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Campanha: Somos Livres 

Aula 3 – Livres da Rebeldia 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Hoje vamos falar sobre um tema muito atual, infelizmente: a rebeldia. Muitas crianças não são 
disciplinadas por seus pais, pois eles acham que seus filhos vão deixar de amá-los. Outros 
simplesmente não cuidam da educação dos filhos por conta da correria do dia a dia e deixam as 
crianças sob o cuidado de babás e funcionários. Dando aos filhos todo o tipo de provisão material mas 
deixando a desejar na educação, disciplina e infelizmente deixam também de ensinar a Palavra de 
Deus para as crianças. É comum ver pais que frequentam a Igreja e deixam seus filhos com babás ou 
familiares quando vão ao Culto. Em Provérbios 23.13 diz “ Não retires da criança a disciplina...” e isso é 
muito sério. Você como formador deve manter a ordem e disciplina durante sua aula. Quando uma 
criança não recebe limites, se torna um adulto inseguro, ansioso e com dificuldades para obedecer seja 
no trabalho, na faculdade ou até mesmo ministerialmente. Vamos ajudar hoje cada criança a entender 
que o limite sempre é bom para elas pois as ajudam a ser pessoas melhores, compreensivas e 
obedientes. 
 

Base Bíblica  
 
Provérbios 23.13 e Provérbios 29.8 
  

OBJETIVO 
 
Mostrar a criança que Jesus é o único que pode resolver os seus problemas. Que não precisam 
desobedecer e ter comportamentos ruins para chamar a atenção pois com Jesus sempre somos mais 
que vencedores e muito felizes não importa a situação. 
 

 

Situação da Criança 
 
Crianças sem limites com acesso a TV, jogos e internet a todo tempo, muitas se tornam egoístas e até 
mesmo agressivas quando contrariadas. Provocam problemas em casa e na escola. 
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Sugestão para o desenvolvimento da aula 
 
 
Faça 1 quadro grande para a sala como o do modelo abaixo com as palavras obedecer e desobedecer. 
Coloque em uma caixa as palavras de atitudes embaralhadas para que as crianças possam pegar e 
colar na coluna certa. 
Você pode imprimir também e entregar 1 folha para cada criança use a criatividade. 
Leve 1 saco grande de balas e para cada palavra correta no lugar certo a criança ganha 1 bala. 
 
Ao final da atividade e ministração, ore com as crianças denunciando toda rebeldia e quebrando as 
atitudes colocadas no balão da desobediência. 
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Contando a História.
 
Gente hoje eu vou fazer algumas perguntas e quero que vocês me respondam a verdade ok? 
Quem aqui já fez uma malcriação bem grandona assim? (abra os dois braços o máximo que conseguir) 
E quem aqui ficou de castigo por ter feito algo errado? 
Quem entendeu por que ficou de castigo? 
(Deixe as crianças responderem) 
Sabe crianças é muito chato ficar de castigo não é mesmo?  
Mas só fica de castigo quem fez alguma coisa errada. Pensem bem toda vez que você fica de castigo é 
porque desobedeceu, mentiu, falou palavrão não é verdade.  
Olha eu acho que o castigo até que tem um lado bom. Porque ai vamos sempre lembrar que se 
fizermos novamente coisas erradas vamos ter uma consequência ruim. 
Ficamos tristes, não podemos fazer aquilo que queríamos e as vezes até perdemos oportunidades de 
fazer passeios bem legais só porque fizemos malcriação. 
Vocês sabiam que Jesus foi uma criança obediente? Ele foi mesmo. Leia Lucas 2.51 e explique que ser 
submisso é obedecer. 
Na Bíblia fala que se obedecermos nossos pais, Deus aumenta os nossos dias de vida. Isso é o 
máximo vocês não acham? Quanto mais eu obedecer, mais tempo de vida vou ter, mais tempo pra ser 
feliz, mais tempo para brincar, mais tempo pra fazer e estar com tudo que gosto. 
Mostre o Quadro pra eles e comece a brincadeira. 
Deixe que que as crianças colem as atitudes no quadro e não esqueçam  de entregar as balas para 
cada acerto. 
 
 

Verificação de ensino 
 
-O  que acontece quando eu não obedeço? 
- Como Jesus era quando criança? 
- O que acontece se eu obedecer meus pais? 
 

Versículo  
 
Êxodo 20.12 “Honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra” 
 
 
 
 
 



                                                          
 

Ano Apostólico de Ezequias 

Abril/2018 
   

 

 
 

Atividade 
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Lembrancinha         
 

 


