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AULA 4 – Faço parte de uma grande família! 
 
A morte de Jesus na cruz promoveu a redenção e reconciliação da humanidade com Deus. Por isso faço parte de 
uma grande família a igreja de Jesus Cristo onde Deus é nosso Pai Celeste!  
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Romanos 12:10 
 

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a entender que: 

• Família é um projeto de Deus para nós 

• Podemos fazer parte de uma família especial: a família de Jesus. 

• Deus pode restaurar os nossos familiares e nos dar uma família feliz aqui na terra. 
O desenvolvimento da Aula  

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
 

SUGESTÃO AULA 4 
 

1. Peça para as crianças levarem fotos de seus familiares. Vamos montar o painel da família no kids e fazer 
uma oração muito especial por cada familiar. 
 
 

2. Leve cartazes com as ilustrações a seguir para o momento da ministração 
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MINISTRANDO: 
     
Olá crianças tudo bem com vocês? 
Qual destas famílias é parecida com a sua família? 
 
Hoje  nós vimos muitas fotos de diferentes tipos de famílias, cada uma com seu jeito de ser e suas particularidades, 
umas grandes, outras pequenas, unidas, briguentas e também calmas. 
 
Crianças. quero contar algo muito importante para vocês: a família é um projeto criado por Deus, e todos nós 
fazemos parte deste sonho. Não de uma família destruída, mas de uma família abençoada, onde o amor é a base do 
relacionamento entre cada um dos membros. Deus desejou que entre as pessoas de cada família houvesse amor, 
respeito, confiança, paciência, alegria, e muitas coisas boas. 
Então se na sua família tem brigas, tristeza e confusão, Deus pode transformar. Ajudar vocês a serem uma família 
feliz e cheia de paz. 
 
Mas olha só, os planos de Deus não param por aí... 
Deus tem uma família espiritual para cada um de nós. Essa grande família é a igreja de Jesus. 
E porque somos família? Porque temos o mesmo Pai: Deus. E se Deus é nosso Pai, somos todos IRMÃOS. 
Essa é a família de Jesus! 
Parte fazer parte desta grande família precisamos aceitar a Jesus como nosso único Senhor. 
 
Que noticia maravilhosa! 
Oba! Como é bom saber que somos o povo escolhido para fazer parte da grande família de Deus e vamos morar 
todos juntos no céu. 
Na Bíblia fala que temos que amar verdadeiramente nossos irmãos com amor fraternal. 
Alguém sabe me fala o que é amor fraternal? Humm.... 
É amor entre irmãos! O amor é a coisa mais importante na família de Jesus. 
Deus nos ama muito, nos ensina a ter o amor verdadeiro e assim amamos a todos os nossos irmãos em Cristo. 
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E aí, você quer ser parte dessa grande família, a família de Jesus? 
Então vamos dizer todos juntos:  “Eu faço parte da família de Jesus! ” 
 
 

LOUVOR: 
 

“Deus da família” – Renascer Praise 8 
“Família” – 3 Palavrinhas 
“É feliz o lar” – 3 Palavrinhas 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu desejo fazer parte desta grande família, a família de Jesus e viver eternamente contigo. Eu te peço 
Senhor, abençoe também a minha família, que possamos ser muito felizes todos os dias. Em nome de Jesus!  
Amém. ” 
 

 
VERSÍCULO: 
 

“Amem uns aos outros. Do mesmo jeito que eu amo vocês, que vocês possam se amar também”. João 13:34   
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

• Qual é plano de Deus para a família? 

• Como posso fazer parte da família de Jesus? 

• Quem são os meus irmãos em Cristo e quem é o nosso pai? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Chegou nosso momento especial em família. 
Esse é o momento de agradecer ao Pai por cuidar tanto de nós e honrarmos a Ele com as nossas ofertas. 
Então vamos pegar nosso cofrinho com o sacrifício diário, dizimo e oferta. 
Vamos consagrar ao Senhor com alegria. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/arc/jo/13/34+
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ATIVIDADE  
 
Material: Palito de sorvete. EVA, sulfite, fitilho, cola quente.   
Cada criança deverá desenhar a sua família dentro da casinha. 

 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

SUGESTÃO: Escreves os dez mandamentos da família. 
 

 

Nós fazemos parte da 

Família de Jesus 


