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AULA 4: Livres da morte 
 

Chegamos ao final da campanha da libertação. 
Foram 2 meses denunciando malignidades e declarando o poder de Jesus na vida das crianças. 
Nesse momento as crianças já aprenderam que Jesus é o caminho para libertação. 
 
E nessa aula de encerramento da campanha, declararemos a vitória sobre a morte. Somos livres 
em Jesus e Nele recebemos o poder da ressurreição. 
 
Convidamos todos vocês para encerrarem essa campanha em clima de festa. Prepare uma 
decoração, incentive as crianças a se preparem para esse momento. Vai ser demais a celebração 
dessa vitória! 
 
Deus abençoe! 
 
Grupo Pedagógico Kids. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Jesus quando veio em forma de homem passou por um momento de grande dificuldade e aflição. 

Ele sabia que a sua morte e ressurreição fazia parte do plano da salvação e redenção, através da 

expiação pelos pecados do homem. 

Jesus cumpriu o plano de Deus, Ele recebeu as forças que precisava para cumprir a sua missão. 

A Bíblia conta que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele disse que aquela 

doença não era mortal, mas para manifestação da gloria de Deus, para que o Filho fosse 

glorificado. 

O Senhor quer nos entregar essa força. Professor, não importa o momento de dor, enfermidade 

ou luto que você esteja vivendo, Jesus quer te consolar e te levantar. Ouça a voz do Senhor e 

viva o plano perfeito que Ele tem para você!  

LEIA E MEDITE: 
 
João 11:1 - 46  
 

OBJETIVOS: 
 

 Levar a criança a entender que Jesus venceu a morte. 
 Jesus nos ensina que o caminho para aliviar o sofrimento é a ORAÇÃO. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Essa pandemia que tem assolado o mundo trouxe o espirito de morte, e em muitas famílias as 
crianças vivenciaram casos de enfermidades, um clima de tensão e de luto em alguns casos.  
Em outros casos, as crianças tiveram  que se afastar das pessoas de quem amam por conta da 
doença, e também ouvem constantemente sobre o assunto nos telejornais e nas mídias com isso 
tiveram uma brusca mudança na sua rotina e muitas estão sem poder interagir com amigos, sair 
de casa e fazer o que gostam.  
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Toda essa Angustia, tristeza e depressão tem acometido as crianças, e em muitos casos a 
assolação trouxe a morte da esperança e até dos sonhos.  
 
Mas sabemos que há uma saída: JESUS! Ele é o melhor caminho para libertação. Que possamos 
levar Jesus para as crianças e quebrar esse ciclo de sofrimento. Haverá um tempo de 
ressurreição, da esperança, dos sonhos, do melhor de Deus 
 
 
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 morte (modelos abaixo). No momento do ato profético 

você colocará essa figura na cruz, declarando que Jesus venceu na cruz a morte. 

                   

Aula Livres da morte 

 Para abordar o caso prático, imagens para narração da história ou dedoches, 
 Providencie também figuras que representem Jesus, Lázaro, Marta e Maria. 
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MINISTRANDO: 
 

Nessa campanha aprendemos que Jesus venceu muitas dificuldades, e que Nele temos vitória. 
Mas será que em Jesus podemos vencer qualquer coisa? 
 
E a morte? Também pode ser vencida? 
 
Crianças, hoje vamos aprender que Jesus venceu até a morte! 
E mesmo antes dele ir para a cruz Ele já mostrou o que era o poder da ressurreição. 
 
Olha só o que aconteceu: 
Lá em Betânia havia um homem chamado Lázaro, ele era irmão de Marta e Maria, e era muito 
amigo de Jesus. 
E aconteceu que Lázaro ficou muito doente.  
Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus que Lazaro estava morrendo.... Mas ao ouvir 
isso Jesus disse que aquela situação não era para morte, mas para a glória de Deus. 
 
Jesus ficou onde Ele estava por mais alguns dias, e quando Jesus ele chegou na Judeia, Lázaro 
já estava morto e sepultado. 
Marta sabendo que Jesus estava vindo foi ao seu encontro falou: “Senhor se estivesse aqui meu 
irmão não teria morrido!” 
Jesus falou: “Marta Eu sou a ressureição e a vida. Quem crê em mim, ainda morra, viverá; e todo 
que vive e crê em mim não morrerá, eternamente.” 
 
