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INTRODUÇÃO 

Estamos iniciando mais uma campanha! Vamos falar sobre Resgatador, alguns exemplos serão 

citados, e falaremos de suas características, mas o objetivo será enaltecer a Jesus nosso 

resgatador. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Quando ouvimos a palavra resgatador possivelmente pensamos que é alguém que nos oferece 
cuidado, atenção, amparo, que supre nossas necessidades, que salva!  Jesus é o nosso 
resgatador aquele que nos ama e salva. 
 
Definições: “Livrar de cativeiro, de sequestro, etc., a troco de dinheiro ou de outro valor; remir, 

liberar”, “efetuar o pagamento de (título de crédito), recebendo-o de volta” (Aurélio). “resgatar do 

poder de outro pelo pagamento de um preço, pagar um valor para libertar alguém do cativeiro”,  

Resgatador: Em Hebraico, Goel (go'el), que vem do verbo ga'al (“redimir”), é também chamado 
“parente-redentor” e “vingador”. O resgatador era um parente não tão distante, influente, a quem 
a família podia em geral recorrer quando a sua linhagem ou os seus bens corressem o risco de 
ser perdidos. Ele deveria: 

 De acordo com a lei levitica - Comprar de volta a terra da família vendida em tempos de 
crise (Lv 25: 25). 

 Resgatar parentes escravizados (Lv 25: 47-49). 
 Garantir um herdeiro para o irmão morto (Dt 25: 5-10. 
 Vingar a morte de um parente (Nm 35: 19-21. 

  
Nessas aulas nossas crianças entenderão que Jesus Cristo é o maior de todos os 
resgatadores. 
 

Nossas aulas: 
 

    
Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

 

Dia 07 Resgate de amor Abraão e Ló 
 

Genesis. 13 e 14  

Dia 14 
 

Resgatados da Escravidão Moises  
O resgate do povo do Egito 

 

Êxodo 3.1 a 22 
 

Dia 21 Resgatados a preço de sangue 
Páscoa  

Jesus  
O preço do nosso resgate  

 

 
Êxodo 12. 5  a 14 

Dia 28 O Resgatador Boaz resgata Rute Rute 4 
 

    

 

 

 Equipe Pedagógica. 
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LEIA E MEDITE: 

 

Genesis 13 e 14. 
 

OBJETIVOS: 

 
 Mostrar à criança que Jesus é o nosso resgatador. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Sentimento de rejeição, que pode ser pelos pais, familiares ou amigos da escola e até mesmo da 
igreja. Ela precisa ser resgatada com amor. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Algumas sugestões para ilustrar o papel do resgatador. 
 

1. Faça um carro de bombeiro, simule que está chegando para socorrer uma pessoa que caiu 
em um buraco. Provavelmente as crianças citarão outras ações dos bombeiros. Aproveite 
que essa profissão é bastante conhecida e admirada pelas crianças e use os exemplos 
que elas apresentarão.  

2. Fale das características de um RESGATADOR. È uma pessoa que se entrega para salvar 
a outra. 

3. Se você conseguir realmente um bombeiro fardado para entrar na sala e falar do seu 
trabalho para as crianças, pode ter certeza será uma das aulas mais marcantes na vida 
dessas crianças, 
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Vamos lá! 

 
MINISTRANDO: 

 

Olá crianças hoje vamos receber uma pessoa muito especial aqui. Quem será? Vou dar algumas 

dicas: é uma pessoa que ama o que faz. Sempre que tem alguém em perigo chamam por ela. Ela 

faz de tudo para salvar as pessoas. Sabe quem é? (se voce conseguiu o bombeiro essa é a hora 

dele entrar, se não, dê sequencia usando os adereços e o carro feito com caixa de papelão). 

Deixe as crianças conversarem e fazer perguntas... Diga que o bombeiro é um resgatador...  

Agora peque o carro coloque no centro da sala e pergunte para as crianças quem são as pessoas 

que elas amam e que resgatariam colocando dentro do carro. Elas vão dizendo os nomes e você 
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vai representando dando o sentido de que o carro está cheio. Nossa quantas pessoas vocês 

amam! Será que cabe mais alguém?... 

