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 AULA 3 – Livres do Pecado  

Nessa aula vamos apresentar para as crianças o Plano de Redenção. 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Professor deixe bem claro para as crianças que Jesus nos livrou de todo pecado. Aqueles que 

vivem debaixo da Sua aliança não estão presos ao pecado e nem a nenhuma malignidade, pois 

Ele nos deu vida e nos fez livres. 

Antes da vinda de Jesus, os homens tinham que sacrificar um cordeiro para serem limpos dos 

pecados. Mas o Cordeiro perfeito deu sua vida para que todos os que o receberem sejam livres. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Gn2:17, Lv1:3 ao 5, Hb 9:22, Rm 6:23, Jo1:29, Jo 3:16 
 

OBJETIVOS: 

 
Que a criança entenda o plano de redenção. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas estão acostumadas a fazer as coisas e querer algo em troca. Que nossas crianças que o 
preço que Jesus pagou por nós sem a gente merecer e foi pela graça, por amor. Devemos fazer 
as coisas por amor, sem querer nada em troca. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Inicie deixando as  caixa de Deus e homem bem juntinhas. Quando for ministrando, sobre a 

queda do homem coloque a caixa do pecado no meio e depois a cruz como na imagem e o 

menino no caminho que é Jesus para chegar até Deus. 
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Não esqueça da tabela de pontos e de preencher a arvore de cada criança. 

Tabela de pontos: 
1 folhinha : 1 ponto 
1 fruta : 2 pontos 
 

Desafios: 
Levar Bíblia : 1 folha  
Levar caderninho para anotação : 1 folha  
Decorar o versículo da semana: 1 folha  
Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha  
Levar atividade para casa completa : 1 folha 
Criança mais comportada do culto: 1 folha  
 

Desafios que serão feitos durante a campanha: 
 
Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1 
vez) 
Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1 
vez) 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Hoje vamos falar sobre algo muito especial que Deus nos deu: a Redenção. 

Nossa tia, mas que é redenção??? Redenção é livramento.  

Imaginem que uma pessoa fez algum mal e foi para a cadeia... como ela consegue ser livre 

novamente??? Se ela não fez algo tão ruim, ela pode pagar uma fiança ($$$) ou ela tem que ficar 

presa por alguns anos... esse é o preço que a pessoa paga para voltar a ser livre. 

Da mesma forma, Jesus nos deu um grande livramento, e ele nos livrou de uma prisão eterna 

através de um grande plano: o Plano de redenção. 

Vou mostrar para entendermos direitinho esse plano... 

(coloque a caixa de Deus e o homem bem juntinhas) 

Lá no comecinho do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, o homem andava lado a 

lado com Deus. Vocês lembram quem foi o primeiro homem e a primeira mulher? Isso mesmo: 

Adão e Eva. 

Então, Deus ia no jardim e conversava com Adão e Eva da mesma 

maneira que eu estou conversando com vocês. Imaginem como isso era 

especial...  
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 Mas um dia o inimigo incentivou eles a desobedecerem a Deus, comendo de um fruto proibido. 

Naquele momento, o pecado passou a existir. 

(coloque a caixa do pecado separando Deus e o Homem) 

O pecado é algo muito ruim, que traz morte para a pessoa. Deus não se relaciona com o pecado. 

Então como o pecado passou a existir o homem estaria condenado a morte. 

Mas Deus é muito bondoso, e ele ama tanto o ser humano que ele não queria vê-los morrendo 

por causa do pecado. Então Deus prometeu enviar o seu único filho a terra para morrer no lugar 

do homem. 

 (mostre a Cruz) 

Então, como foi prometido, Jesus veio ao mundo. Além de tudo o que Ele nos ensinou, os 

milagres que ele fez, Jesus tinha uma missão maior: cumprir o plano de redenção. Ele era o 

cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. 

Somente o sacrifício de Jesus na cruz poderia nos libertar de vez do pecado. Então 

Jesus morreu na cruz em nosso lugar.  

Mas não devemos ficar tristes com isso não... Jesus ressuscitou ao terceiro dia! E 

hoje ele vive e está a direita do Deus Pai! 

Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor são livres do pecado. Essa é 

aliança que temos com o Senhor. Aliança de vida e de amor. Se você fizer alguma 

coisa errada, você pode pedir perdão e esse pecado nunca mais poderá te acusar, 

porque Jesus pagou o preço para você ser livre. 

 

ORAÇÃO: 

Senhor muito obrigada por me salvar, por me libertar da escravidão do pecado. Obrigada por me 
amar.  
 

VERSÍCULO: 

 
João 3:16 “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que 

todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

 Como posso ser livre do pecado? 

 Quem tem Jesus é livre do pecado para sempre?  

 Mas e se mesmo tendo Jesus no coração eu pecar denovo?  
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
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 Jesus se entregou como oferta por nós, Ele foi o próprio sacrifício. E voce tem uma oferta de 
sacrifício para entregar a Ele? 
 

ATIVIDADE : 

Pinte e recorte, faça como o modelo. Professor leve um pronto para as crianças verem como irá 

ficar e já explique o versículo. 

 

 

1. Atividade para casa. 

Memorizar Joao 3.16 e contar para um amigo de fora da igreja. 
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 LEMBRANCINHA 

 

 

 

 