Maria também veio ao encontro de Jesus ao vê-lo, lançou-se lhe aos pés chorando. Jesus vendo-
a chorar ficou comovido.  
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Então Jesus perguntou: Onde o sepultaram? E Jesus foi até lá e chorou também, e chegando 
perto do túmulo, ordenou Jesus: “Tirai a pedra.” 
  
Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: “Pai, graças te dou 
porque me ouviste”. 
E clamou em alta voz “Lázaro, vem para fora!” 
 
Mas crianças, será que um morto ouve e obedece? O que vocês acham? 
     
Foi incrível o que aconteceu!!! Lazaro saiu do túmulo!!! Ele estava com o rosto coberto num lençol 
e todo enrolado com ataduras.  Jesus mandou que o ajudasse a tirar tudo aquilo. E Lazaro foi 
liberto da morte e viveu o poder da ressurreição. 
 
Muita gente creu que Jesus era o filho de Deus.  
Então Crianças quem crê vê a gloria de Deus.  
 
Jesus quando foi para a cruz venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia! 
Esse poder da ressurreição está sobre nós. 
 
Crianças, sabe o que acontece as vezes com a gente: ficamos tão chateados, frustrados e tristes 
que os nosso sonhos morrem, nossa esperança morre, nossa alegria morre. 
O poder de Jesus vai ressucitar os sonhos, a alegria, os planos que Ele tem para nós. 
 
E se você conhece alguém que morreu, não fique triste. Jesus morreu na cruz para termos vida 
eterna. Então todos os seus filhos viverão felizes para sempre na eternidade. 
 
Vamos tirar de nós então de uma vez por todas  todo esse luto, tristeza, tudo de ruim que queria 
ficar em nós e declarar que somos livres em Jesus? 
 
Siga comigo: EU SOU LIVRE EM JESUS!!!  
Vamos orar 
 
 

LOUVOR: 
 

Celebrai a Cristo, Celebrai (Quelly Silva) 

Ah, eu amo a Cristo – 3 Palavrinhas 

Renascer Praise - 7 – Ressurreição 
 

ORAÇÃO: 
 
Faça o ato profético colando na cruz a figura da morte e declare com as crianças: 
 
“Senhor Jesus, hoje eu recebo a ressureição e vida de Jesus. Declaro que estou livre da morte, 
da tristeza, da depressão, daquilo que quer me destruir. Eu recebo a alegria do Senhor e vou 
viver tudo o que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém” 
 
VERSÍCULO: 
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“E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de aletria, em 

vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angus 

tiado; a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. ” 

Isaías 61:3 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. Quem estava doente na cidade de Betânia? 
2. Quem Marta e Maria mandou avisar sobre a doença do Irmão? 
3. O que aconteceu com Lázaro? 
4. Por que Jesus Chorou? 
5. O que Jesus fez quando chegou no túmulo? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Jesus nos fez livres de toda a morte. Ele nos dá uma vida nova a cada dia. Nós temos a 
promessa de ter a vida eterna.  
Como é possível que outras pessoas tenham a vida eterna? 
Elas precisam em primeiro lugar conhecer a Jesus, segundo lugar ser livres do pecado e da 
morte, em terceiro lugar crer nas promessas. 
E como podemos levar a palavra de Deus a todas as pessoas,? Com nossas ofertas, dízimos, e 
nosso amor. 
Quem quer fazer isso comigo hoje? Então vamos ofertar com alegria! 
 

ATIVIDADE  
 

Vamos fazer uma brincadeira LÁZARO SAI PARA FORA. 
Para isso você precisará de 3 copos simbolizando os túmulos e 1 pregador enrolado em faixas. 
Esconda o Lázaro em um dos copos. A criança precisará descobrir em qual está. Revele os 
copos dizendo: LAZARO SAI PARA A FORA. O vencedor será aquele que acertar o copo em que 
Lázaro está.  
Repita a brincadeira quantas vezes quiserem.  

 

   

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Hoje as crianças aprenderam que Jesus venceu a morte e nos deu vida e o poder da 
ressurreição. 
 
Então, essa semana, faça uma oração específica com os seus filhos, denunciando a enfermidade 
o luto, a tristeza e declarando que Jesus é a ressurreição e a vida. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/53/4+
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Que tal durante essa semana você orar e profetiza na sua casa “Jesus é a ressurreição e vida”. 
Com certeza Espirito de vida virá sobre todas as áreas da sua vida.  
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
 

     
 


