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AULA 4: Livres da acusação 
 

Nessa aula vamos falar sobre libertação da acusação, das sentenças, das palavras contrarias. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Chegamos ao quarto dia da nossa campanha. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, aleluia! 
E nessa aula vamos levar a libertação das acusações. 
Jesus não nos condena por nossos erros, Ele não nos acusa, não fala contra nós. Mas Ele é por 
nós, Ele estende sempre a Sua mão para nos ajudar, nos acolher, nos chama de filho e nos 
ensina do caminho que liberta. 
Se você, professor, tem se sentido acusado, culpado ou tem se cobrado demais, entregue a 
Jesus esse fardo. Ele quer te aliviar. Viva a liberdade de Cristo, e multiplique essa unção por 
onde você passar. 
 
LEIA E MEDITE: 
 
João 8:1-11 
 

OBJETIVOS: 
 

 Levar a criança a entender que Jesus não nos acusa, mas Ele nos perdoa. 

 Ensinar que a acusação traz um peso que é difícil carregar... mas Jesus tira de nós esse peso. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Muitas crianças se sentem responsáveis pelas guerras familiares que suas famílias têm 
enfrentado. 
Nos momentos de stress, os pais as vezes colocam palavras pesadas que marcam as crianças, 
como “Isso é culpa sua”, “se eu não tivesse filhos a vida seria mais fácil”, “você não entende”, 
“você não sabe de nada”. 
Esse peso torna difícil a caminhada para a criança, e a resposta acabe sendo um comportamento 
extremo, seja ele deprimido, ou rebelde. 
A criança não tem culpa de nada! Vamos ajudá-las a tirar esse peso e a viver a liberdade de 
Jesus. 
 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/comportamento/o-sentimento-de-culpa-nas-criancas/ 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Campanha e ato profético 
 

Prepare uma cruz grande de EVA. Ela será utilizada durante toda essa campanha para realização 

dos atos proféticos. 

Separe uma imagem que represente a acusação (modelos abaixo). No momento do ato profético 

você colocará essa figura na cruz, declarando que Jesus venceu na cruz o pecado. 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/comportamento/o-sentimento-de-culpa-nas-criancas/
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Aula Livres da acusação 

Providenciar um saco grande. Dentro dele coloque situações que estão deixando ele pesado: 

brigas familiares, palavras contrárias, notas baixas, amigos entristecidos, falta de comida, pai sem 

emprego, país separados, familiar doente, pecados cometidos. 

MINISTRANDO: 
 
Comece a aula encerrando um pai e uma mãe brigando... a Lili ouve tudo e de sente triste. 
 
Lili: “eles estão brigando denovo... é tudo culpa minha... melhor eu ir embora dessa casa” 
 
Lili pega uma sacola com suas coisas e sai andando triste 
Toca o telefone!  É o Pedrinho! Ele avisa que o culto kids já vai começar! 
 
Lili: “ah Pedrinho hoje eu não vou participar não... É verdade... tá bom.... você tem razão. Vou 
entrar aqui pelo celular,,, onde estou? Depois te conto... 
 
(Lili entra no culto kids) 
------------------------------- 
Olá crianças, tudo bem? 
 
Nossa, hoje estou carregando uma sacola muito pesada aqui....Nossa nem para andar direito!!! 
Essa sacola é muito difícil de levar para os lugares que preciso ir! 
Mas será que consigo deixar ela para trás ou preciso levar comigo? 
 
Deixa eu ver o que tem aqui... (mostre a palavra ACUSAÇÃO). 
 
Acusação! 
Crianças, será que é preciso carregar todo esse peso de acusação aonde vamos? 
Mas o que será que nos acusa? 
 
Deixa eu ver aqui dentro: 
- brigas dos pais 
- pai que foi embora 
- pecado 
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- notas baixas 
- falta de dinheiro 
- familiar doente 
- coisas ruins que já ouvi sobre mim 
 
Vish... e tem mais um montão de coisas nesse saco. 
Mas, não dá para pedir para outra pessoa carregar, porque tudo isso é meu. Alguém tem alguma 
ideia do que eu posso fazer? 
 
(Deixe as crianças sugerirem) 
 
Olha só, a Bíblia sempre tem um caminho... 
 
Uma vez uma mulher estava carregando um saco como esse, cheio de acusação.... 
Era uma cidade inteira acusando ela! 
Mas o que será que ela tinha feito? 
Ela tinha muitos pecados, não conseguia deixar de pecar... 
As pessoas sabiam do pecado dela e então queriam acabar com aquilo. Eles resolveram 
apedreja-la. 
Mas antes de fazer isso, levaram ela até Jesus para ouvir a opinião Dele. 
 
