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AULA 3: Livres do pecado 
 
Nessa aula vamos ensinar as crianças que quando Jesus entra nas nossas vidas, somos libertos do pecado. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Zaqueu era um homem que estava preso ao pecado. Ele era rotulado pela sociedade como corrupto, enganador, pois 
de fato ele enganava as pessoas... Talvez nem mesmo Zaqueu acreditava que era possível mudar. 
Mas quando Ele desejou ver Jesus, e recebeu Jesus em sua casa, ele foi liberto da prisão do pecado. 
Jesus venceu na cruz toda prisão espiritual, a opressão, os cativeiros, as malignidades. Por isso Ele é o caminho da 
libertação. 
Vamos ensinar para as crianças esse caminho e declarar que o pecado não pode mais dominar, porque Jesus já nos 
libertou.  
 

LEIA E MEDITE: 
 
Lucas 19:1-10 
 

OBJETIVOS: 
 

 Ensinar a criança que Jesus nos liberta de todos os pecados 

 Levar a criança a entender que quando nos arrependemos, o Senhor pode nos perdoar e Ele nos ensina o 
caminho certo. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
A infância é o período da vida onde a pessoa mais aprende sobre as possibilidades, o que é o certo e o errado. 
Nesse período o caráter é formado também. 
 
O inimigo deseja interferir nessa formação, deformar o caráter das crianças e torná-las prisioneiras do pecado e das 
malignidades. 
Nosso papel é mostrar para a criança que existe um caminho para libertação: JESUS! Ele venceu o pecado, e por 
isso não somos dominados pelo pecado. E porque Ele nos perdoou, estamos livres da acusação. 

 

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 tristeza (modelos abaixo). No momento do ato profético você colocará essa 

figura na cruz, declarando que Jesus venceu na cruz o pecado. 
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Aula Livres do pecado 

Livro sem palavras 
Pode ser feito de TNT, Eva, papel color set... 

  

MINISTRANDO: 
 
Comece a aula com a encenação dos fantoches. 
 
Bia: Eu não vou mais ser sua amiga... você é mentirosa!  
 
Lili: Mas Bia, não foi por mal... eu só queria ajudar... 
 
Bia: Espalhando uma fofoca mentirosa para toda a turma Lili.... E denovo! Não dá né... Melhor eu ir embora... 
 
Lili: Poxa vida... eu pisei na bola com a Bia. Não foi por mal... mas as vezes eu acabo inventando umas mentirinhas 
sabe... Agora deixei minha melhor amiga chateada... 
Bom, já está dando a hora do culto kids... vou correr para lá antes que a aula comece... 
 
Crianças, tudo bem? 
Nós estamos na campanha da libertação, e hoje vamos aprender que Jesus nos liberta do pecado. 
As vezes crianças, fazemos coisas erradas, que não agrada a Deus, e isso se chama pecado. Vocês sabem algum 
exemplo do que é pecado? 
Então, as vezes a gente se acostuma a fazer o mesmo pecado toda hora. E então, esse pecado parece que fica 
agarrado na gente... Mas Jesus quer nos libertar de uma vez. 
 
Isso me lembra uma história que está na Biblia: a história de Zaqueu. Vamos ver o que aconteceu com ele... 
 
(passar o vídeo)  
https://www.youtube.com/watch?v=QxfrnRurNKA 
 
Olhem só o que aconteceu com Zaqueu 
(mostre o livro sem palavras) 
 
Deus tinha um plano maravilhoso para Zaqueu, queria que ele fosse muito feliz, alegre, tivesse uma vida de honra 
(cor amarela) 
 
Mas o pecado veio e encheu o coração de Zaqueu. O pecado colou nele, e Ele não conseguia se livrar desse 
pecado. Ele mentia, enganava as pessoas, roubava. Tudo isso é pecado! (preto) 

https://www.youtube.com/watch?v=QxfrnRurNKA
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Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrependeu dos seus erros e Jesus o perdoou. Jesus 
perdoa nossos pecados. Quando Jesus foi para a cruz Ele levou todos os pecados, e Ele venceu todos eles. Assim 
Jesus nos livrou do pecado (Vermelho) 
 
