma base de segurança,
quando nos deparamos com a realidade do mundo espiritual, percebemos o que significa estar
com os pés espiritualmente calçados pelo evangelho da paz. Aquele que não tem sua vida
calçada no evangelho vivem na insegurança da areia, vendo sua vida desmoronar diante das
circunstâncias.
AULA 3
É importante ter os pés em boas condições se tiver de lutar, não é? Quando os pés doem, é difícil
ficar em pé e muito menos andar ou correr para o campo de batalha.
Deus diz que nossos pés devem estar cobertos com o evangelho da paz. A bíblia diz que Ele
(Jesus) é a nossa paz, começamos a viver de modo agradável a Ele. Então, quando andamos ao
longo de cada dia, nossa vida pode mostrar as boas novas da paz de Deus.
LEIA E MEDITE:
Ef 6.15 e Mt 7.24-27
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que nossos pés é para andarmos somente onde e para onde
agrada a Deus!
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Vamos lá, vamos deixar o Kids bonito use sua criatividade, coloque as pegadas pelo
caminho:

● Vamos começar fazendo uma breve atividade, carimbe os pés das crianças:

MINISTRANDO:
Olhem só como ficou lindo nossos pézinhos, viram?! Alguém sabe o porque temos um pézinho
tão lindo assim?Isso mesmo, usamos ele para andar, mas onde vamos com ele? Vamos onde
queremos não é mesmo e também, sempre colocamos sapatos ou chinelinhos beem lindos.
Mas também, com os pés, viemos para a igreja, certo?
Deus nos deu esses pezinhos que são apostólicos, sabem porque apostólicos? Quer dizer que
Deus mandou, enviou… pediu para ir e ir pelos caminhos que Ele preparou para nós andarmos. E
é isso que Deus se agrada, Ele fica muuuito feliz quando viemos aqui, ouvimos as histórias sobre
a bíblia, aprendemos e falamos com os amigos sobre o que nós aprendemos, como hoje: que
estamos aprendendo que como os pés andamos bastante e o mais importante é andar por onde
Deus gosta que a gente ande, na bíblia está escrito que quem sabe e fala sobre Jesus é muito
inteligente(prudente). Nós sabemos muitas histórias sobre Jesus né? Então quando falamos
sobre Jesus e o que aprendemos aqui na igreja, que Ele cura as pessoas, que Ele salva a nossa
vida e que Ele é quem mais nos ama, Deus se agrada e muito, é esse caminho que Deus gosta
que seguimos, fazer sempre a vontade dEle e obedecer.
Repitam assim comigo: os meus pés, são apostólicos, Deus me deu, para andar em seus
caminhos!
ORAÇÃO:
Senhor, eu quero ir aonde for da tua vontade, quero usar meus pés para andar por todo o lado
levando e falando do seu grande e infinito amor, em nome de Jesus, Amém!
VERSÍCULO:
tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Efésios 6:15
ATIVIDADE
● Vamos seguir a vontade de Deus, compare a atividade com a vontade de Deus, devemos
segui-las:

LEMBRANCINHA
A cada aula as crianças levarão um boton como símbolo profético.