Muito bem!  

Faça um circulo grande no chão usando barbante ou corda esse circulo irá representar o amor. 

Coloque uma criança para representar Abrão. 

Abrão ouve a voz de Deus e segue o seu chamado, partiu da terra que estava com sua mulher , 

todos os seus bens , e com  seu sobrinho Ló e também com o que possuía e seguiu a direção de 

Deus. Abrão era muito inteligente, ele foi enriquecendo e seus gados aumentando, os pastores de 

Abrão e Ló começaram a brigar e já não dava para ficarem juntos. Então tiveram que se separar. 

Abrão disse a Ló que ele poderia escolher para onde ir . Ló olhou para o lado mais bonito da terra 

e escolheu e partiu com seus bens. E Abrão ficou com a outra parte. 

O tempo passou e houve a noticia que uma guerra estava acontecendo, havia fome, morte e 

muita tristeza, pessoas estavam presas. Sabe aonde? Naquele lugar bonito que Ló escolheu para 

morar. 

Abrão ficou sabendo que seu sobrinho estava prisioneiro. O que será que ele fez? Correu e se 

escondeu em sua tenda? Alou bem feito ele que escolheu ir para lá? Não, ele convocou trezentos 

e dezoito homens partiu para o resgate (fale do bombeiro quando se prepara para uma 

ocorrência). Ele enfrentou a guerra, resgatou seu sobrinho, mulheres e todos os seus bens e o 

trouxe de volta. Para aonde? Para junto de si. Chame outra criança para dentro do circulo 

representando Ló. (peça para que segure na mão e a chame para dentro do circulo, 

representando o resgate). Mas Ló não veio sozinho, então chame as outras crianças uma a uma 

para dentro do circulo. (como é feito de barbante deixe bem grande que conforme for entrando 

mais crianças você consiga aumenta-lo, representando que no circulo do amor quanto mais se 

resgata mais cabe pessoas). 

O resgate de Jesus por nós é assim, Ele nos pega pela mão e traz para junto de si. Fale do amor 

de Jesus e faça o chamamento, mesmo as crianças que precisam entregar a vida para Jesus. 

Estimule as crianças as crianças a convidarem seus amigos e parentes para dentro desse circulo 

do amor, para viverem esse resgate. 

Vamos orar!  

ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus muito obrigado porque no meio de muitas pessoas o Senhor olhou para mim e me 
resgatou. 
 

VERSÍCULO: 

 
Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos.  Mateus 20.28 adaptado 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Quem chamou Abrão?  

2. O que Abrão fez quando ouviu a voz de Deus? 

3. Por Abrão e Ló se separaram? 

4. O que aconteceu com Lo? 

5. O que Abrão fez? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Os reis queriam dar para Abrão dinheiro, presentes, pela vitoria, mas ele não quis nada disso. A 

sua riqueza procedia de Deus e não de homens. 

Ao invés de receber presentes ele deu. Deu para um sacerdote de Melquisede 10% de tudo 

quanto tinha. Abrão não recebe aquilo que não lhe pertence.  

Faça como ele, entregue o que é do Senhor. 

 

ATIVIDADE  

1. Brincadeira. Faça um circulo com algumas crianças e deixe uma dentro do circulo como se 
fosse Ló dentro da prisão. As crianças que estão fora irão representar Abrão e os 318 
homens e vão tentar entrar para resgatar Ló. Brinque e depois inverta a situação dos 
grupos. Essa brincadeira é mais indicada para crianças de 6 a 10 anos. Mas da para fazer 
com os menores com mais cuidado. 

  
2. Cabo de guerra.  Divida a turma em dois grupos iguais, marque o meio da corda e os 

grupos devem puxar, o grupo que passar da marcação primeiro serão os que conseguiram 
resgatar. Brinque diversas vezes. 

  
3. Deixe-os brincarem com o carro e adereços do bombeiro. 
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LEMBRANCINHA 

 
Chapéu de bombeiro feito com pratinho descartável ou Eva. 
 

                      

 
                       

Boa aula!  


