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AULA 2: Falando a verdade 
 
A palavra de Deus é chamada de VERDADE, e a VERDADE nos liberta. 
Cada vez que nos associamos com a verdade estamos vivendo a palavra e atraindo a presença de Jesus para as 
nossas vidas. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
A Bíblia nos ensina que a verdade é um princípio inegociável. 
 
Em João 14:6 Jesus diz: "Eu sou o caminho, a VERDADE e a vida.”  
Se estamos Nele, devemos nos revestir da verdade de Deus e não dar espaço para as mentiras do inferno. 
Como está escrito: “Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos 
vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou” Colossenses 
3:9-10. 
 
Jesus quer nos revestir de verdade! E cada criança precisa dessa veste de verdade! 
 
A mentira não pode ter espaço na vida dos filhos de Deus, pois o pai da mentira é o diabo. 
“Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere 
mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira” (João 8:44). 
 
No reino de Deus a mentira não entra. “Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os 
idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira.” Apocalipse 22:15 
 
Que possamos nessa aula buscar viver a verdade de Deus, desassociarmo-nos de uma vez de toda e qualquer 
mentira, denunciar essa malignidade , profetizar o perdão do Senhor e o novo tempo de Deus. Tempo de ser cheio 
do Espírito Santo, cheio da palavra e da verdade. 
 
Professor, se prepare espiritualmente para essa aula. Se há algo que precisa de conserto, o faça antes de ministrar. 
Limpe o seu coração e se vista da verdade do Senhor. As vezes as mentiras podem não ter saído da sua boca, mas 
pode ter entrado no seu coração. Então não se esqueça que você é filho! Herdeiro! Escolhido de Deus. Tire tudo o 
que é contrário a isso primeiro da sua vida, e depois leve essas vestes novas para as crianças. 
 
Deus abençoe! 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Provérbios 12:22 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança a falar a verdade. 
Mostrar que a mentira traz consequências ruins e Deus não gosta de mentiras. 

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Assim como os adultos, as crianças mentem para não decepcionar alguém querido, para conquistar algo que 
desejam, para fugir de responsabilidades, chamar a atenção dos pais, impressionar alguém ou para evitar um 
castigo. 
 
No caso de crianças muito pequenas, a mentira também pode representar certa confusão entre realidade e 
imaginação, aparecendo como resposta a algo que elas não entenderam ou interpretaram errado. Por isso, antes de 
qualquer coisa, é importante estar atento para ter certeza de que a mentira foi intencional, com o intuito de obter 
algum ganho pessoal. 
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Além disso, as mentiras podem ser formas de esconder angústias e frustrações, ou ainda reproduções do 
comportamento dos adultos, já que somos nós os modelos e as crianças tendem a copiar aquilo o que aprendem. 
 
Vamos identificar essas situações e ensinar as crianças o caminho da verdade. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
SUGESTÃO CAMPANHA 

Deixe o calendário dos provérbios exposto em sala durante 

todo esse mês 

Você pode montar um pôster ou imprimir em formato A2 ou 

A3. 

 

Antes do início de cada aula, converse sobre a leitura Bíblica 

da semana, os aprendizados, o que mais chamou a atenção 

deles. Vá riscando com as crianças cada dia que já se passou.  

 

E assim vamos avançando em nossa leitura bíblica. 

 

SUGESTÃO AULA 

 
Leve uma camiseta branca e uma preta e pendure em uma parede da sala. 
A camiseta preta será associada a mentira, e nela você colara algumas frases que tem conexão com a mentira. A 
branca representará a verdade e da mesma forma terá frases que ilustrem o que significa a verdade. 
 
No decorrer da ministração, você colocará com uma fita crepe o que faz parte da verdade e o que faz parte da 
mentira (você pode deixar as crianças participarem dessa dinâmica colando na camiseta as frases) 
 

    
 

Se conseguir, passe esse vídeo para as crianças assistirem no final da ministração: 
https://www.youtube.com/watch?v=2PfjMHsEWCc 
 
 

MINISTRANDO: 
     
Crianças, quem aqui já participou de um time? Pode ser de futebol, de vôlei, de queimada, ou qualquer outro jogo... 
 
Nessa equipe vocês tinham algo em comum, não é mesmo? Provavelmente todos queriam vencer o jogo!  
E os times muitas vezes tem uma identificação, como no futebol, todos usam a mesma camiseta! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2PfjMHsEWCc
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E vejam só, aqui no kids hoje nós vamos falar sobre 2 equipes: Uma é a equipe da 
camiseta branca, e a outra é a da camiseta preta. 
Vocês terão a chance de escolher qual equipe vocês vão participar. Não importa 
quantas pessoas fiquem em cada equipe.  
 
Mas antes de escolher é importante saber que equipes são essas... 
Vamos descobrir comigo? 
 
(nesse momento serão reveladas as frases que definem cada equipe e você pode ir 
colando na respectiva camiseta, ou uma criança pode participar colando também). 
 