Jesus estava tranquilo, escrevendo na areia da praia... 
Quando as pessoas terminaram de acusar ela, falando todas as coisas erradas que ela fazia, 
Jesus falou que atirasse a primeira pedra aquele que nos tivesse nenhum pecado. 
 
As pessoas começaram a pensar e uma a uma foram embora, deixando as suas pedras... 
Jesus olhou para aquela mulher e perguntou aonde estavam os acusadores dela.  Mas não havia 
mais ninguém... Todos tinham ido embora! 
 
Então Ele disse que não a condenava, ou seja, ele não ia acusar ela de nada. Porque ela estava 
perdoada! 
Mas ele ensinou ela o caminho, dizendo para ela não pecar mais. 
 
Jesus quer nos livrar das acusações. 
Ele nos perdoa e nos diz que não precisamos carregar o peso do pecado. 
 
Jesus libertou aquela mulher. Ele quer nos libertar também das acusações . 
 
Então sabe o que vou fazer com esse saco de acusações? Vou levar até Jesus. 
Jesus levou na cruz todo o peso das acusações. Ele venceu tudo isso e nos fez livres! 
 
Ele já carregou esse saco pesado por nós. Ele já venceu tudo o que está nesse saco. 
Então não vamos mais carregar saco de acusação nenhum! 
 
Sabe crianças, se algum dia você se sentiu culpado por algum problema que sua família está 
passando ou por alguma situação, saiba que você não tem culpa de nada. Você não vai ser 
acusado pelo pecado e nem por nada. Você é livre em Jesus! 
 
Quem quer essa liberdade?  Vamos orar juntos! 
 
-------------------------------------------- 
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Enquanto isso... 
Lili: Eu não tenho culpa de nada! Eu não vou mais me sentir culpada. Eu sou livre em Jesus! 
Eu vou voltar correndo para minha casa, eu amo a minha família, quero ficar com eles. 
 
LOUVOR: 
 
“No Egito Escravo Fui” – 3 Palavrinhas  
“Eu vou crescer” – 3 Palavrinhas 
 

ORAÇÃO: 
 
Faça o ato profético colando na cruz as figuras que representam a acusação e declare com as 
crianças: 
 
“Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados,. Tira de mim as acusações, as culpas, 
esse peso que estou carregando. Eu recebo a liberdade e o perdão do Senhor. Em nome de 
Jesus, amém.” 
 
VERSÍCULO: 
 
“Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”. Mateus 11:30 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

- o que é acusação? 
- como nos sentimos quando somos acusados ou quando ouvimos algo ruim sobre nós ? 
- o que Jesus quis nos ensinar com essa história 
- o que aconteceu com a mulher que estava sendo acusada? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
O que acontece quando levamos algo até Jesus? 
Sempre, 100% das vezes, somos muito abençoados quando levamos uma situação para ele. 
Nessa história de hoje, os acusadores nem imaginavam que levando aquela mulher até Jesus 
eles estavam fazendo um bem muito grande a ela. Ela saiu liberta e abençoada da presença de 
Deus. 
O que acontece quando levamos nossas ofertas até Jesus? 
Com certeza saímos muito abençoados da presença Dele. 
Vamos aprender esse caminho, esse segredo: levar até Jesus os nossos problemas, as nossas 
preocupações, a nossa alegria, a nossa vida, o nosso sacrifício. Jesus é o caminho. Ele nos 
liberta, Ele nos abençoa! 
 

ATIVIDADE  
 

Cada criança devera ter um balde e escrever nele : SOU LIVRE 
Em uma folha a criança vai desenhar ou escrever situações que ela se sente acusada (podem ser 
situações que ela viveu, coisas que ela ouviu sobre ela). Depois a criança vai amassar esse papel 
ou desenho, e arremessar no balde SOU LIVRE. 
Você pode repetir mais de uma vez essa brincadeira, que também será um ato profético dessa 
ministração. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yMmGslDQOg4
https://www.youtube.com/watch?v=yMmGslDQOg4
https://www.youtube.com/watch?v=yMmGslDQOg4
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Queridos pais, 

Na aula de hoje as crianças aprenderam que Jesus levou na cruz todas as sentenças e 

acusações.  

Muitas vezes inconscientemente falamos palavras que geram peso nas crianças, como “você não 

entende” , “isso foi sua culpa”, “olha o que você fez, você não tem vergonha”, entre outras. Isso 

gera um peso na criança, e ela se sente acusada.  

Hoje elas receberam a liberdade de Jesus.  

Pais, se você se lembrar de algo que falou e que gerou peso na criança, ore quebrando isso. 

Abençoe o seu filho, declare que ele é amado, abençoado, livre.  

Deus abençoe! 

LEMBRANCINHA: 
 
Marcador de página com o versículo do dia. 

 

 


