Março
Santidade Apostólica
O ano aceitável do Senhor

Aula 8
Vento
O vamos falar o poder e autoridade de Jesus sobre o vento! Ele controla o vento e nos leva a
vitória.
PARA VOCÊ PROFESSOR
O poder de Jesus é ilimitado e Ele o concedeu a sua igreja. Devemos ter este mesmo
posicionamento de fé e de descanso no Senhor em meio as tempestades, crendo que a
autoridade que está na Palavra de Deus está sobre nossa vida. Jesus era dirigido pela paz, e por
não ser ansioso ou desesperado, sempre podia ouvir a voz do Pai para dar a direção necessária
a qualquer tempo.
Bíblia apostólica pág. 1.159
Boa aula!
LEIA E MEDITE:
Mt 14.22- 33/Êx 10.13/ Mc 4.39 - 41
OBJETIVOS:
Levar a criança confiar em Deus nos momentos difíceis de sua vida.
Levar a criança a olhar para Jesus mesmo quando sentir medo.
Entender que Jesus tem todo poder e autoridade.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
O vento que muitas vezes na vida da criança pode ser o medo, que quer paralisar, impedindo que
ela caminhe na direção de Jesus. São tantas informações em sua volta que querem impedi-las de
olhar para Jesus. Vamos quebrar essa situação e leva-las a viver o milagre.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
1. TNT azul, um barco de papel. Durante a ministração as crianças podem ajudar segurando
nas pontas e movimentar o barco simulando o vento...
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2.Pode ser papel celofane

MINISTRANDO:
Alguém já tentou andar contra o vento? E ruim né, é difícil, o cabelo fica voando no rosto. Parece
que o vento vai nos levar e vamos voar... E quando vem vento e chuva? O guarda chuva entorta,
a gente se molha...
E trovão? Quem tem medo? Tem gente que tem medo do escuro ou de ficar sozinho...Quando
estamos com medo, se chamarmos Jesus, Ele ajuda?
Simm, com certeza! Me ajudem aqui (pegue o TNT) vou contar uma história que está escrita na
bíblia.
Jesus realizava milagres por onde passava. Certo dia Jesus entrou em um barco com seus
discípulos, e foram a Galiléia, uma região distante. Quando estavam em uma área mais tranquila,
o barco encostou e Jesus subiu em um monte para orar. Os discípulos ficaram no barco
esperando. Mas o barco não ficou encostado, eles navegaram um pouco e se afastaram.
Foram se afastando, se afastando e já estavam no mar. (Vá movimentando o barco no TNT). De
repente uma tempestade se formou. O mar começou a ficar agitado, o vento ficou mais forte e
todos os que estavam ali ficaram com medo. O barco era pequeno e a tempestade poderia fazer
o barco virar.
Como será que eles iram suportar aquela tempestade, ventos fortes, eles tinham dificuldade para
remar porque o vento era contrário, ou seja, o vento estava de frente para o barco.
Mesmo de longe, Jesus conseguiu perceber que os discípulos tinham dificuldade em remar.
Então Jesus terminou a oração e foi se encontrar com eles. Eles estavam apavorados e quando
olharam para o mar e viram Jesus caminhando sobre as águas. Ficaram muito espantados. Como
era possível uma pessoa andar sobre as águas de um mar agitado, uma tempestade com
ventos?
Jesus era e é capaz de tudo, de realizar coisas incríveis. Ele tem autoridade sobre o vento, Ele
ordena e o vento obedece.
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Os discípulos quando viram Jesus caminhando sobre as águas ficaram espantados, pensaram
que era um fantasma. E Pedro, um dos discípulos, disse: Se é você Jesus, manda eu ir até ai.
Será que Pedro Iria conseguir? (…) Jesus disse: - Vem. E Pedro saiu do barco e foi andando até
Jesus sobre as águas.
Mas, como estava ventando e chovendo muito, Pedro começou a olhar em volta e ficou com
medo e começou a afundar. Porque Pedro começou a afundar? Porque ele parou de olhar para
Jesus. Não importa o vento, o tamanho do seu medo, olhe sempre para Jesus e você vai ter
vitória. Você também já sentiu medo vendo alguma coisa acontecer perto de você? Isso acontece
o tempo todo. Olhamos para alguma coisa e ficamos com medo. Uma notícia na televisão,
sentimos uma dor, quando estamos doentes, ouvimos um barulho…
Mas pela fé, em santidade, aquele que manda no vento vai te dar vitória, você não sentirá mais
medo. Mas nessas situações que sentirmos medo, devemos lembrar que Deus pode nos ajudar
em todos os momentos.
Pedro começou a afundar, sabe o que ele fez? Pediu ajuda para Jesus, e Jesus logo deu a mão
e segurou Pedro para não afundar, os dois subiram para o barco e o vento parou.
Podemos fazer como Pedro, pedir ajuda para Jesus, falando com Ele em oração, e Ele vai nos
estender a mão.
Amém! Vamos orar.
ORAÇÃO:
Senhor Jesus, eu te glorifico, porque o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, sei que
quando estou com medo o Senhor pode me ajudar, o Senhor é poderoso e até o vento passa e o
mar se acalma quando o Senhor está. Eu não terei medo, pois sei o estás comigo. Obrigada
Jesus, eu te amo.
LOUVOR:
Aline Barros e Cia - Chuá Chuá (Legendado)
Renascer Praise - Andando Sobre as Águas (Ao Vivo
VERSÍCULO:
“Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?” Mateus 8: 27
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Caminhar na direção de Jesus, e manter os olhos Nele, é a certeza de viver milagres. Quando
estamos no caminho, ainda que venha vento, Jesus tem autoridade contra ele. Caminha na
direção e viver milagres é saber agradecer a Deus atraves das ofertas, entregando o melhor em
santidade.
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Jesus foi para o monte fazer o que?
2. O que os discípulos sentiram quando começou vento contrário?
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3. Quando viram Jesus acharam que era o que?
4. O que Pedro pediu para Jesus?
5. Quando Jesus e Pedro entraram no barco o que aconteceu?
ATIVIDADE
Em anexo.
Imprima em papel canson e cole um palito de sorte (exemplo a baixo)

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Olá mamãe, papai e responsáveis!
Hoje seu filho aprendeu que Jesus tem autoridade até sobre o vento. E que a fé nos faz caminhar até
Jesus e viver milagres.
Enquanto Pedro olhava para Jesus ele andou sobre as aguas, quando começou a afundar pediu ajuda e
Jesus prontamente estendeu a mão. Seu filho foi ministrado que Jesus sempre está pronto para nos
estender a mão, quando sentimos medo, devemos chama-lo em oração.
O desafio dessa semana é orar todos os dias com seu filho. Lembrando dessa palavra, que ele deve olhar
para Jesus e não ter medo, Jesus está pronto para ajudá-lo. Confie e viva milagres.
Semana de vitórias!
Equipe Ministério Kids.

LEMBRANCINHA:
Boton!

