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Campanha: SOMOS LIMPOS 

Aula 3 – Boca Limpa 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Uma árvore não pode dar fruto bom e fruto ruim. 
A palavra do Senhor nos ensina que como cristãos precisamos ter a essência de Cristo. Isso significa 
sermos íntegros em tudo: naquilo que acreditamos, na forma que agimos, nos lugares que 
frequentamos, e o que falamos. 
Nós somos o povo escolhido por Deus.  
Nessa aula Deus deseja tocar na boca de cada criança e tirar a contaminação que o mundo colocou. 
Desligue nessa aula toda sentença que saiu da boca de cada criança, assim como toda palavra lançada 
contra a vida delas. 
Você deverá ungir cada uma declarando a cobertura do Senhor. A palavra que sai da nossa boca tem 
poder. 
Toque profeticamente na boca de cada criança declarando a purificação do Senhor, que saiam palavras 
de vida, e que sejam usados por Deus. 
Que sejam agradáveis ao Senhor as nossas palavras. 
 

Base Bíblica 
 
Efésios 4:29, Tiago 3:1-12, Lucas 7:1-9, Jeremias 1:1-9 
  

OBJETIVO 
 
Levar a criança a entender que a palavra que sai da nossa boca tem poder. 
Deus nos deu autoridade para profetizar, declarar bênçãos, louvar, agradecer. E muitas vezes usamos 
a nossa boca para mentir, falar mal dos outros, reclamar. 
Nessa aula vamos desligar toda malignidade causada pelas palavras e cada criança sairá com suas 
bocas limpas e tocadas pelo Senhor. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças aprendem a xingar, ofender e gritar dentro de suas próprias casas. 
Em momentos de stress, muitas vezes os próprios pais lançam sentenças sobre seus filhos, declarando 
malignidades (ainda que inconscientemente). 
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Na escola não é diferente. Fofoca, mentira, palavrões, são tantas as variedades de uso sujo da boca 
que daria para fazer uma lista imensa... Tudo isso acabou se tornando tão comum que mesmo sendo 
cristãos nos acostumamos a ouvir e por vezes reproduz com a nossa boca esse tipo de coisa. 
Com tantos exemplos ruins, a criança perde a referência do comportamento limpo, da palavra que 
agrada ao Senhor. 
É tempo de retomarmos as nossas referências, de limparmos as nossas vestes, de nos lavarmos e 
termos nossas bocas purificadas. 
Seja você professor referência para o kids. Que as suas palavras remetam a Jesus, que sejam palavras 
de amor.  
 

Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Para a dinâmica dessa aula você precisará de 2 bocas do palhaço, 5 bolas vermelhas e 5 bolas azuis. 
Dentro das bolas vermelhas coloque coisas feias que saem da boca: mentira, fofoca, palavrão, 
acusação, maldição. 
Dentro das bolas verdes coloque coisas boas que saem da boca: bênçãos, elogios, agradecimento, 
louvor, conselhos. 
Comece a aula com a seguinte brincadeira: as bolas vermelhas devem ser acertadas no palhaço triste e 
as bolas verdes no palhaço feliz 
Mas atenção! As crianças não podem ver o que está escrito dentro das bolas (se for utilizar bola de 
plástico, coloque essas palavras presas com fita adesiva. 
 

 
 

Contando a História.
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Essa brincadeira da boca do palhaço é muito divertida, não é mesmo? 
Mas porque um palhaço estava triste e outro feliz? 
 
Vamos pegar todas as bolas que estão dentro da boca do palhaço triste. 
Vejam: temos aqui mentira, fofoca, palavrão, acusação, maldição. 
 
Quantas coisas ruins!!! Quem vocês acham que fala ele tipo de coisa? 
(deixe as crianças falarem) 
Sabe crianças, muitas vezes não é uma pessoa muito má quem diz isso. Somos nós mesmos! 
Quando usamos a nossa boca para falar coisas ruins, Deus fica muito triste, como o palhaço da 
brincadeira. 
Tem um livro da Bíblia que fiz que tem uma parte do nosso corpo que é a mais perigoso, é venenosa e 
pode matar. É a língua! Vocês sabiam que já teve gente que se matou porque os amigos começaram a 
ofender e falar tão mal dessa pessoa que ela não quis mais viver... A nossa língua é perigosa. 
E as nossas palavras tem muito poder. Por isso temos que cuidar muito bem do que falamos. Se você 
fala uma coisa ruim, precisa lembrar-se de pedir perdão para Deus, porque isso que você falou deixa 
Deus triste e faz muito mal para você e para a pessoa. 
 
Mas uma pessoa boa pode falar coisas más? E uma pessoa má falar coisas boas? 
A Bíblia diz que não! Se somos bons, temos que falar coisas boas e ter comportamentos bons também. 
Como uma árvore boa, que sempre tem bons frutos, bem docinhos e saborosos. 
 
Mas como é possível sempre falar o que é bom? Como deixar de falar coisas ruins? 
Só há uma forma! Pedindo para o Senhor colocar as palavras boas nas nossas bocas. 
 
Então todos coloquem as mãos nas suas bocas e digam: “Senhor, tira da minha boca todas as palavras 
de mentira, fofoca, acusação, maldição e palavrão. Eu desejo ter as suas palavras na minha boca 
Amem.” 
 
Agora vamos ver o palhaço feliz, o que tem nas bolas lançadas na boca dele? 
Bênçãos, elogios, agradecimento, louvor, conselhos. 
 
Uau!!! Quantas coisas boas! Por isso esse palhaço ficou tão feliz! 
E Deus, fica feliz quando usamos essas palavras? Pois com toda a certeza eu te afirmo que sim. 
 
A Bíblia nos conta a história de um menino, ele era criança e Deus disse que ele seria um grande 
profeta. 
Ele teve medo e se preocupou porque ele não sabia falar. Imagine só, um profeta precisava falar coisas 
boas apenas, não poderia falar essas coisas feias que vimos hoje... 
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Mas sabe o que Deus fez? Ele tocou na boca desse menino e colocou as palavras Dele em sua boca. 
Esse menino se chamava Jeremias e ele se tornou um grande profeta do Senhor. 
 
Aqueles que recebem a palavra de Deus e falam coisas boas, recebem coisas boas também e todos ao 
seu redor são abençoados, porque o ambiente que essa pessoa está é abençoado. 
Hoje o Senhor deseja tocar na boca de vocês para que vocês recebam as palavras Dele. 
Fechem os olhos e vamos orar 
 
(professor toque em cada boca profetizando que da boca das crianças sairão bênçãos) 
  
 

Versículo  
 

“Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, 

Senhor” Salmo 19:14 
 

Verificação do Ensino 
 
- Qual a parte do corpo mais perigosa que existe? 
- Aquilo que falamos pode magoar alguém? 
- Como é possível deixar mentir? 
- Como posso ter palavras que agradem a Deus? 
- Qual profeta foi tocado na boca por Deus? 
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Atividade 
 

 
 
 
 

Lembrancinha  
 
 
 

 
Incluir tag com o versículo do dia         
Boa aula! 


