
 

 

 

 

Novembro - Campanha Viagem a Israel 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

 

AULA 3. Jerusalém: onde a promessa se cumpriu 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

 
O que dizer sobre Jerusalém... cidade santa, local aonde a promessa se cumpriu. 
 
Até os dias de hoje Jerusalém é uma terra muito disputada, cheia de conflitos. 
Há um significado espiritual muito forte em Jerusalém. Jesus foi glorificado em Jerusalém, Ele 
ressuscitou, Ele prometeu voltar nesse lugar. 
 
Davi já sabia o quanto Jerusalém era precioso, o quanto deveríamos orar por Jerusalém, para 
que a paz habite nesse local. Tanto que batalhou muito para que a arca voltasse para Jerusalém, 
e preparou todas as coisas para que Salomão edificasse alí o templo ao Senhor. 
 
Jerusalém foi o último local por onde Jesus passou quando veio ao mundo. A promessa se 
cumpriu em Jerusalém. A cédula de dívida foi rasgada neste lugar, e de lá a salvação foi 
transmitida a todos os povos. 
  
Vamos aprender sobre Jerusalém nessa aula, por isso pesquise, ore, e interceda também por 
Jerusalém. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
2 Cronicas 6; Lucas 22:44; Mateus 27 e 28 
 

OBJETIVOS: 

  
Levar a criança a entender o significado espiritual de Jerusalém. 
Ministrar sobre o plano da salvação e os locais onde cada fato aconteceu. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças podem não ter entendido ainda o que significa salvação e quem é Jesus. 
Que essa seja um oportunidade de esclarecer as dúvidas e apresentar a Jesus como Deus de 
amor, que nos salvou do pecado e da morte, trazendo a vida e alegria para nós. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Monte um painel com as fotos de Jerusalém. Mostre cada lugar a medida que passa pela 

ministração. 

 
 

MINISTRANDO: 

 
Quem aqui sabe qual foi o último lugar aonde Jesus esteve quando veio ao mundo? 
Quem disse Jerusalém acertou! 
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Jerusalém é a cidade de Deus, a terra da promessa. Esse é o lugar que Deus estabeleceu para 
instituir o seu reino na terra. Foi lá que Ele morreu, ressuscitou, foi glorificado e deixou a 
promessa que voltaria para nos buscar. 
 

A Bíblia cita a cidade de Jerusalém mais de 
800 vezes.  Quantas coisas aconteceram 
em Jerusalém!!! Quantas guerras e lutas.... 
e quantas vitórias!!! 
 
Davi foi um rei que lutou muito para ter de 
volta Jerusalém. E depois de muito esforço 
a conquistou dos jebuseus e instituiu lá o 
templo do Senhor. 
 
Com o passar dos anos e depois de muitas 
guerras, o templo foi destruído. Mas a 
busca dos judeus para reconstruir o templo 
é grande...  
 
Quando olhamos a vista da cidade de 
Jerusalém, o templo que foi construído por 
Salomão era exatamente no local aonde 
existe a cúpula dourada, uma mesquita 
muçulmana (pois para os muçulmanos esse 

local também é sagrado) 
 
E o muro de Jerusalém ? 
 
Na verdade o muro é o que sobrou do antigo tempo 
depois de muitas guerras. É chamado de muro das 
lamentações pois neste local os judeus se 
lamentam pelo templo ter sido destruído. É alí que 
eles clamam ao Senhor por Sua vinda e por seus 
pedidos (dai a tradição das pessoas colocarem os 
seus pedidos nas buraquinhos do muro). 
 
O muro também é o local mais próximo ao Santo 
dos Santos, local que antes era o templo de 
Salomão, e que atualmente encontra-se a mesquita 
aonde os judeus não têm acesso. 
 
Jerusalém foi o lugar de decisão do ministério de Jesus nesta terra.  
Jesus veio ao mundo com o propósito de nos salvar e esse lugar foi escolhido para que a 
promessa se cumprisse. A promessa de levar sobre si a condenação da humanidade, para que o 
pecado não tenha mais poder de nos destruir. E assim pudéssemos receber a salvação eterna. 
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Mas para que isso acontecesse, Ele deveria enfrentar uma missão muito difícil: ser condenado e 
morto mesmo sendo inocente. 
 
Jesus veio ao mundo como homem. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos: Ele sofria, 
chorava, tinha dor, tudo igual a nós. Foi difícil para Ele se sacrificar por nós. 
 
A Bíblia conta que no Getsemani (jardim do monte das Oliveiras) Jesus orou, clamando a Deus, 
pois Ele estava muito aflito pelo que iria acontecer. 
Ele sabia o sofrimento que estava por vir... Ele suava sangue, de tanta agonia.... 

 

 
Mas mesmo assim, POR AMOR, Ele seguiu na sua missão e se entregou em nosso lugar. 

 
Jesus foi preso, em lugar frio, escuro... A prisão que Jesus 
ficou parece um buraco.... 
 