Depois que Zaqueu conheceu a Jesus ele foi limpo do pecado, foi transformado. Ele agora estava livre. O pecado 
não estava mais colado nele (branco) 
 
E assim Zaqueu resolveu fazer o que era o certo, e distribuiu aquilo que ele tinha pegado indevidamente para as 
pessoas, e resolveu ajudar os pobres também (verde). Ele agora estava aberto para aprender o caminho certo e se 
consertar. Essa folha é verde porque lembra uma plantinha, que está pronta para crescer e dar frutos. E os frutos são 
as boas ações. 
 
Crianças, Jesus deseja entrar no nosso coração, nos limpar do pecado e nos ensinar o caminho certo. 
Não deixe o pecado colar em você. Quando você perceber que está fazendo sempre a mesma coisa errada, pede 
para Jesus te libertar, para Ele te ensinar. 
Ele com certeza vai te ajudar, assim como Ele fez com Zaqueu. 
 
E então, quem quer ser livre do pecado e continuar crescendo a aprendendo com Jesus? E quem quer dar bons 
frutos??? Então vamos colocar na cruz todos os nossos pecados, e declarar que Jesus já nos libertou de todo esse 
mal. 
 
(Lili encontra com Bia) 
 
Lili: Bia, me perdoe por ter mentido tantas vezes. Hoje eu abri meu coração para Jesus tirar toda mentira. Eu quero 
muito ser sua amiga. Você me perdoa? 
 
Bia: Claro que sim Lili. Estou feliz que você quer mudar.  
 
Lili: Eu também. Foi demais hoje no kids. Vou te contar o que aprendi... (e as duas saem conversando) 

 
 
LOUVOR: 
 

“Zaqueu” – 3 Palavrinhas 
“Como Zaqueu” – Regis Danese 
 

ORAÇÃO: 
 
Faça o ato profético colando na cruz as figuras que representam o pecado e declare com as crianças: 
 
“Senhor, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Eu te peço Senhor, me limpa, e me ajude a andar no 
caminho certo, a crescer, aprender a sua palavra e a dar bons frutos. Eu declaro que o pecado não tem poder de me 
dominar, porque Jesus já venceu o pecado na cruz por mim. Em nome de Jesus. Amém.” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 

injustiça”. I João 1:9 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. Como podemos ser livres do pecado? 
2. O que Zaqueu fez para conseguir ver Jesus? 
3. O que aconteceu quando Zaqueu na casa de Jesus? 
4. Como Zaqueu corrigiu os seus erros? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Quando Zaqueu deixou Jesus entrar na sua vida, ele sentiu um desejo muito de corrigir os seus erros e de ajudar as 
pessoas. 
Quando ajudamos a quem precisa, estamos entregando uma oferta para Jesus, vocês sabiam disso? 
Que tal essa semana você entregar uma oferta para alguém que precisa? Pode ser uma cesta básica, um alimento, 
uma roupa quentinha (nesse inverno tem muita gente precisando de roupas quentinhas). 
Jesus ficou muito feliz que Zaqueu fez isso. E Ele ficará feliz com você também. 
 

ATIVIDADE  
 

Cada criança fará o seu livrinho sem palavras. Pode ser feito em vários formatos. A sugestão é fazer em formato de 

coração. Na impossibilidade de utilizar papeis coloridos, as crianças poderão utilizar lápis de cor amarelo, preto, 

vermelho, branco e verde 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais, 

Na aula de hoje as crianças aprenderam o caminho para serem libertas do pecado. Jesus levou na cruz os nossos 

erros e pecados, e Ele deseja que possamos seguir pelo caminho certo e dar frutos. 

Que tal essa semana você ajudar o seu filho a fazer boas ações e dar bons frutos. Vocês podem combinar boas 

ações que farão juntos essa semana (ligar para uma pessoa distante, ajudar alguém, ler a Bíblica juntos). 

Participe da formação espiritual do seu filho. Você colhera muitos frutos de benção por isso. 

Deus abençoe! 

LEMBRANCINHA: 
 

 


