
JUNHO  

FAMÍLIA APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

  INTRODUÇÃO  

 

Logo tão pequenos entendemos quem é a nossa família, quando aprendemos a falar ou desenhar e nos 

perguntavam quem era a nossa família demonstrávamos no desenho um Pai, uma Mãe, um filho e Irmãos se 

houvesse. A família é o nosso primeiro referencial, quando pequenos repetimos aquilo que nossa família faz, 

somos o reflexo do espelho do nosso lar e ao crescermos seguimos muitas características do nosso primeiro 

lar também, em alguns casos este reflexo não sai muito bom e por muitas vezes podemos não querer ser 

como aquele espelho, mas por não saber como fazer diferente, acabamos sendo iguais mesmo assim.  

Quando encontramos o mover apostólico temos a dimensão que Deus é o nosso Pai antes de tudo, 

enxergamos Nele nosso primeiro referencial e aprendemos que nossa família foi uma história escrita por este 

Pai de amor, passamos a entender a importância que a família tem para nossa vida e que mesmo com todos 

os defeitos são aqueles que devemos honrar e nos unir eternamente e, desta forma, tudo o que não nos foi 

bom jogamos pra fora e procuramos agir como Cristo agiria durante nossos dias, mas para isso precisamos 

ter este encontro com Deus que passa por aceitar a vontade Dele pra nós e entender que temos um envio 

apostólico que nos fará dar certo em tudo que fizermos segundo a vontade Dele. 

A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos deixar satanás 

roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada criança a enxergar como a 

família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele podemos vencer todos os desafios que 

aparecerem e que possamos ser instrumento divino na vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e 

libertação a cada lar que Deus nos permitir chegar. 

Em JUNHO, vamos ministrar sobre a CRIAÇÃO DA FAMÍLIA e que este plano nasceu no coração de 

Deus. 

E em JULHO, vamos ministrar sobre alguns conflitos que as FAMÍLIAS PASSARAM E COMO 

SUPERARAM.  

Nossas aulas: 

JUNHO Tema da Aula História Bíblica Referência 

Dia 07 Família o sonho de Deus Adão e Eva Gn 2 / Gn 5:3-4 / Sl 127.3 

Dia 14 Um lindo casamento Rute e Boaz e Obede Rute 4 / Salmos 127. 3 

Dia 21 Filho da promessa Isaque Gênesis 15 e 21:1-7 

Dia 28 A mais linda família Jesus e sua família Mateus 1:18-25 e 12:46-50 

JULHO Tema da Aula História Bíblica Referência 

Dia 05 Obedecer é melhor Ester Ester 2:1-20 

Dia 12 Deus nos faz rei Davi  I Samuel 16:1-13 

Dia 19 Vamos nos unir Esaú e Jacó  Gênesis 27 a 32 

Dia 26 Festa da família  Adoração e gratidão  Salmos 147.7  

 

Vamos lá!  Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a ministrar cada 

aula.  

Que o Senhor abençoe a todos!  

 

Ótimas aulas! 

 

 

Equipe pedagógica.  
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  AULA 1 

Família o Sonho de Deus 
 

Nesta primeira aula vamos ministrar sobre a formação da família, focando exatamente sobre a criação da 

família, inclusive os filhos como o sonho de Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Vivemos em dias onde estão sendo deturpados os valores das famílias, onde estão invertendo posições dos 

integrantes de uma família de forma que mexem com a visão que cada criança tem do que exatamente é uma 

família. Muitas crianças passam por situações difíceis em seu lar e precisam entender o que realmente é a 

vontade de Deus para cada uma delas na família onde nasceram e entenderem que cada uma delas é um 

potencial de Deus para fazer sempre o melhor através da vontade de Deus aqui na terra. 

