Dezembro - Campanha caminhos de Jesus
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

AULA 4- Caminho da Salvação
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):

Em Lucas 23, fala sobre a crucificação de Jesus, mas nesta aula focaremos na salvação
do ladrão que foi crucificado junto com o Senhor.
Não importa quão pecadores somos, não importa o tamanho do pecado cometido, se
abrirmos o coração para Jesus, ele nos ouvirá.
As poucas palavras pronunciadas entre Jesus e o ladrão, nos faz perceber que, embora
soframos as consequências de nossos atos, existe esperança.
O amor de Deus é tão grande que mesmo o homem dizendo que o único jeito é a morte,
ele nos livra. Amados, a cruz faz parte da vida, todos temos uma, mas o que
verdadeiramente importa são as escolhas que fazemos.
Podemos escolher o caminho da Salvação. E devemos agradecer a Deus todos os dias
pela nossa Salvação.
LEIA E MEDITE:

Lucas 23:39-43/ João 3:16/ João 14:6
OBJETIVOS:
 Fazer a criança entender que estamos na igreja pela Salvação.
 O caminho de Salvação é o melhor.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Precisamos mostrar que o caminho a seguir é o da Salvação. Nossos pais, amigos e conhecidos
precisam entender que este é o melhor caminho. Num mundo em que vemos tantas
barbaridades, precisamos ter o foco em algo, ou melhor, em Deus. O mundo precisa de mais
amor, precisamos salvar cada vez mais.
A amizade influencia muito, tanto para o bem, quanto para o mal. Vemos hoje em dia, crianças
envolvidas em coisas erradas, como drogas, crimes, crianças revoltadas e rebeldes, que não
confiam em outras pessoas, precisamos levar o amor e o carinho a elas, ensinar o caminho da
Salvação, a famosa Luz no fim do túnel.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
- Você pode montar um cenário (use a criatividade). Pode ser com materiais descartáveis ou um
boneco que você tenha ou palito.
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MINISTRANDO:
Crianças tudo bem com vocês?
Quem aqui já ouviu a história da crucificação de Jesus?
Jesus teve que carregar Sua cruz até o local onde seria crucificado. No caminho, como a cruz era
muito pesada, obrigaram um homem chamado Simão, a ajudar Jesus.
Quando chegaram ao monte chamado Calvário, pregaram Jesus na cruz.
Mesmo com tudo o que as pessoas fizeram para Jesus, Ele continuava amando aquelas pessoas
e pediu para Deus perdoá-las (lembra que aprendemos na aula passada sobre o caminho do
perdão?)
Perto dEle estavam crucificados também dois ladrões ( e é nesta parte da história que queremos
chegar). Um deles não quis acreditar em Jesus, mas o outro disse a seu companheiro: "Você não
teme a Deus... o nosso sofrimento é justo, porque estamos recebendo o castigo pelo que fizemos;
mas ele não fez nada de mau".
Aquele que acreditou disse para Jesus: "Jesus, lembre-se de mim...". Ele queria ser salvo, ele
queria encontrar o caminho da salvação. Aquele homem acreditou que mesmo fazendo várias
coisas erradas, depois que ele se arrependeu, poderia ser salvo e viver uma transformação em
sua vida.
E Jesus lhe respondeu: "Hoje mesmo estarás comigo no céu".
E vocês crianças, quem aqui fez algo e se arrependeu depois?
Quem já se perdeu da sua mãe ou do seu pai, mesmo que por pouco tempo e ficou com medo? É
muito ruim não se sentir seguro e perdido (sem saber o caminho). Quando não estamos com
Cristo, temos medo, ficamos inseguros, por isso devemos sempre pedir perdão dos nossos erros
e agradecer todos os dias a nova Salvação. A Salvação é o plano de Deus para as nossas vidas.
Quem aqui sabe de alguém que precisa conhecer este caminho de Jesus? Quem aqui tem
alguém na família que você quer que conheça este caminho?
Vamos fazer um ato profético? Pegaremos fotos dessas pessoas que amamos e que queremos
que conheça o caminho de Cristo, da salvação e vamos orar por 3 dias (tempo da ressurreição), a
noite. Vamos orar e pedir para Deus trabalhar nos coraçõeszinhos deles.
ORAÇÃO:
Senhor Jesus, hoje eu declaro, que o Senhor é o único e suficiente Salvador na minha vida, Te
agradeço por ter morrido em meu lugar, mesmo sem eu merecer. Escreve o meu nome no livro
da vida e me faz viver como uma nova criatura a partir de hoje, Eu te amo Jesus, Amém.
VERSÍCULO:
João 14:6 “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai,
senão por mim.”
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Quantos ladrões estavam sendo crucificados com Jesus?
2. Quantos ladrões aceitaram a salvação?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
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Vamos retribuir um pouco de amor ao nosso Deus? Ele entregou o seu único filho por amor a
nós. O que você pode entregar em demonstração a este amor por Ele? Se alguém aqui não
entregou a sua vida nas mãos do Senhor, que tal fazer isso hoje? Ele ficará muito feliz em saber
disso.
O que você tem de mais precioso que você possa entregar?
Quando amamos alguém, não gostamos de retribuir com um presente? Você quando recebe um
presente, não se sente amado?
ATIVIDADE
Sugestão 1)
- Você pode fazer um jogo como o abaixo, para ver quem chega primeiro no caminho com Cristo

Sugestão 2)
- Você pode comprar o jogo do Plano de Salvação (R$22,00) ou fazer um similar.
http://lojadotioadriano.com/produto/jogo-do-plano-da-salvacao/
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