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AULA 3- RAIVA 

 

Na aula de hoje vamos tratar de sobre um sentimento muito difícil, mais com a sabedoria e auxilio 

do Espirito Santo de Deus podemos ensinar e estar no controle desse sentimento, afinal o Senhor 

nos deu domínio sobre todas as coisas, inclusive dos nossos sentimentos. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Hoje vamos falar sobre raiva, um sentimento que até a vida adulta é difícil de controlar e 

contornar , mas,  precisamos da paz e domínio próprio que recebemos do Espirito Santo de Deus 

para conseguir nos alinharmos e chegar à consciência que este sentimento não pode nos 

controlar e nem nos dominar, todos temos habilitação para falar sobre esse sentimento, pois 

todos os dias esse sentimento nos ronda e tenta nos controlar cabe a nós conseguirmos dominar 

e vencer toda raiva e sentimento contrário a vontade de Deus sobre nós. 

Vamos ensinar aos nossos pequenos que a raiva não tem poder para nos dominar. 

 
LEIA E MEDITE: 

 
Salmos 37:8 Provérbios 15:1   1 Coríntios 12:13 ao 31 
 
OBJETIVOS: 

 
Ensinar que a raiva não pode nos dominar. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Abaixo segue 1 modelo do bichinho das emoções, vamos utilizar dois desses bichinhos que 
podem ser confeccionados com cartolina colorida ou papel color 7, vamos usar 1 bichinho branco 
que representará 1 criança e 1 bichinho vermelho que vai representar a raiva. 
Segue o link do vídeo dessa historinha do varal de histórias para melhor visualização do bichinho 
das emoções 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q ( clique com o botão direito e acesse abrir hyperlink) 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q
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Também vamos precisar de 1 pomba representando o Espirito Santo 
 

 
 
MINISTRANDO: 

 
Onde estão as crianças mais lindas desse kids? 
Hoje nós vamos falar sobre um sentimento que se chama raiva e olha só quem eu trouxe para me 
ajudar hoje, esse amiguinho veio conhecer vocês, mais olha só como ele está, acho que ele esta 
um pouco atrapalhado né gente? Vamos ver o que está acontecendo? 
Oi amiguinho o que aconteceu que você esta assim desse jeito tão diferente e atrapalhado. 
Sabe o que é hoje eu fiquei com muita raiva da minha mamãe porque ela brigou comigo e falou 
para eu guardar meus brinquedos, e olha só quem está agora sempre do meu lado, é a raiva e 
ela não me deixa ficar mais arrumadinho e calmo, vocês conhecem alguém que pode me ajudar? 
Eu conheço, é o Espirito Santo de Deus ele vai mandar toda essa raiva embora e vai encher seu 
coração de paz. 
Quem aqui também quer mandar essa raiva embora levanta a mão? 
Então vamos declarar bem forte, sai raiva em nome de Jesus. 
Gloria Deus agora nosso amiguinho já esta limpinho e arrumadinho e cheio da paz do espirito de 
Deus. 
Quem aqui quer sentir a paz do espirito de Deus? 
Então vamos orar. 
 
ORAÇÃO: 

 
Papai do céu eu te peço, me dá a tua paz e tira toda raiva do meu coração. Em nome de Jesus. 
Amém !!!! 
 
 
VERSÍCULO: 

 
Deixa irá abandona o furor; não te impacientes; certamente isso não acabara bem. Salmos 37;8 
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ATIVIDADE  

 

Acertando o alvo  

 

           
 

Enquanto a criança acerta o alvo você vai repetindo e declarando junto com ela... 

Sai raivinha você não é amiguinha, em nome de Jesus sai. 

 

 

LEMBRANCINHA                                                                                                                                                                                              

 

Um saquinho com bexigas cheias de farinha e desenhadas com as emoções. 

                                                                                  


