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Aula 6
Pedra
Falando em santidade, não dar para ser santo com mentira. Hoje vamos falar de Pedra, a pedra
que vence a mentira.
PARA VOCÊ PROFESSOR
Pedra? Porque pedra para falar de santidade?
Pedra é matéria dura e compacta que forma as rochas. Fundamentos, únicos e inabaláveis.
Pedra angular é a base, o fundamento para uma grande construção, e Cristo é esta Pedra. A
Rocha da salvação que nos perdoa e santifica, a Pedra que nos faz sermos fortes.
Em Isaias 26. 4 diz para confiarmos no Senhor, porque Ele é a Rocha Eterna e em Isaias 44,8 Ele
é a única Rocha.
E nós como servos do Senhor, a única Rocha, somos pedras vivas, fazemos parte do corpo de
Cristo e somos edificados com esse poder.
Qualquer coisa contraria a isso é mentira de satanás, e a Pedra que é Jesus já venceu.
Assim como a Pedra Jesus Cristo foi com Davi para derrotar o gigante, a mesma Pedra é com
você para derrotar os gigantes que vierem contra você.
Medite nessa palavra.
Boa aula!
LEIA E MEDITE:
I Sm 17.1-54
OBJETIVOS:
 Levar a criança entender que Jesus é a Pedra que tem todo poder.
 Entender que Jesus é Rocha, e nele somos santificados.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças também têm problemas, dificuldades, medos, gigantes que precisam vencer, satanás
não para com as mentiras que quer inculcar na cabeça das crianças.
Através dessa aula ela saberá que não está só, que a Pedra Jesus Cristo irá livra-la.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Pedras de vários tamanhos.

Soldados com espadas
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MINISTRANDO:
Olá crianças!
Vejam o que tenho aqui. Exatamente, são pedras. Pedras pequenas, média, grande, colorida...
E aqui nós temos o que? Soldados, o que eles usam? Armas, lança, escudo, armadura...
Muito bem! Se você tivesse que lutar agora, o que você escolheria?
Mostre as imagens das armas de soldados e as pedras. Se alguém escolher a pedra pergunte
porque e depois explique o significado.
Pedra é matéria dura e compacta que forma as rochas. Pedra é a base, para uma grande
construção, e Cristo é esta Pedra. A Rocha da salvação que nos perdoa e santifica, a Pedra que
nos faz sermos fortes.
Agora abra a imagem do gigante. Sabem o que representa esse gigante? Ouça as crianças.
Esse gigante é tudo que te causa medo ou vergonha. Ouça sobre os medos... do escuro, de ficar
só, vergonha do corpo, do cabelo, da cor, da casa onde mora….
A bíblia conta a história de um povo filisteu que não seguia a Deus. Os soldados desse povo
foram lutar com o exército do povo de Deus.
Um soldado gigante chamado Golias gritou: “Quero o melhor soldado desse povo para lutar
comigo, será que tem? ”. “Se vocês tiverem um soldado mais forte do que eu e me derrotar, eu e
o meu povo seremos seus escravos! ”, ele gritou e gritou “Se eu o derrotar, vocês serão nossos
escravos! ”.
Além de gigante ele tinha armas, será que causava medo?
Os soldados do povo de Deus ficaram com medo e não queriam lutar. Enquanto isso o menino
Davi estava levando comida para seus irmãos que eram soldados e estavam na guerra.
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Quando Davi chegou, ele ouviu o gigante Golias desafiando o povo de Deus. Então foi a vez de
Davi gritar: “eu não tenho medo de lutar com o gigante”.
O rei disse para Davi: “Você é muito menino, não pode lutar com um gigante”.
Davi disse: “Deus estará comigo”.
Já que Davi insistiu, o rei deu a armadura de guerra para protege-lo, mas ela era grande e
pesada. Imaginem um menino com uma armadura pesada, ele quase não aguentava ficar em pé
com ela. Então Davi foi até à beira de um rio e pegou cinco pedras, levou também a sua funda.
Imaginem o gigante todo armado e um menino pequeno sem armadura e com pedras na mão.
Quando o gigante viu, começou a rir, e rir muito. E falar, haha você desse tamanho, acha que vai
me vencer? hahaha
Mas Davi não se preocupou! Davi disse para Golias: “Você vem contra mim com espada e
lanças e eu vou até você em nome do Senhor, o Deus que governa sobre todas as coisas”.
Davi colocou a pedra em sua funda, correu em direção ao gigante e atirou a pedra.
A pedra bateu na testa de Golias e ele caiu no chão, perdendo a luta. Os filisteus viram que seu
herói tinha morrido e fugiram.
Deus ajudou Davi a vencer um gigante!
O que eu disse que era o gigante? (os medos, vergonhas......) e o que eu disse que era a pedra?
(Jesus é a pedra, que nos deixa forte e nos santifica). O gigante vem com a mentira, Jesus a
pedra que vence sempre.
Com apenas uma pedra o gigante foi derrotado, hoje, você tem a oportunidade de ter essa pedra
que é Jesus e vai derrotar esse gigante. (Nesse momento entregue uma bolinha de papel pedra
para cada um e irá representar a pedra que é Jesus, a criança irá jogar no gigante derrotando os
seus medos.
Cole o gigante na parede e faça um ato profético, cada criança irá lançar a pedra e derrotar os
gigantes da sua vida, depois juntos vão rasgar o “gigante”. Ore e profetize que as crianças são
libertas das mentiras de satanás em nome de jesus.
Amém! vamos orar.
ORAÇÃO:
Senhor eu me alegro e te agradeço pois sei que o Senhor é a Pedra da minha salvação. A pedra
que me ajudou derrotar os gigantes dos medos e das mentiras de satanás.
Eu
sei
que
sou
vencedor
porque
o
Senhor
está
e
sempre
estará.
Em nome de Jesus.

LOUVOR:
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VERSÍCULO:
“Jesus é a pedra” (Atos 4, 11a).
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Jesus é a Pedra que rouxe salvação e força para você.
Entre sua oferta como gratidão!

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. O que significa pedra?
2. Porque Jesus é a pedra?
3. Porque Davi venceu o gigante?
4. O que fez com que Davi lutasse contra o gigante?
5. Quantas pedras Davi jogou?
ATIVIDADE
Vamos derrubar o gigante! Arremesse a bola.

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS
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Olá mamãe, papai e responsáveis!
Hoje seu filho aprendeu que Jesus é a Pedra.
Pedra é matéria dura e compacta que forma as rochas. Fundamentos, únicos e inabaláveis. Pedra angular
é a base, o fundamento para uma grande construção, e Cristo é esta Pedra. A Rocha da salvação que nos
perdoa e santifica, a Pedra que nos faz sermos fortes. Aprendeu que com Jesus derrotamos gigantes.
Durante a semana relembre o que ele aprendeu, relembre e profetize que seu filho venceu os gigante
(Medos, vergonhas e você papai e mamãe também venceram). Hoje fizemos atos proféticos, as crianças
arremessaram “pedra” no gigante.
O desafio dessa semana é ler um versículo por dia e ajuda-lo decorar.
Semana de vitórias!
Equipe Ministério Kids.

LEMBRANCINHA:
Boton!