Na página 9 da bíblia apostólica temos a seguinte explicação do nosso Apóstolo sobre família: 

“O casamento e a família são instituições criadas pelo próprio Deus. É o plano original de Deus para o 

humano. A mulher foi formada a partir de uma costela tirada do homem; juntos, ela o completará na forma 

em que originalmente ele fora criado e ambos serão uma só carne. Deus estabeleceu ao homem e à mulher 

papéis diferentes e que se entrelaçam e se completam no vínculo e aliança chamados família, a qual produz a 

benção da formação e multiplicação através dos filhos. ” 

Que possamos ser usados por Deus para levar a cada uma das famílias essa benção da formação e 

multiplicação do plano de Deus quebrando no mundo espiritual todo plano maligno que quer destruir as 

famílias desta geração e levando a cada uma delas de forma leve, o que realmente é uma família criada por 

Deus. 

Vamos nos posicionar e começar do nosso lar, colocando em prática tudo o que iremos aprender! 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Gênesis capítulos 2 e 5 e Salmos 127.3. 

 

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 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

A maioria das crianças vive maior parte do tempo longe dos seus Pais, enquanto os Pais estão no trabalho 

elas estão na escola e com os cuidadores que muitas vezes são as avós ou algum outro parente, muitos não 

realizam ao menos uma refeição com a família, desta forma, grande parte passa somente parte do dia com os 

Pais e o final de semana. Devido ao cotidiano corrido , muitas famílias não se disciplinam em realizar 

momentos agradáveis com os filhos e por falta de tempo de qualidade a criança não aproveita tempo com os 

Pais e ao passar do tempo podem ter a visão distorcida do que realmente é a família conforme projeto 

original de Deus. 

Por isso estaremos durante esta campanha, resgatando na vida de cada kids através do nosso chamado, o 

propósito original de Deus na criação de cada família e assim dar alegria a cada criança por fazer parte da 

sua. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

 O professor fará um painel para falar sobre a família e deixará no Kids para assim que as crianças 

chegarem verem como estará: 

 

  
 

 Use recurso visual para a hora da ministração. 

 

 O Professor deixará papéis pequenos em formato de quadrado para a criança desenhar sua família no 

início da ministração e colocará um louvor de fundo. 

 Louvor Família – Aline Barros: https://www.youtube.com/watch?v=buHmeHx0b18 

 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, tudo bem com vocês? Primeiro domingo do mês e o que aconteceu domingo passado? Quem 

lembra? (aguarde para ver se alguma criança respondeu sobre a conclusão da campanha) Pois é, concluímos 

a campanha da Formação Apostólica, foi muito maravilhoso aprender tudo que aprendemos e agora então 

começando mais um mês, e mais uma SUPER  campanha também! 

 

Eu estou muito feliz com o tema que teremos durante estes dois meses, em junho e julho, vocês querem 

adivinhar qual será o tema? Bom, temos uma dica muito grande aqui bem perto da gente (vire para o painel, 

mas não aponte rsrs, os maiores saberão ler e ficará mais fácil identificar), é vamos aprender a Palavra de 

Deus nestes dois meses exatamente sobre Família! 

 

Então repitam comigo, o tema desta campanha será FAMÍLIA APOSTÓLICA! 

Que tema lindo, eu estou muito animada e agora quero saber de vocês, o que é família para você? 

(certamente vão começar a falar e neste momento já conseguiremos identificar mais um pouco sobre cada 

família, então aguarde um pouco para que falem um pouco) Tenho uma ideia, vamos cada um de nós, 

https://www.youtube.com/watch?v=buHmeHx0b18
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inclusive eu, desenhar nossa família (distribua os papéis em quadradinho que deixou preparado e solte o 

louvor da sugestão para irem desenhando). 

 

Enquanto isso eu vou falar um pouco com vocês sobre a família (deixe a criança desenhando e vá falando 

aos poucos com eles e verificando seus desenhos, deixe Deus te usar). 

 

Bom, então agora vou contar para vocês uma linda história sobre a família: 

Vocês sabiam que a família é um sonho muito lindo de Deus? Pois é, é um sonho de Deus, sabe quando 

você sonha com algo muito especial e faz com que esse sonho se realize? Foi assim com Deus, Ele sonhou 

com cada família, inclusive com a sua e hoje vou contar sobre a primeira família que Deus criou. 