Primeiro vamos falar sobre quem é a equipe preta: 
 
Frase 1: Deus não gosta de mim  
Frase 2: Gosto de enganar as pessoas 
Frase 3: Eu não posso entrar no céu 
Frase 4: O diabo é o meu pai 
 
Alguém sabe de quem é essa equipe? Essa é a equipe da MENTIRA!!!! 
Tudo o que está falando na camiseta é sobre a mentira: Deus não gosta da mentira, e a mentira não pode entrar no 
céu.... A mentira é muito ruim e tem consequências ruins para as pessoas, porque o pai da mentira é o diabo. E o 
diabo não pode dar nada de bom para alguém... 
 
Agora vamos descobrir quem é a equipe branca: 
 
Frase 1: Deus me ama 
Frase 2: O que é certo está em mim 
Frase 3: Quem lê a Bíblia me encontra 
Frase 4: Quem tem Jesus me encontra 
 
E esse é o time da VERDADE!!! 
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece Jesus encontra a verdade. A melhor escolha que podemos 
fazer na nossa vida é seguir o caminho da verdade. As vezes pode ser difícil falar a verdade, principalmente quando 
cometemos algum erro, Mas a verdade liberta! A verdade é o melhor caminho! Deus ama a verdade! As pessoas 
sinceras, verdadeiras herdarão o céu! 
 
E então turma, vocês querem fazer parte de qual time? 
Se você já mentiu algumas vezes, saiba que Jesus quer tirar de você essa camiseta preta da mentira e te dar hoje a 
camiseta do time da verdade! 
Quem quer usar essa camiseta e ser parte desse time levanta as mãos. Vamos profeticamente vestir essa camiseta 
e viver a verdade do Senhor. 
  

LOUVOR: 
 

“Mentira” – Bruna Carla 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu me arrependo hoje por todas as vezes que menti. Eu não quero seguir o caminho da mentira. Eu 
desejo viver a verdade do Senhor. Me ajuda Senhor a ser verdadeiro e honesto. Em nome de Jesus. Amém” 

 
VERSÍCULO: 
 
“O Senhor detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade”. Provérbios 12:22 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Quem é o pai da mentira? 
- Os mentirosos podem entrar no céu? 
- E se eu mentir, como posso consertar isso? 
- Como posso ser uma criança verdadeira? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus e tudo o que está escrito na Bíblia é a verdade de Deus para nós. 
Em João 14:6 Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. 
Siga Jesus e você encontrará a verdade. 
A verdade não está naquilo que o mundo pode dar, nem nos conselhos  e nem nas riquezas do mundo. A verdade 
está em Jesus. 
E nesse momento de oferta vamos dizer isso, que nossa escolha é seguir Jesus e fazer a sua obra aqui na terra. 
Vamos ofertar com alegria. 

 
PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje as crianças aprenderam a ser verdadeiras e que a mentira desagrada a Deus. 
Queremos deixar aqui 3 conselhos sobre como lidar com a mentira: 
 

1. Nunca chame o seu filho de mentiroso. A sua palavra tem poder e um peso gigante para a formação do seu 
filho; 

2. Ensine as consequências da mentira, e tudo o que perdemos quando escolhemos esse caminho; 
3. Mostre a cada dia para o seu filho o caminho da verdade, da honestidade. Compartilhe suas histórias e 

exemplos. Crie um ambiente de confiança para que seu filho se sinta seguro em compartilhar quando ele 
mentiu. Juntos vocês conseguirão superar os tropeços e crescer em verdade. 
 

A palavra de Deus é verdade e direção para nós. Releia com seu filho Provérbios 12:22.  
Nossos filhos são escolhidos, benditos e crescerão fundamentados nos princípios da palavra da Deus. 

 
 
Deus abençoe! 
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ATIVIDADE  
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HORA DE BRINCAR: 
 
Telefone sem fio: Essa brincadeira ajuda a mostrar para as crianças que, às vezes, algumas histórias chegam até 
nós de forma diferente da realidade. Monte uma roda com as crianças e estabeleça uma ordem (sentido horário, por 
exemplo).  A primeira deve falar apenas uma vez uma frase baixinho no ouvido da seguinte, que deve repetir para a 
próxima e assim por diante. A última criança deve falar a frase em voz alta. 

O resultado você já sabe: a frase quase nunca se parece com a criada pela primeira criança. Depois de fazer isso 
algumas vezes, converse com as crianças e mostre que nem tudo que nós ouvimos é verdade. Explique que é por 
esse motivo que não devemos sair falando tudo o que nos dizem. 

3 verdades e 1 mentira: Cada criança escreve num papel 3 frases, onde 2 devem ser verdades sobre ela e 1 deve 
ser uma mentira; Após isso cada uma lê as 3 frases, e as outras crianças tentam adivinhar qual é a mentira 
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LEMBRANCINHA: 
 

Entregue para cada criança o mini quebra cabeça abaixo 
 
 

 


