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AULA 3 – O TRAIDOR 
 

Hoje nossa história será sobre Alexandre, o latoeiro, que prejudicou o ministério do apóstolo 
Paulo. NÃO SE ABRIU PARA TRANSFORMAÇÃO 

 
PARA VOCÊ PROFESSOR: 

(trecho da Santa Ceia de Oficiais de Janeiro – confira e estude na íntegra https://youtu.be/cHEwoe5VZso  
 
“Quem era Alexandre? (...) Paulo pregou, ele aceitou a Jesus e foi discípulo de Paulo andava ao lado de 
Paulo. E a pessoa, andando com ele, ao lado dele nunca deixou de entrar no seu espírito o pode de 
transformação. E sabe o que ele fez, ele começou a querer abrir uma nova religião. Porque é assim, 
quando eu não me abro para uma transformação eu quero que Deus se amolde à minha vida, e não me 
abre para o agir do Espirito Santo(...) o Espírito Santo vai exigir mudanças (...)  
Se Alexandre tivesse bebido da essência de Paulo, ele não teria sido roubado!...” 
Não temos na Bíblia mais referências que falam mais desse Alexandre. 
 

1. Para aproximar o personagem das nossas crianças, vamos falar de um menino que gostava muito 
de inventar coisas de lata. 

 
As características de Alexandre vistas nesses trechos: 
✔ Rejeitou a boa consciência; não tinha a consciência limpa; não fazia o que era certo 
✔ Perdeu a fé: (quer dizer, não confiava mais, nem acreditava mais no poder de Deus, nem em Jesus 

Cristo, o que significa que não dava mais ouvidos à palavra, pois a fé vem pelo ouvir. 
✔ Blasfemou: falou mal de Deus, de Jesus e do apóstolo, ofendeu com palavras; praguejou o que é 

santo. Combateu contra tudo quanto lhe foi ministrado e pregado. 
✔ Causou muitos males: fez o mal; era maligno; abandonou a Paulo quando mais precisava 

Por essas razões, o apóstolo Paulo o entregou a Satanás, para ser castigado e disse também: “O 
Senhor o retribuirá de acordo com o que ele fez”  
 

2. Vamos focar nos conceitos e princípios:  Bem x Mal, para ministrar as crianças.  
Lembrando que a transformação na vida de qualquer pessoa e também crianças é obra do 
Espírito Santo e o fruto, ou seja, o resultado é bondade e benignidade (Gálatas 5:22) 22, Mas o fruto 
do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

 
“Sem transformação nós não vamos ser a imagem de Cristo(...) A transformação é a dinâmica 
do Senhor nas nossas vidas” (Apóstolo Estevam – Ceia de Janeiro 2021) 

https://youtu.be/cHEwoe5VZso
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LEIA E MEDITE: 
II Timóteo 4:14,15 
I Timóteo 1:20 
 
QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 

 
- Que entendam o que é TRANSFORMAÇÃO. 
- Que elas não queiram ser como aquele homem, Alexandre que só fez o mal, nem 
agora, nem quando adulta.  
- Que entendam que ela, como criança também precisa ser transformada e isto só com 
um encontro com Jesus  
QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
A palavra diz em Provérbios 20:11 “Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante 
suas ações; seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa”.(versão Bíblia King 

James Atualizada) 
Uma das necessidades básicas da criança é a APROVAÇÃO. Se suas atitudes não são corretas; 
se são maldosas, ela precisa de correção. Se os pais são omissos, deixam pra lá; dizem “não tem 
nada de mais, é só uma criança...”, qual é a leitura dela, isto é, o que a criança entende? – Que 
está tudo bem ela agir assim ou praticar aquela atitude de maldade, então fará outras vezes, e 
mais vezes e de outras maneiras, até que o mal se instale, porque nunca teve uma correção. E 
pode ser tarde demais para o processo... 
Por mínima que seja a atitude de maldade, (cuspir em alguém, chutar um gatinho, puxar o 
cabelo de alguém, mostrar a língua, jogar o prato de comida longe), ela precisa saber que não 
está correto, na primeira vez! E ainda assim ela pode repetir e precisa ser corrigida de novo e de 
novo. 
- Sim, disciplinar e corrigir dá trabalho e demanda tempo. E vamos “combinar” que os pais em 
geral, hoje em dia não têm tempo. 
Esse tempo que os Kids, estão conosco, é muito precioso e as ministrações vão levá-los a 
entender o quanto elas precisam ser transformadas. Vamos ajudá-los e também, aos pais, nesta 
tarefa de levá-los à transformação que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. 
  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
- Leve um brinquedo de lata. Um carrinho, ou uma lata com carinhas (veja em sugestões de 
imagens) 

https://bibliaportugues.com/proverbs/20-11.htm
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- Uma imagem do apóstolo Estevam. 

