Setembro – EBk
Escola Bíblica Do Kids
AULA 5 – Autoridade Espiritual
A autoridade espiritual é um grande ensinamento da palavra de Deus que todos nós, adultos e crianças,
precisamos entender. E nessa aula aprofundaremos com as crianças os princípios de autoridade espiritual
que a Bíblia nos ensina.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professor leia e medite na palavra fale para criança sobre à autoridade de Deus e a que Ele nos delegou
com autoridade para ensinar a palavra a vocês.
Todas as autoridades foram constituídas por Deus, sejam elas governantes, professores, pais, líderes da
igreja e do kids, e portanto devemos obedecer e nos submeter a elas.
Nessa aula reforçaremos que obedecer as autoridades é uma ordenança Bíblica que traz a benção de
Deus sobre a nossa vida. Mas quando desobedecemos e somos rebeldes, deixamos de viver essa
benção.
Importante reforçar que sempre em primeiro lugar devemos obedecer a Deus. Então, quando uma
autoridade falar algo contrário a palavra de Deus, devemos escolher obedecer ao Senhor.
LEIA E MEDITE:
Hebreus 1:1-4, Mateus 28:18, João 17:2, Romanos 13:1, Mateus 8
Romanos 13:1-2, Daniel 2:20-21, 4:17, I Corintios 11:3, Efésios 6:5-9, 1:21-23, Hebreus 13:17
OBJETIVOS:
Que a criança saia dessa aula sabendo que Deus é a autoridade suprema. Ele é quem tem todo o poder e
domínio e delega aos seus filhos autoridade para vencer.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Muitas vezes as crianças não entendem por que elas tem que viver debaixo da autoridade dos
pais e das pessoas a qual convivem.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Iniciaremos a dinâmica dessa aula com a brincadeira “seu mestre mandou”.
Primeiro você deve eleger quem será o mestre, e oriente a todos a seguir as instruções dele. Logo em
seguida, esse mestre deve eleger quem será o novo mestre.
Repita a dinâmica até que todos tenham sido o mestre.

A cada semana dessa campanha as crianças receberão desafios para serem cumpridos. A cada
desafio cumprido a criança receberá 1 folhinha. Os desafios especiais valem 1 fruta.

MINISTRANDO:
Essa brincadeira do mestre é muito divertida, não é mesmo?! Agora me digam, o que o mestre tem de tão
de especial? Ele manda! Ou seja, ele tem autoridade para dar as instruções e as pessoas devem
obedecê-lo.
A Bíblia nos ensina que no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Deus é aquele que tem todo o
poder e autoridade. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus. Tudo o que Ele fala, acontece. Deus
criou tudo pelo poder da palavra e todas as coisas estão sob sua autoridade.
Agora vamos lembrar da nossa brincadeira.... Vocês lembram que depois de um tempo o mestre escolhia
quem seria o novo mestre? Isso significa que ele dava o poder que ele tinha para outra pessoa exercer o
papel de mestre. Aí todos deveriam obedecer essa nova pessoa, certo?
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Sabe o que Deus faz com a gente? Ele nos dá a autoridade dele para vencermos.
O que seria muito difícil para uma pessoa?
Não existe nada que seja impossível para Deus. E tudo é possível para aqueles que creem nele.
A autoridade que Deus nos dá nos faz vencer tudo o que parece ser muito difícil.
Por exemplo, se você estiver muito triste, você tem poder para mandar essa tristeza embora, se você
estiver doente, você tem autoridade de falar SAI ENFERMIDADE, e ela vai embora, se você tiver alguma
necessidade, Deus te dá autoridade para vencer isso, e você vai orar e o suprimento virá. Vocês sabem
como? Através do poder que há no nome de JESUS.
Quando Jesus veio ao mundo ele passou por muitas dificuldades e venceu todas elas. Até a morte Ele
venceu! E essa autoridade foi entregue para nós, que somos a igreja de Cristo.
A Bíblia nos conta que, certa vez, Jesus estava no barco com os seus discípulos e começou uma
tempestade muito forte, mas era tão forte que todos ficaram com muito medo. Jesus estava dormindo no
barco, então os discípulos foram chamá-lo para que Ele pudesse ajudar. Naquele instante, Jesus mandou
a chuva e o vento pararem, e no mesmo momento parou de chover. Todos que estavam ali ficaram
espantados, pois quem fala para a chuva parar e simplesmente acontece?!
É essa autoridade que Deus entregou para nós!
Então peça, profetize, expulse o mal, tudo EM NOME DE JESUS. Nesse nome há todo o poder.
Essa autoridade que o Senhor nos deu é muito preciosa. Nunca se sinta pequeno, incapaz, fraco ou com
medo. Você recebeu a autoridade para vencer todas as dificuldades e ser muito feliz.
A Bíblia nos ensina que TODAS as autoridades foram constituídas por Deus. Por mais que um presidente,
por exemplo, assuma um governo por meio de uma eleição, isso só acontece se Deus permitir e estiver de
acordo.
Então, não importa se é no trabalho, na igreja, na família, ou no país, essas autoridades só tem esse
poder porque Deus as constituiu.
E a Bíblia nos ensina que devemos obedecer as autoridades.
Vocês sabiam que até Jesus obedeceu aos governantes da época? Na época todos deveriam pagar
impostos ao governo. Questionaram Jesus sobre isso, se Ele era Deus, porque deveria obedecer aquele
governo. Então Jesus ensinou a preciosa lição que todos devem se sujeitar as autoridades.
E o que é se sujeitar???
Vou dar um exemplo: se a professora na escola falar: crianças, agora todos precisam copiar a lição da
lousa sem conversar. Se uma criança ficou fazendo bagunça nessa hora, ela se sujeitou aquela ordem ou
não? Não!
Aqueles que se sujeitam, são obedientes.
E o Senhor nos ensina que os obedientes recebem bênçãos muito especiais. Eles são benditos e
honrados.
Vocês sabiam que muitas pessoas falam mal das autoridades? Tem gente que fala mal do presidente, da
mãe, do pai, da professora, até do pastor. A Bíblia fala que quem faz isso é rebelde e esta levando para si
um mal muito grande. Os rebeldes perdem a benção de Deus....
Nossa! como deve ser ruim não ter a benção de Deus... Eu nunca quero perder a benção de Deus na
minha vida!!!!
Então, precisamos ser filhos obedientes, alunos obedientes, cidadãos obedientes, que cumprem as leis.
Mas, agora quero que respondam uma coisa... Sempre devo obedecer uma autoridade, mesmo quando
ela esta errada?
Por exemplo, se minha mãe brigou comigo injustamente, ela está errada, ainda assim devo obedecer? A
resposta é sim. Não somos filhos rebeldes. Então se alguma autoridade está errada, ainda assim devo
obedecer, e Deus cobrará dessa pessoa o que ela estiver fazendo de errado.
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Mas atenção!
A Bíblia ensina algo muito precioso que vocês precisam guardar para sempre.
Vocês lembram a história de Daniel, quando o rei proibiu a todos de orarem, mas ele continuou orando e
falando com Deus 3 vezes por dia? Por causa disso ele foi parar na cova dos leões, certo?
Daniel obedeceu ao rei? Não! Isso porque em primeiro lugar devemos sempre obedecer a Deus. Então
tudo o que uma autoridade falar que é contrario a Bíblia, devemos sempre seguir a Bíblia, porque ela é a
palavra de Deus para nós.
E, como Daniel, nossa opção sempre deve ser servir ao Senhor em primeiro lugar. Nunca deixe nada,
nenhuma pessoa, nenhuma regra, nenhuma autoridade te impedir de buscar a Deus. Ele está acima de
todas as autoridades (vejam o painel que irão fizer). E como a palavra de Deus nos ensina, em primeiro
devemos buscar a Ele, e ao Seu Reino, e a Sua justiça.
Então, sejam obedientes, em primeiro lugar ao Senhor, e depois as autoridades. Não se rebele, não fale
mal. E o Senhor fará os seus dias muito abençoados.
ORAÇÃO:

Senhor eu quero ser cheio do teu poder e autoridade para vencer todo mal, obrigado por essa
oportunidade de prender mais da tua palavra.
VERSÍCULO:
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra” Mateus
28:18.
“Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus;
e as que existem foram ordenadas por Deus.” Romanos 13:1
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
O que é autoridade espiritual?
Quem é a maior autoridade que existe?
Quem recebeu autoridade de Deus?
Como posso exercer essa autoridade para vencer?
Quem são as autoridades constituídas por Deus?
A quem devemos sempre obedecer em primeiro lugar?
Se uma autoridade falar que não posso mais ler a Bíblia ou orar, o que devo fazer?
Se minha mãe ou meu pai falar que não posso mais orar, o que devo fazer?
O que é ser rebelde?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:

Senhor Jesus me ensina ser obediente à autoridade de Deus e as autoridades por Ele
constituídas para que eu seja abençoada todos os dias da minha vida.
ATIVIDADE:
Leve para essa aula cartolinas, revistas, tesoura, cola, canetinha.
Divida a sala em grupos pequenos, onde cada grupo deverá montar o painel das autoridades. Cada
criança deverá recortar e colar figuras que representem autoridades nas diversas áreas.
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LEMBRANCINHA

FORMATURA MÓDULO 1 EBK
Queridas formadoras apostólicas.
Chegamos ao final do primeiro módulo da Escola Biblica Kids!
Foi um tempo de muito aprendizado, crescimento, onde aprendemos muito e levamos para os
nossos pequenos o conhecimento dos princípios da palavra.
Que Deus abençoe a cada um que se preparou, ministrou e fez a Escola Biblica Kids acontecer em
cada igreja.
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Esse é um momento muito especial, o fechamento de um ciclo de formação. E para celebrar esse
momento faremos a FORMATURA DO MÓDULO 1 EBK.
Prepare o seu kids para esse dia! Convide os pais, família, amigos. Será um momento muito
especial para as crianças e uma oportunidade para que a família e amigos conheçam ao Senhor
ORIENTAÇÕES FORMATURA
A formatura da EBK pode acontecer no próprio kids ou em um momento específico do culto. Combine com
antecedência com o seu bispo/pastor e veja a dinâmica que ele julgar mais adequado.
Como falamos, esse dia deve ser especial no kids, então:
1.
Prepare convites para a formatura EBK e envie pelas crianças pelo menos 1 semana antes
2.
Decore seu kids com balões, nomes/fotos dos formandos
3.
Prepare o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EBK MÓDULO 1
4.
Convide um pastor (ou o lider do kids) para ungir, orar e abençoar a cada criança. Caso seja
possível, a recomendação é para que a entrega do certificado e oração pelos formandos seja feito em um
momento no culto
5.
Prepare um lanche especial para esse dia
6.
Prepare com muito capricho a lembrancinha para a formatura.

Certificado em anexo!

