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AULA 4 

A MAIS LINDA FAMÍLIA 

 

Neste domingo vamos ministrar sobre Jesus e sua família. Vamos falar do amor de Deus por cada família, 

que somos família bendita a exemplo da família de Jesus e que todos somos irmão em Cristo. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

“A verdadeira família de Cristo é espiritual, formada por todos aqueles que, pela fé, o aceitam como único e 

suficiente Salvador, deixando o mundo e passando a fazer a vontade de Deus. É o povo apostólico da nova 

aliança, da aliança da graça, selada pelo sangue de Jesus na cruz. Não há poder maior do que aliança firmada 

por causa do sangue de Jesus.” 

Bíblia Apostólica, página 1.205  

 

Quantas vezes renunciamos nossa família que nascemos para estar com nossa família em Cristo? E que 

prazeroso estarmos em comunhão com os irmãos, não podemos nos esquecer do nosso primeiro ministério, 

mas ter a alegria e paz ao dividir com um irmão em Cristo momentos de alegria e tristeza e ver como se 

alegram e choram conosco é magnífico. 

 

Somos todos irmãos em Cristo e vamos através desta ministração ensinar a cada criança que quando 

seguimos Jesus nunca estamos sós, mas fazemos parte de uma família muito especial, a família bendita de 

Jesus Cristo aqui na terra! 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Mateus 1:18-25 e 12:46-50 

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender que a família foi desejada por Deus;  

● Ensiná-las que cada família é abençoada por Deus para dar certo; 

● Mostrar que cada um deles tem um papel muito importante na família; 

● Ensinar que todos somos irmãos em Cristo e que nunca estamos sós. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Para nós adultos fica mais fácil entender que somos todos irmãos em Cristo, mas quando falamos para as 

crianças dá a mão para o seu irmão e ele não tem irmão, com certeza a maioria responde: “Mas ele não é o 

meu irmão.”. Vivemos numa geração onde a correria do dia a dia faz com que Pais deixem seus filhos 

sozinhos estando na mesma casa, muitas são as situações que as crianças passam e vamos com amor ajudar 

as famílias a ter tempo de comunhão dentro do seu lar e mostrar a cada criança que elas nunca estão sós, 

pois temos uma família em Cristo muito grande! 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Crie um painel da família com foto das famílias do seu Kids! 

 Com fotos da sua equipe (oficiais) do Ministério Kids. Faça em formato de casa para cada família e 

cada casa dentro de uma casa grande, no topo da casa coloque uma cruz que representa Jesus. Segue 

exemplo mas faça o seu melhor, use a criatividade que Deus te deu! 
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MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, hoje vamos falar de mais uma família muito especial, ah com certeza foi a família mais 

importante aqui na terra, adivinhem de qual família vamos falar hoje? (espere a reação das crianças) Isso, 

falaremos da família de Jesus. 

 

Deus escolheu uma família que estava preparada para receber Jesus Cristo aqui na terra, assim como Ele fez 

com os Pais de vocês, Deus sabia que seus Pais estavam preparados para receber vocês e não foi por acaso 

que você nasceu na família que pertence, mas por um propósito de Deus, lembrem um sonho de Deus, você 

nasceu na casa dos Papais de vocês e saibam eles estavam preparados para te receber assim como os Pais de 

Jesus estavam, porque Deus já tinha sonhado com a família de vocês. 

 

Sabe qual era o nome dos Pais de Jesus? Maria e José, eles foram escolhidos por Deus pra viver aqui na terra 

e nos ensinar como devemos agir em todas as coisas e essa família foi muito especial, pois através dela 

podemos saber de Jesus que chegou aqui na terra através da vida deste casal! 

 

E vejam só, de tantas coisas que aprendemos na Palavra de Deus, que é a Bíblia, há algo que está em Mateus 

12:46-50 que diz assim...(leia para os maiores). Então Jesus disse que todos os que fizerem a vontade de 

Deus este é o seu irmão, irmão ou Mãe! Olha que maravilhoso isso, então significa que se eu obedecer a 

Deus eu farei parte da família de Jesus, e quem aqui obedece a Deus? Que benção, todos vocês! Que alegria! 