Quem faria um sacrifício desse em sã consciência? Apenas 
Jesus, nosso Senhor...  Ele como Deus poderia ter se livrado 
dessa situação, mas Ele escolheu fazer o que era 
necessário para nos salvar. 
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Após ser condenado, Jesus percorreu a via dolorosa carregando a sua cruz. Um caminho longo e 
difícil com uma cruz tão pesada nas costas.... 
 

 

 
E Jesus foi crucificado em um ponto alto da cidade. 
Esse local se chama Gólgota, ou monte Caveira. 
Nesse lugar muitos poderiam avistar Jesus preso na 
cruz, morrendo aos poucos. 
 
A morte de cruz era a pior condenação que havia 
naquela época, era a morte mais dolorosa que havia. 
 
Serviram vinagre na cruz, para que sofresse ainda 
mais. Colocaram uma coroa de espinhos na sua 
cabeça e uma lança no seu corpo. Cuspiram Nele, 
humilharam Ele... 
 

Mas mesmo com muita dor no seu corpo físico, Jesus sabia que estava fazendo o certo, que 
estava vencendo aquela guerra. Ele perdoou a todos que fizeram aquele mal a Ele. Ele pregou 
salvação para um bandido que estava na cruz do lado e o salvou. 
 
Todos os condenados tinham a sua sentença escrita em cima da cruz. Na de Jesus estava 
escrito: “esse é Jesus o rei dos judeus”. 
 
Quem escreveu isso não fazia ideia, mas estava escrevendo uma grande verdade. Jesus é o Rei 
dos reis, Senhor dos senhores. Não apenas dos judeus, mas de todos que o aceitarem como seu 
Salvador.  
 
Era necessário esse sacrifício... mas Jesus ressuscitou, para mostrar que a morte estava sendo 
vencida naquele dia. 
 
Aqueles soldados colocaram Jesus em um sepulcro após a crucificação, mas ao terceiro dia Ele 
ressuscitou. 
Maria ficou assustada achando que haviam roubado o corpo de Jesus. 
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A pedra que fechava o túmulo de Jesus era muito pesada, e ela 
tinha sido removida, e o corpo Dele não estava mais lá. 
 
Então Jesus apareceu para ela e disse para ela não ficar triste, 
porque Ele havia ressuscitado. Ele estava vivo! E feliz por entregar 
essa vitória para a sua igreja. 
 
 
E naquele lugar havia um 
jardim, que pode ser visitado 
até os dias de hoje. De lá é 
possível avistar o lugar da 
crucificação, ver o tumulo 
vazio e ver com os próprios 
olhos o que está escrito na 
palavra “Ele não está mais 
aqui, ressuscitou, como 
havia dito” 
 

  

 
Vamos nos alegrar no Senhor. Ele ressuscitou!!! A promessa se cumpriu! 
 
Em Jerusalém Ele subiu aos céus, e Ele voltará para buscar a sua igreja. 
 
Há promessa sobre nossas vidas. Ele venceu por nós. Não existe mais condenação!  
Como retribuir tamanho amor por nós? 
 
E porque Jerusalém é tão especial? Porque foi lá que tudo aconteceu! Oremos por Jerusalém! 
Oremos pela volta de Jesus! Oremos pela salvação daqueles que ainda não crêem. 
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ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, muito obrigada pela salvação. Obrigada por Seu grande amor por mim, por ter 
morrido na cruz, e sofrido tanto para que eu tivesse vida e alegria. Eu te amo Senhor. Eu quero te 
servir para sempre!!! E eu declaro que eu e a minha casa te serviremos. Em nome de Jesus, 
Amém” 
 
Tenha um tempo com as crianças de orar e interceder por Jerusalém. 
Como está escrito: “Orai pela paz de Jerusalém! Sejam prósperos os que te amam.” (Salmo 122:6) 
 

VERSÍCULO: 

 
“Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome” 2 Cronicas 6:6 
 
“Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito” Mateus 28:6 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
- Em qual cidade Jesus ressuscitou? 
- Em que lugar Jesus suou sangue? Porque isso aconteceu? 
- O que aconteceu na crucificação? 
- Quem retirou a pedra do sepulcro? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Jesus veio ao mundo o cumpriu a sua missão. Mas Ele nos deixou uma ordem: levar essa palavra 
de salvação a todas as pessoas, pois Ele quer salvar a todos, e para isso é preciso que as 
pessoas o conheçam. 
Quando entregamos as nossas ofertas nós estamos contribuindo para que a palavra de Deus 
seja levada a mais pessoas. 
O que mais podemos fazer para levar essa palavra de salvação? Quem pode dar uma ideia? 
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Então agora vamos assumir um compromisso de levar essa palavra? Então vamos orar juntos por 
isso e já consagrar as nossas ofertas. 
 

ATIVIDADE  

 

Professor faça uma cruz bem grande de cartolina. Cada criança deverá escrever 

ou desenhar aquilo que tem feito elas sofrerem. Vamos colar na cruz esse 

sofrimento e declarar que Ele levou sobre Si as nossas dores e que nenhum 

sofrimento tem poder de nos atingir. Declare a paz e salvação sobre a vida de 

cada um. 

 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Marca pagina ou lápis! 
 

 