 
- Carinhas com expressões para indicar Paulo e Alexandre. – (veja em sugestões de imagens) 
  

LOUVOR: 
TODO MUNDO LEVANTA A MÃO - REBECCA NEMER 
https://www.youtube.com/watch?v=BAjPeUC3mPk&list=OLAK5uy_k4rQeRAnonDQA96ob
zSk7vOXEMXUCKhLU  
 
VERSÍCULO: 
 
“Somos transformados de glória em glória (...)”   II Cor 3:18 

https://www.youtube.com/watch?v=BAjPeUC3mPk&list=OLAK5uy_k4rQeRAnonDQA96obzSk7vOXEMXUCKhLU
https://www.youtube.com/watch?v=BAjPeUC3mPk&list=OLAK5uy_k4rQeRAnonDQA96obzSk7vOXEMXUCKhLU
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MINISTRANDO: 
 
Olá crianças,  
Estamos falando de TRANSFORMAÇÃO! Lembram? 
O que é Transformação, mesmo? – Mudar de forma e nunca mais voltar a ser como era 
antes, não é mesmo? 
 
- Uma criança muito mentirosa quando conhece Jesus, como ela se transforma? 
- Isso mesmo ela passa ser uma criança diferente do que era antes e nunca mais, nunca 
mais vai mentir de novo. Sempre falará a verdade. 
 
- Quantas crianças aqui desejam de verdade ser transformadas? Levante sua mão! 
Que lindo!! Deus também está muito feliz com as crianças daqui, hoje! 
- Vocês se lembram, do primeiro menino que contamos que foi transformado quando 
ficou adulto?  
Sim, muito bem foi Paulo. E no domingo passado falamos de dois irmãos, mas estes não 
quiseram ser transformados. Lembram deles? 
Sim, os filhos do sacerdote, do pastor da igreja. 
 
Crianças olhem, só o que eu tenho aqui, não é muito legal? Muito criativo (mostre o 
brinquedo de lata)  
Ah..., lembrei de uma história que está na Bíblia. Hoje vou contar a história de outro 
menino, que se chamava Alexandre. E quando ele era pequeno, adivinha só o que ele 
gostava de fazer?  
Coisas de lata, brinquedos de lata, carrinho... Tudo ele inventava! Ele era inteligente, 
vocês não acham? Eu acho. 
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Então, quando as pessoas queriam falar dele, diziam: Ah..., O Alexandre das latas! – Que 
Alexandre? – O Alexandre, latoeiro! Eu acho que ele era bem conhecido e brincava 
bastante.  
Às vezes, o Alexandre, latoeiro, fazia algumas coisas que não eram muito legais. Ele fazia 
algumas maldades..., mas o tempo passou, ele cresceu, ficou adulto e como sempre ele 
gostou de latas, ele trabalhava numa oficina que fazia objetos de lata e de ferro. E todos 
o conheciam como Alexandre, o latoeiro.  
Crianças, vocês não sabem com quem ele se encontrou um dia?  Vou contar! Alguém 
sabe?  
Ele se encontrou com Paulo! Não foi demais!!  
Paulo agora, era um Apóstolo, igual o apóstolo Estevam. 
O apóstolo Paulo saía para todos os lugares falando de Jesus e falando da Palavra de 
Deus. E num desses dias ele falou de Jesus para Alexandre, e ele aceitou Jesus! E 
também decidiu que ia caminhar com Paulo e ajudá-lo. Todos os lugares que Paulo ia, 
ele estava lá junto; ao lado de Paulo. 
Mas... aconteceu algo muito ruim! 
Alexandre, começou a falar mal de Paulo! Inventou coisas muito ruins sobre Paulo. Falou 
mentiras. Paulo ficou muito triste!  
Alexandre, não parou por aí. Falou mal de Deus, de Jesus e da Palavra! Não  acreditava 
mais em Deus, nem em Jesus, nem na Palavra!  
E ele abandonou Paulo, quando ele mais precisava. 
Ele foi um traidor!! 
Misericórdia!! Como pode?!! 
Alexandre precisava ser TRANSFORMADO, mas ele não quis! 
Se ele não amava mais a Deus, se falava mal de Deus e de Jesus e das coisas de Deus, 
ele não estava mais com Deus! Então com quem ele estava. Quem não está com Deus, 
está com quem? 
 
