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AULA 2 – Submissão as autoridades da terra 

O ano de Rute tem nos ensinado muitas coisas importantíssimas, uma delas vamos trabalhar 

nesse mês: a SUBMISSÃO APOSTÓLICA! Rute foi um exemplo de quem entendeu e viveu essa 

palavra. Ela se submeteu ao plano de Deus, respeitou e se colocou em posição de submissão da 

vontade da sua sogra (indo com ela para Belém), e de Boaz(quando trabalhava no campo dele). 

A submissão de Rute fez com que ela tivesse proteção, suprimento e honra. Vamos levar as 

crianças o entendimento de que quando nos submetemos às autoridades e à Deus, somos muito 

abençoados. 

Professor, permita-se ser um instrumento de Deus nessa campanha. Se há alguma brecha com o 

seu relacionamento com as suas autoridades, conserte! Viva essa palavra! Vamos resgatar a 

benção da submissão para o nosso Kids e trazer a visão daquilo que o Senhor espera de nós. O 

nosso compromisso é formar essa geração com os princípios da palavra. O Senhor vai te usar 

para que essa campanha fique guardada no coração de cada criança e ela cresça com essa 

verdade espiritual. Nós teremos uma geração que respeita pastores, que ouve os pais, que é 

gentil com os professores, que ora por seus governantes, que teme a Deus e segue os planos 

Dele. Em nome de Jesus! Que Deus te abençoe e te use nessa campanha! ☺  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Nessa aula abordaremos a submissão as autoridades da terra. Vamos utilizar o exemplo de 

Jesus, que se submeteu as leis terrenas e através de um peixe, tirou a dracma para entregar o 

que lhe foi pedido. Jesus foi submisso, deixando seu exemplo a nós, temos que entender e levar 

as crianças a entender também que obedecer é a melhor opção. Estar debaixo de uma 

autoridade, uma cobertura é importante, todas as autoridades foram constituídas por Deus. 

 

Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha 

de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. 

Romanos 13:1 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 17:24-27 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que respeitar as autoridades agrada a Deus. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Que tal ilustrarmos a história, monte com um prendedor de roupas um peixe, como na 
imagem abaixo e não esqueça de acrescentar a moeda ao decorrer da história: 
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 Vamos usar também uma casinha, pode ser feita de papel/papelão: 

  
 

 Para finalizar a ministração, termine segurando o guarda-chuva (ou sol) e todos debaixo 
dele. Para ressaltar que nossas autoridades foram levantadas por Deus e são a nossa 
cobertura que nos protegem.  

  
 

MINISTRANDO: 

Quem aqui tem uma casa para morar? 

Hummm, todos nós temos né, Graças a Deus e....como o que tem em uma casa? (vejam essa: 
tem paredes, janelas, o chão e o teto) 

Mas e se não tivéssemos o teto? O que iria acontecer se chovesse? E agora? Iria molhar tudinho 
o que tem dentro dela, né? 

Sabiam que Deus escolheu algumas pessoas para proteger a gente, igual o teto protege a nossa 
casa da chuva?! E Deus se agrada muuuuuito quando obedecemos a essas pessoas, até Jesus 
obedeceu a elas, sabiam? Então devemos fazer igual Jesus né, porque também queremos 
agradar o coração de Deus. 
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Um dia, Jesus estava andando em uma cidade, Carfanaum, quando chegou uma autoridade, eles 
sempre passavam para pegar os impostos das pessoas, e ele perguntou para Jesus: 

- Jesus, não vai me entregar a sua moeda? E Jesus respondeu:  

-Claro que te darei, mas você precisa ir lá no mar, pesque um peixe e abre a boca dele, a moeda 
está lá dentro, pode pegar para você. 

Será mesmo? Como assim uma moeda dentro da boca do peixinho? Ele foi pegar o peixe e abriu 
a boca dele e adivinhem??? Simmm tinha mesmo uma moeda lá dentro para pagar. 

E não é só na bíblia que tem essas autoridades, nós também temos. Sabem quem são as 
autoridades que Deus fala? 

São as professoras da escola, o policial, o prefeito e até o presidente que cuida do país todo. 

Todos eles foram escolhidos por Deus para cuidar de nós e assim como Jesus obedeceu e 
entregou a moeda para pagar o imposto, também precisamos fazer, obedecer a eles e assim 
vamos agradar o coração de Deus, quem aqui quer agradar o coração de Deus?! 

Aah, que legal, então vamos orar e pedir que Deus nos ajude a sempre entender que de todas as 
maneiras, obedecer é melhor! Amem?! 

ORAÇÃO: 

 
Senhor, quero te agradecer por todas as autoridades que cuidam de nós, eu quero crescer 

seguindo o exemplo de Jesus que obedeceu às leis, porque é muito bom estar debaixo de uma 

cobertura. Em nome de Jesus, amém! 

VERSÍCULO: 

 
Lembre a todos que se sujeitem aos governantes a às autoridades, sejam obedientes, estejam 
sempre prontos a fazer o que é bom, 
Tito 3:1 
 
ATIVIDADE  

Com a mãozinha deles, faça o molde do corpo do peixinho, leve enfeites e tintas guache para 
fazerem juntos. 
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MÚSICA: DEUS CRIOU OS PEIXES  - 3 PALAVRINHAS – VOLUME 1 
  

LEMBRANCINHA: 

Será o peixinho que usamos na ministração, não esqueça do versículo: 
 

 
 
Boa aula!  