Está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia que é a Palavra de Deus e no capítulo 2, depois que Deus 

criou todas as coisas na terra, assim como aprendemos na campanha da Formação, Deus parou e completou 

sua formação criando algo muito especial, a família.  

 

Primeiro ele criou o homem Adão, que mais para frente seria um Pai, olha que legal e depois ele criou uma 

mulher chamada Eva, que logo seria a primeira Mãe da terra e Ele criou com suas próprias mãos e criou com 

muito amor, pois como falamos era um sonho Dele e vocês acham que os sonhos de Deus eram como? 

Muito bons com certeza, assim como é até hoje, então, com certeza, todos nós temos uma família muito 

especial porque ela faz parte do sonho de Deus! Então repete assim comigo: “Eu agradeço porque minha 

família faz parte do sonho de Deus e então ela é muito importante para o Senhor e para mim também!” 

 

E assim Deus começou a família, porque Adão e Eva tiveram filhos e cada um tinha um papel muito 

especial, assim como cada um de nós, porque Deus cria cada filho para ser muito importante aqui na terra, 

olha o que está escrito também na Palavra do Senhor, (leia Salmos 127.5 para eles), então tenha certeza que 

você é muito importante na família que você está, porque Deus sonhou com você também, exatamente na 

sua família e você irá sempre fazer o melhor se lembrar de que Deus sonhou com você e que você é parte 

Dele aqui na terra. 

 

Então pega aí a sua família que está no seu desenho e vamos orar juntos agradecendo a Deus e abençoando 

ela junto comigo! 

 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus eu te agradeço por ter criado a minha família, por ter sonhado comigo e com todos nós, eu te 

amo muito meu Pai, me ensina a amar a minha família como ela é e abençoa todo o meu lar e assim a gente 

possa ser como o Senhor sonhou obrigado por me fazer tão especial e com o Senhor eu sei que posso ir 

além. Em nome de Jesus, amém! 

 

LOUVOR:  
 

Aline Nascimento- Família projeto de Deus https://www.youtube.com/watch?v=2UD5mEidoHw 

Rap da Familia- Diante do trono https://www.youtube.com/watch?v=Fyjck4oYmKc 

 

VERSÍCULO: 

 

Salmos 127.3 “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá.”  

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UD5mEidoHw
https://www.youtube.com/watch?v=Fyjck4oYmKc
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DEUS sonhou com nossa família! Nossos pais, irmãos todos que fazem parte dela. E somos herança e 

recompensa aos nossos pais. Hoje nós vamos entregar uma oferta de gratidão ao Senhor pois Ele nos 

abençoou com uma família, uma oferta que vai trazer a proteção de Deus sobre nossos lares e vai abrir a 

janela dos céus sobre nossa casa trazendo tudo que nossa família precisa!  

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 
1. Qual o nome do primeiro homem que Deus criou?  

2. Qual o nome da primeira mulher que Deus criou? 

3. Depois que eles casaram eles tiveram o quê? (muitos filhos) 

4. A sua família é o que de Deus? (o sonho Dele) 

5. Além dos seus Pais, quem Deus sonhou para estar na sua família?  

6. Você é o que dentro da sua família? (muito importante) 

 

ATIVIDADE  

 

Casinha de palito e o desenho da criança (o que já desenhou no início da ministração). 

Deixe os materiais separados: palito de sorvete, cola, tinta e / ou giz de cera. 

 

 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje falamos sobre a Família ser um sonho de Deus, e que sua família foi planejada e projetada pelo Senhor 

para ser uma benção nessa terra!!! 

Profetizamos sobre as crianças que suas famílias serão benditas e supridas pelo amor de Deus!  

 

Desafio da Semana: Nessa semana vocês tem o desafio de criar um caderno de oração da família, onde 

cada um colocará seus pedidos e vocês irão juntos orar todos os dias pelas necessidades da sua família.  

 

Ótima semana! 

 Deus os abençoe! 
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LEMBRANCINHA  

 

Aviso de porta: Minha família é de Jesus! 
 

 

 


