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AULA 01 
ALIANÇA DE JESUS COM A IGREJA 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Bem vindos a mais uma campanha apostólica. Esse mês vamos falar de aliança. 
Aliança de Jesus com a igreja, aliança em amigos e com a família. 
Que nessa primeira aula a criança entenda a importância de estar em aliança. A nova aliança! 
Vamos la! 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Aliança é um pacto, trato ou acordo entre duas ou mais partes, com objetivos comuns. É um 
compromisso, compromisso de fidelidade. 
Leia a pagina 1479 da bíblia apostólica. 
 
A Nova Aliança é um pacto feito primeiro com a nação de Israel e, por fim, com toda a humanidade. 
Na Nova Aliança, Deus promete perdoar os pecados, para se manter fiel a promessa e a aliança, 
enviou seu único filho para nos salvar do pecado e da morte.  
Agora que estamos sob a Nova Aliança, livres e com a oportunidade de receber a salvação. Vamos 
preservar essa aliança, aliança com Deus, com o nosso chamado, com o compromisso de ministrar 
a vida das crianças. 
Seu chamado é mais importante que sua própria vida. 
 

 BASE BIBLICA 

 
1 Co 15.3-4.; Mateus 26.27-28; João 3:16 
 
 OBJETIVO 
 

Que o bebê entenda o verdadeiro significado da páscoa e o que é aliança. 
 
VERSICULO 
 

Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês.  

Lucas 22:20 
 
                                                              
                                                                      
                                   

https://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_22_20/
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos precisar de uma para Contação de História, você pode confeccionar com Tnt colorido e cola 
quente, use sua criatividade (obs: a saia precisa ter três bolsos) 
Dentro de cada bolso objetos e figuras que representem a Páscoa. 
 
 

 
 
                            
Em um bolso um pãozinho e um cacho de uva. 
 

         Pode ser artificial. 
 
 
Em outro bolso uma figura de uma aliança e uma figura de casamento. 
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Em no outro bolso uma figura de Cruz representando a salvação (dobradura de caixinha de 
presente com a cruz no meio representando o maior presente de Jesus na Páscoa pra nós a 
salvação) 
 

         
 
                  
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Olá galerinha tudo bem? 
 
Olha como eu estou bonita hoje, olha minha saia, o que vocês acham de todos nós sentarmos em 
um círculo em cima da saia para ouvir uma história bem legal, vamos lá?  
Quem sabe que dia é hoje? 
Hoje é a páscoa, olha o que eu trouxe aqui dentro do meu bolso um pãozinho que representa o 
corpo de Cristo também trouxe uva que representa o sangue de Jesus, porque  na Páscoa ele 
Jesus morreu por todos os nossos pecados e quando ele morreu nós fizemos uma aliança  (mostre 
a figura da aliança) e nos tornamos a noiva de Jesus ( mostre a figura do casamento) Jesus nos 
entregou um presente muito mais legal do que o chocolate que ganhamos na páscoa ele nos deu a 
salvação, agora nós podemos morar com ele na eternidade, que alegria todos nós temos a 
Salvação. 
 
Oração  
 
Papai do céu muito obrigado pela salvação, eu te amo Jesus. Amém  
 
 ATIVIDADE 
 
Vamos precisar de: 
 
Papel Graft  
Papel picado vermelho  
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Cola  
 
 
Desenhe no papel uma cruz bem grande e deixe que preencham com sua ajuda dentro da Cruz 
com os papéis picados. 
                                                                                                  
 
 LEMBRANCINHA 
 
Vamos precisar de: 
Saquinho ou caixinha  
Bisnaguinha  
Uva  
 
Coloque dentro do saquinho ou da caixinha a bisnaguinha e as uvas. 
 

    
 
 

 
Boa aula!! 


