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                                                Aula Especial  
                                             Marchas da Bíblia 
 
Este mês teremos a Marcha para Jesus, e vamos envolver nossas crianças para que 
elas tenham experiencias e sejam marcadas. 
  
 Para você professor (a) 
 
Já prepare seu coração, faltam alguns dias para declararmos nas ruas que achamos o 
nosso Rei, e que ele reina com poder e grande glória. 
É um dia marcado também para que famílias sejam restauradas e salvas, e para 
transmitirmos que Jesus é a fonte de alegria 
Coloque no coração das nossas crianças esse sentimento e desejo de estarem na 
Marcha e convidando todos ao redor a participar. 
Somos anunciadores de boas novas, anuncie para as nossas crianças que elas devem 
se preparar para este dia tão especial. 
A bíblia nos conta sobre algumas marchas, e todas elas levaram o povo a viver um 
divisor de águas e um novo tempo. 
E nesta Marcha também levaremos nossas crianças a viverem esse divisor. 
Ensine a importância de estarem bem alimentadas, com os crachás de identificação, 
com roupas leves e calçados confortáveis. 
 
 
 
Base Bíblica 
 
Êx 14.15-25; II Sm 6 
 
Objetivo 

 

• Saber que muitos marcharam na bíblia e que isso faz parte da nossa história com 
Deus 

• Colocar o desejo na criança de participar com a família na Marcha 

• Que a Marcha para Jesus não é mais um evento, e sim um dia de anunciarmos as 
boas novas de Jesus. 
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Situação da Criança 

 

• Crianças que os nunca participaram de uma Marcha, pois seus pais não 
“acham seguro” 

• Crianças que desejam viver milagres  
 

 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

• Cartazes com fotos das Marchas anteriores 

• Testemunhos sobre a Marcha 

• Videos de Marcha anteriores 
 

 

Contando a História 
  
Vocês sabiam que muitos na bíblia também marcharam? 
O povo havia acabado de sair do Egito, e estavam marchando em direção à terra que 
Deus havia prometido. 
Deus cuidou daquele povo durante o trajeto, Ele ia bem à frente durante o dia em uma 
coluna de nuvem para os proteger do sol, e a noite em uma coluna de fogo para que 
eles não ficassem no escuro. 
Mas olha só havia um rei que tinha um coração muito duro o Faraó, que havia feito de 
tudo para o povo de Israel sofrer. Esse rei não desistiu, mesmo depois de todas 
aquelas pragas, começou a perseguir o povo de Israel. 
E o Rei dos reis prometeu livrar o povo. 
Só que o povo ficou desesperado, começaram a reclamar e pararam de marchar.  
E Deus falou para Moises: por que clama a mim, Moises fala para o povo marchar. 
Mas vocês sabiam que havia ali algo impossível? 
Bem na frente do povo havia um mar. E bem atrás deles o exército de Faraó, com 
cavalos, todos prontos para pegar o povo de Israel. E agora? 
Eles não poderiam voltar para o Egito, para aquele lugar triste, e nem poderiam se 
jogar no mar para nadar, pois não daria tempo. 
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E Deus falou para Moises pegar o cajado e estender a mão sobre o mar e dividi-lo. 
Então o Anjo de Deus que estava à frente deles na marcha, foi lá para traz para 
proteger o povo. 
E Moises fez tudo o que Deus mandou, e crianças aconteceu algo que era impossível. 
O mar se dividiu em duas partes, e Moises e todo aquele povo começaram a marchar 
aonde havia um mar, e não tinha lama, e as crianças olhavam para o mar que formou 
uma parede de cada lado, e viam os peixinhos e os todos animais que viviam no mar. 
E eles marcharam em terra seca e chegaram do outro lado. 
Só que o exército de Faraó quando pisou naquele lugar, o mar se juntou novamente, 
levando embora a Faraó e seu exército não deixando eles chegarem perto do povo de 
Israel. 
 
Outra Marcha na Bíblia aconteceu com um rei. 
O rei Davi havia acabado de derrotar os filisteus, ele juntou todos de Israel, trinta mil 
escolhidos e junto com todo o povo que ele tinha partiu para buscar a arca. 
A arca representava a aliança, e a nova aliança é o Rei Jesus Cristo. 
Davi havia deixado a arca 3 meses na casa de Obede-Edon, e ele prosperou muito, e 
Davi foi lá buscar esta arca. 
E vocês sabem o que ele fez? 
Ele e toda aquela marcha levaram de volta a arca, e Davi a cada seis passos entregava 
uma oferta ao Senhor. 
E ele dançava com todas as suas forças ao Senhor, e estava vestido com um manto 
especial. 
E eles com gratidão e com muita alegria com barulho de louvores e com danças, 
marcharam porque a aliança do Senhor estava ali, e a prosperidade estava de volta. 
No dia 15 de junho você irá marchar como o povo que saiu do Egito e como Davi, eles 
acharam o verdadeiro Rei e viveram livramentos e grandes milagres. 
Nós achamos o nosso Rei, e vamos levar com grande alegria para as ruas o nome 
Dele e sua alegria, 
 
Oração  
Senhor que minha família e eu possamos estar juntinhos nessa Marcha levando o teu 
grande amor e sua palavra, que a sua alegria invada a minha vida e que seja um dia de 
festa e de adoração. Amém 
Versículo  
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 Digam aos filhos de Israel que marchem. Êx 14.15 

Verificação do Ensino 

• Por que o povo de Israel parou de marchar? 

• O que Deus falou para o Moisés? 

• Quantos homens escolhidos foram com Davi? 

• O que Davi fez quando conseguiu pegar a Arca? 
Oferta         
Assim como Davi que a cada 6 passos entregava uma oferta de  gratidão ao Senhor, 
hoje você entregará uma oferta de gratidão ao Rei dos reis. 
 
Atividade 
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Lembrancinha 
 
Faça dois Kits com o Crachá, Palmilha para o pedido de oração, e um convite com o 
endereço da Igreja e horários para o Esquenta Kids Marcha Para Jesus no próximo 
domingo , coloque um bombom ou balas ou pirulito. 
Cada criança receberá dois, um para ela e um para convidar um amigo. 
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