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AULA 4: Príncipe da Paz 
 
Chegamos a ultima aula sobre a Profecia do Messias. Finalizaremos esse mês falando sobre o Príncipe da Paz, e 
como podemos ser pacificadores como Jesus foi. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Jesus é o príncipe da paz. Isso significa que no governo de Cristo, a paz reina. 
Jesus ensinou muito sobre como ser um pacificador. Vemos que mesmo em situações difíceis, Ele demostrou 
resiliência para suportar muita pressão, demonstrou compaixão, perdoando muitas traições. 
 
Ele tinha todo o poder e poderia usar a força ou o seu poder. Mas escolheu demonstrar que há um caminho 
excelente, o caminho de ter paz com todos os homens. Jesus nunca se envolveu em conflitos enquanto estava na 
terra como homem.  
 
Mas Ele ensinou o caminho do perdão. E Ele disse que todos que seguirem esse caminho e forem pacificadores, 
serão chamados de filhos de Deus. 
 
Jesus é o filho de Deus. O pacificador receberá essa honra de ser feito filho de Deus. 
Que possamos buscar a cada dia essa graça, essa virtude e sermos pacificadores por onde passarmos. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Mateus 5:9; João 14:27; Lucas 6:27-36; Lucas 23:34 
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Jesus é Príncipe da Paz 

• Jesus nos ensina a sermos pacificadores, e o caminho para isso é aprender a perdoar 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Uma das coisas que a criança aprende quando começa a se relacionar com outros da sua idade é REVIDAR. Então, 
se a criança é agredida, ela é a ensinada a agredir de volta. Se xingam ela, ela quer xingar de volta. 
E para ser absolvida dos seus erros, ela justifica que foi o outro que começou... 
Mas, será que Jesus está preocupado com quem começou ? Como Jesus agia diante de situações tensas? O que 
Jesus espera de cada criança? 
Vamos aprender sobre isso nessa aula. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Nessa aula completaremos o painel da profecia do Messias. 
Dessa vez, incluiremos a nome: PRINCIPE DA PAZ, completando o que foi revelado ao profeta Isaías. 
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Sugestão dinâmica Príncipe da paz: Faça uma simulação de uma briga entre 2 pessoas e pergunte para as crianças 
o que Jesus espera de nós nesse tipo de situação. 

Leve também imagens de diversos castelos para exemplificar a diferenças entre os reinos. 

 

MINISTRANDO: 
 

Chegamos ao final da primeira parte da campanha das Profecias de Isaías. 
Nesse mês aprendemos sobre a profecia do Messias. Vamos lembrar como o Messias foi revelado a Isaías? 
Ele seria o MARAVILHOSO CONSELHEIRO, DEUS FORTE, PAI DA ETERNIDADE e... PRÍNCIPE DA PAZ. 
 
Muito bem! Hoje vamos falar sobre o Príncipe da paz!!! 
 
Será que Jesus sendo Príncipe da paz incentiva brigas? Confusão?  
 
Olha só... a Bíblia conta que existiram diversos príncipes e reis. Cada um deixou uma marca no seu reino. Alguns reis 
foram sábios, outros foram vencedores de batalhas, outros foram muito ricos, outros poderosos, outros foram 
atrapalhados, outros foram medrosos, outros foram idólatras...  Mas nenhum reino tinha o que Jesus tinha. 
 

MARAVILHOSO CONSELHEIRO 

 DEUS FORTE 

 
PAI DA ETERNIDADE 

 PRÍNCIPE DA PAZ 
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Por isso Jesus recebeu o nome de Príncipe da Paz. 
Sabe porque crianças? Porque a paz que existia dentro de Jesus era muito diferente. Mesmo se uma pessoa 
tentasse irritar muito Ele, Ele não perdia a paz. Se falassem mal Dele, tentassem brigar com Ele, se xingassem Ele, 
nada conseguira tirar a paz de dentro Dele. 
 