Crianças, quando as pessoas fazem o mal, elas vão pagar por aquilo que elas fizeram! 
Paulo não ficou sozinho!  Nunca!  
Deus cuidou dele! E ele falava para os outros amigos: Cuidado com o Alexandre ele me 
fez muitos males. 
Ele tinha tudo para ser transformado e NÃO FOI! 
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Às vezes o mal vem e quer que a gente faça coisas más. Mas não vamos! 
Somos de Jesus! 
Jesus cuida de nós! 
Vocês são crianças boas! Conhecem a Palavra e amam a Deus e a Jesus, não é mesmo! 
Então só precisam tomar cuidado em sempre, sempre, sempre, fazer o bem e Deus vai 
ajudar cada criança que quiser.  
E se por acaso alguém fez o que não foi bom. Deus pode nos perdoar e nos transformar 
nas melhores crianças que já existiram, em todos os lugares. Na escola, em casa, com os 
amigos, onde forem. 
Às vezes uma coisinha pequena, uma fofoca, um xingamento, mostrar a língua, dar 
risadinhas, chutar os animais, bater porta de raiva, (...) são atitudes de maldade. E isso 
não pode acontecer com vocês, nunca! 
 
Diga comigo: SOMOS TRANSFORMADOS   
Vamos orar! Deus está aqui! E hoje, você lembre de alguma coisa que você fez, não 
precisa falar com ninguém, agora, fala só com Jesus. Fala só com Deus. Vamos todos 
ajoelhar e falar com Deus. Vamos pedir que ele nos ajude sempre a fazer coisas do bem! 
Em nome de Jesus  
(Ore com elas, cubra a vida delas e sele esta decisão, em nome de Jesus) neste momento 
vamos evitar de ungir com óleo, mas use um borrifador e profetize e abençoe as crianças. 
 
Agora eu vou orar e vocês vão repetir comigo. 

 
ORAÇÃO: 

 
Querido Deus, eu quero ser transformada numa criança melhor. Me ajuda! 
Não quero fazer mal. Quero fazer o bem todos os dias da minha  vida. Não quero ser maldoso, 
bondoso. Não que mentir, nem enganar, mas quero falar a verdade, até quando eu crescer. Me 
perdoa, me ajuda  
Senhor em nome de Jesus!  Amém 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 
 
Quando nós entregamos nossas ofertas aqui no Kids, na casa do Senhor, nós fazemos o 
bem.  
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Ofertar é uma das maneiras de fazer o bem! 
Ah..., mas hoje eu não tenho! – Não tem importância! Cada criança aqui durante a 
semana vai separar um valor para trazer. O importante é que amamos a Deus e não 
falamos mal da igreja. Quem ama não fala mal. 
Nossa oferta pode ser também, outras coisas. Que tal um quilo de alimento para o 
Expresso da Salvação? Isto é fazer o bem para muitas pessoas. 
E Deus vai se agradar disto! 
Podemos trazer um quilo, no próximo domingo? 
Amém! 
 
Vamos agora entregar e agradecer a Deus  
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. De quem é nossa história, hoje? 
2. O que ele fazia? 
3. Com quem ele se encontrou quando adulto? 
4. O que Paulo era? 
5. Alexandre aceitou Jesus?  
6. Ele foi transformado? 
7. O que aconteceu com ele? O que ele fez? 

 

BILHETE PARA OS PAIS: 
 Queridos pais! 
Hoje falamos sobre Alexandre, o latoeiro que não quis ser transformado, e como Deus se 
desagradou dele, porque causou muitos males para o Apóstolo Paulo. 
Nosso ensinamento: Fazer o bem  
  
Desafio da semana: Trazer um quilo de alimento para o Expresso da Salvação  
 
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do Kids: 
https://www.renascerkids.com/  
 
Deus abençoe 

 
 

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE: 
 
EM ANEXO 
 

 
LEMBRANCINHA DA AULA: 
PULSEIRA DE NEON ESCRITO: EU VOU FAZER O BEM! 

 
ARTE EM ANEXO PARA IMPRESSÃO  
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Sugestão de imagens: 
Carinhas para a aula: 
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