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AULA 5 - Eu quero a alegria que Jesus tem para mim 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Chegamos ao final de mais uma campanha. Essa campanha foi muito especial, pois tocou em 
situações profundas, levou transformação e cura para as crianças. 
 
Agora é tempo de vivermos essa alegria! 
Faça dessa aula uma grande celebração, a marca de um novo tempo. 
 
Prepare a sala para que quando a criança chegar ela já sinta a alegria de Jesus. 
 
Ao final da aula, unja as crianças, declarando que a solidão, a depressão, a tristeza, o abandono 
não terão mais lugar na vida e no coração delas. A marca da alegria de Jesus está em cada uma. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 1:1-11 

 

OBJETIVOS 

 
Levar a criança a entender que aonde Jesus está não existe espaço para a derrota, tristeza ou 
frustração. 
Quando estamos com Ele vivemos grandes milagres. Ele transforma a tristeza em alegria. 
Nós não estamos sozinhos. Temos o Senhor que cuida de nós e quer nos ver feliz todos os dias. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Neste momento as crianças já aprenderam que Jesus está com elas. Que no momento de tristeza 
e angústia elas têm um caminho para buscar. Aprenderam também que quando estamos 
perdidos, temos a igreja, que é o lugar que nos ajuda a encontrar a presença e o consolo do 
Senhor. 
 
Nessa aula vamos consolidar esse conhecimento. Se ainda tiver alguma situação que precisa ser 
curada, identifique e marque uma cura junto com o pastor ou Lider do Kids. Nossas crianças 
precisam se sentir amadas, precisam ser libertas desse mal. 
Acabou o tempo do diabo querer roubar essa geração. É tempo de transformação, tempo de 
alegria e restituição. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

1. Leve diversos copos transparentes com suco em pó sabor uva no fundo. 
Dê um para cada criança segurar no momento da ministração. 

 

2. Decore a sala e prepare uma mesa bonita para essa festa 
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MINISTRANDO: 

 

Hoje é um dia muito especial no Kids! Vocês viram como preparamos esse lugar para 
celebrarmos algo muito especial. Estamos celebrando o final dessa campanha! Isso significa que 
a partir de hoje ninguém aqui se sentirá mais sozinho. Então hoje é dia de festa e alegria. Essa 
festa é muito especial porque Jesus está participando dela com a gente.  
 
E por falar em festa, vou contar para vocês o que aconteceu na primeira festa que Jesus 
participou... 
 
Era uma festa maior do que essa... uma festa que durava dias pois estavam celebrando um 
casamento. 
No costume daquela época, o vinho significava alegria. Então tinha muito vinho na festa. 
 
Mas aconteceu algo que não estava previsto: o vinho acabou. E agora, será que acabaria a 
alegria daquele casamento? Certamente as pessoas iam embora... seria um desastre, uma 
vergonha. Os noivos estavam preocupados que os convidados fossem embora. 
 
Mas Jesus estava na festa. Com Ele a alegria nunca termina. Os noivos não precisavam ficar 
tristes ou preocupados. Jesus estava com eles. 
Quando Jesus está com a gente, sempre coisas boas acontecem, porque Ele cuida de nós. 
 
Então Jesus falou para as pessoas que estavam organizando a festa encherem 6 talhas (parecido 
com barril) com água. 
E sabe o que aconteceu? (Demonstre colocando água em cada copinho que está com as 
crianças) 
A água se transformou em vinho. 
 
Jesus queria nos ensinar que quando Ele está conosco, a alegria nunca acaba. Não importa qual 
é problema , Ele está com a gente e nunca nos abandona nas situações difíceis. 
 
Quem aqui quer receber essa alegria e participar da festa com Jesus? 
Ore comigo então. 
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ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, hoje eu recebo a sua presença e sua alegria. Nunca mais a tristeza, angústia, 
solidão vão me dominar. Obrigada por estar sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém” 
 

VERSÍCULO 

 
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!” Filipenses 4:4 
 

Verificação de ensino 

 
- qual foi a primeira festa que Jesus participou? 
- o que aconteceu nessa festa? 
- como os noivos se sentiram ? 
- qual foi o caminho para a transformação acontecer? 
- o que Jesus fez? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Nessa campanha aprendemos que Jesus está sempre conosco, Ele nunca nos abandona, mas 
Ele nos protege, nos abençoa e nos faz viver milagres. 
Nós somos gratos ao Senhor por esse grande amor. Vamos agora fazer uma oração de gratidão 
e entregar a nossa oferta de gratidão ao Senhor. 
 

ATIVIDADE  

 

Hoje é dia de festa! Prepare brincadeiras e gincanas e faça uma desse momento algo muito 
divertido. 
Dicas de brincadeiras: 

 Corrida do ovo 

 Corrida da vassoura (equilibrar vassoura com a palma da não) 

 Corrida sentada 

 Cabo de guerra 

 Dança das cadeiras 

 Descubra o sabor 

 Carrinho de mão 

 Corrida de 3 pernas (corrida em dupla, porém 1 das pernas fica amarrada a do amigo) 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Lápis com Bandeirinhas: Jesus é a minha alegria 

 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_4_4/