Jesus tinha uma capacidade muito grande de perdoar. Mesmo as pessoas maltratando muito Ele, e até no momento 
da crucificação onde judiaram muito de Jesus, e deixaram o corpo dele todo machucado, Ele teve paz e disse que 
todos estavam perdoados. Quando Jesus foi traído por Pedro (porque Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus) 
mesmo assim, Jesus perdoou ele. 
 
Mas crianças, essa paz de Jesus Ele não levou embora para o céu com Ele, e deixou a gente aqui no meio da 
confusão.... 
Não, não, não! Jesus disse: “Eu deixo para vocês a minha paz, eu dou essa paz para vocês”. 
Olha só que precioso isso!!! Ele nos deu essa capacidade de ficar em paz mesmo vivendo situações difíceis. 
 
Mas porque as vezes ficamos irritados, brigamos, ficamos com raiva? 
Porque falta buscarmos essa paz de Jesus. E exercermos algo muito importante que ele ensinou: o Perdão. 
 
Vocês sabem quantas vezes Jesus disse que devemos perdoar uma pessoa? Os discípulos acharam que 7 vezes 
era o bastante, mas Jesus disse que não. Que seria 70 vezes 7. Ou seja, seriam muitas, muitas vezes. 
O caminho para ter paz é perdoar. 
 
Então precisamos perdoar o amigo que falou coisas ruins, e buscar a paz de Jesus para não resolver os problemas 
com socos e pontapés... mas nós resolvemos com oração, com resiliência. Se afastando do mal e buscando o que é 
bom. 
 
Isso é ser pacificador, é buscar a paz, o perdão. 
 
E sabe o que vai acontecer com os pacificadores? Eles serão reconhecidos como filhos de Deus! 
Vamos ser pacificadores, pois queremos fazer parte do reino de Cristo na eternidade e sermos reconhecidos como 
filhos de Deus. 
 
Agora que vocês já aprenderam o que Jesus espera de nós, me digam agora.... qual conselho vocês dariam para 
esses amigos que estão brigando? 
 
 

LOUVOR: 
 

“Perdoar” – Turma do Salminho 

“As cores do Perdão” – Cristina Mel 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus, o Senhor é o Príncipe da Paz, e o seu reino jamais terá fim. Eu recebo na minha vida a paz do 
Senhor e eu quero espalhar essa paz por onde eu for. Em nome de Jesus, Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Bem aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus”. Mateus 5:9 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. Como Jesus demonstrou ter paz? 
2. Quantas vezes Jesus diz que devemos perdoar uma pessoa? 
3. Quem traiu Jesus e foi perdoado? 
4. Os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus. Como posso ser um pacificador? 



 
 

Agosto – PROFECIAS DE ISAÍAS 

 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Hoje vamos entregar a oferta do perdão. 
Jesus quando veio ao mundo nos ensinou que quando ofertamos precisamos estar com no nosso coração limpo. Não 
podermos entrar na presença do Senhor para entregar uma oferta chateados com outra pessoa. 
Então hoje vamos orar nesse momento de oferta por todos os que nos chatearam e vamos oferecer nossas ofertas 
por essas pessoas, liberando o nosso perdão e pedindo que o Senhor traga a sua paz e  a  benção da reconciliação. 
 

ATIVIDADE  
 
Vamos fazer o bonequinho do perdão e entregar para pessoas que chateamos.  

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje as crianças aprenderam que Jesus é o Príncipe da Paz. 
Essa será uma semana para aprendermos o que é ser um pacificador. Vamos ensinar as crianças como lidar com 
momentos difíceis na escola, como promover a paz e perdoar as pessoas que nos chateiam. É o que Jesus espera 
de nós. E como diz em Mateus 5:9, os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. 
 
Deus abençoe! 
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LEMBRANCINHA: 

 

SOU 

PACIFICADOR 