 

Então significa que somos todos da família de Jesus, então somos todos uma só família! 

Isso me deixa muito feliz porque entendo que assim nunca estaremos sós! Igual neste lindo painel que está 

aqui, vejam só, cada família está numa casinha, mas todas está nesta casa maior, é igual a gente aqui, cada 

um tem seu lar, sua família, mas todos nós pertencemos a uma só família, somos todos irmãos com Cristo! 

 

E é exatamente isso, vocês nunca estão sós porque além da família que você tem na sua casa, todos  nós 

somos irmãos em Cristo por seguimos a Jesus e fazemos parte da família de Deus, mesmo se sentir só feche 

seus olhos e imagine que Jesus está perto de você o tempo todo! 

 

Vamos orar juntos por todas as famílias?  
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ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus obrigada pela minha família, obrigada por ter me colocado nela e ter escolhido assim como 

escolheu a família de Jesus aqui na terra, Pai me ensina que nunca estou só e que eu tenho uma grande 

família em Cristo. Em nome de Jesus, amém! (faça a oração com eles e depois todos podem orar em direção 

ao painel) 

 

LOUVOR:  

 

Família - Regis Danese- https://www.youtube.com/watch?v=5vULIBk4Be0  

Reconciliação- RP- https://www.youtube.com/watch?v=yLXXkLjeZzE 
 

VERSÍCULO: 

 

“Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe”. Mateus 12: 50. 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

 

Base bíblica: Malaquias 3:10 

Quem aqui sabe me dizer o que é dízimo!? E oferta!? Ah, como é bom trazer uma parte daquilo que 

ganhamos para o Senhor, e também trazer algo a mais, só porque O amamos! Nossas ofertas ajudam a igreja 

a continuar sempre aberta pra receber as pessoas a qualquer hora! Trazer o nosso dízimo e oferta é um ótimo 

jeito de ajudar Jesus e cuidar da obra Dele! E quando obedecemos por amor a Jesus, e entregamos nosso 

melhor, Ele ainda promete nos abençoar quando fazemos isso! E não é uma benção pequenininha! Ele 

promete tanta bênção que não dá nem pra gente medir! Sabe aquele problema na sua casa, que às vezes te 

deixa triste e você está orando pra Deus fazer um milagre? Deus promete fazer muito mais! A benção é 

tanta, que é como se Deus abrisse uma janela lá no céu e derramasse um montão de benção sobre a gente! 

Então sempre vamos entregar o nosso melhor e ter as janelas do céu abertas sobre nós, nossa casa, nossa 

família e a nossa igreja. 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 

1. De qual família falamos hoje? 

2. Qual era o nome dos Pais de Jesus? 

3. Quem escolheu a família que pertencemos? 

4. Quem é a família de Jesus? (Todos nós que fizermos a vontade de Deus) 

5. Quando ficamos sós? (Nunca)  

 

ATIVIDADE  

Vamos fazer a casa com a nossa família Renascer Kids Church. 

Temos dois exemplos que podemos mostrar para as crianças, estimule também para que possam usar a 

criatividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vULIBk4Be0
https://www.youtube.com/watch?v=yLXXkLjeZzE
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje ministramos para nossas crianças sobre fazermos parte da família de Cristo aqui na terra. Que temos a 

nossa família de sangue, abençoada e escolhida por Deus, mas fazemos parte da Família de Cristo, no 

Senhor somos todos irmãos.  

Profetizamos que não importa o que aconteça sempre poderemos contar com nosso Pai que é Deus, e nunca 

estaremos só pois a nossa família em Jesus é enorme!  

 

Desafio da Semana: O desafio dessa semana é em família vocês arrecadarem alimentos e roupas e levarem 

a igreja para abençoarmos os irmãos da nossa família em Jesus que estão precisando. 

 

Uma Ótima semana! 

Deus os abençoe! 

 

LEMBRANCINHA  

 

Uma foto das crianças no Kids para elas colocarem no porta- retrato da atividade ou a própria atividade. 

 
 


