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AULA 2 – O que são autoridades espirituais 

 

Continuando nossa campanha Autoridades, hoje explicaremos o que são autoridades espirituais. 
De forma simples para que as crianças desde novas saibam o que são e aprendam a respeitar. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Deus instituiu as autoridades sobre a terra e todas procedem de Deus (Romanos 13:1). Não 
devemos falar mal das autoridades constituídas (Atos 23:1-5), mas deve-se orar por elas (I 
Timóteo 2:2) e obedecer-lhes, pois obediência é um principio fundamental, sem o qual não há 
manifestação de poder. Um homem apostólico não rompe suas alianças, independente de 
acertos ou erros; alianças dependem de amor e visão espiritual. 
 
Um grande exemplo na bíblia que honrou a autoridade espiritual independente dele ter errado, foi 
Davi com o Rei Saul. Falaremos um pouco desta passagem para mostrar as crianças como ter 
um coração puro e saber honrar as autoridades. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Hebreus 13:17; Romanos 13:1; I Samuel 26:8-11 
 

OBJETIVOS 

 
Levar a criança a entender o que é autoridade espiritual, a honra-las e obedece-las. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
A desobediência tem estado em nosso meio diariamente (e precisamos quebrar esta 
malignidade). Responder aos professores, aos pais, aos diretores, a alguém mais velho que você, 
a alguma autoridade é desobedecer a Deus, pois foi Ele quem os constituiu. 
Crianças desobedientes muitas vezes querem chamar a atenção, mas precisam entender que 
está atitude desagrada a Deus.  
Professores, vamos mudar estas situações e ensinar o quão importante é obedecer. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
Faça 2 bonecos para encenar Davi e Saul, pode colocar uma coroa para mostrar que ele é Rei. 
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MINISTRANDO: 

 
Criançada estou com 2 personagens aqui e gostaria de ver quem de vocês adivinham quem são? 
Vou dar uma dica, o povo queria um Rei e Deus o escolheu e o outro Deus também o escolheu, 
porque o primeiro Rei, não fez o que o Senhor havia pedido. 
Esse segundo Rei tinha o coração, conforme o coração do Senhor e ele derrotou um gigante, 
porque o Senhor era com ele. Já sabem quem são nossos personagens de hoje? 
 
Isso mesmo criançada, o Rei Saul e o Rei Davi. 
 
Vou contar para vocês hoje o que é autoridade espiritual. 
Autoridade é alguém que tem a capacidade de comandar, fazer leis e exigir obediência. Nossos 
pais, nosso pastor, bispo, professor do Kids, são nossas autoridades espirituais. Essas pessoas 
zelam e cuidam das nossas vidas com amor que Cristo os ensinou. 
 
Vocês sabiam que toda autoridade é constituída por Deus? 
 
Saul foi um Rei que em um decorrer do tempo, fez umas coisas que não agradou a Deus e por 
conta destes erros, Deus levantou Davi como Rei (um homem segundo o seu coração). 
 
Saul perseguia a Davi por onde quer que ele ia, porque ele não entendia que o Senhor o tinha 
constituído como uma autoridade espiritual, diferente da atitude de Davi, que mesmo Saul tendo 
errado, ele sabia que Deus havia constituído como autoridade a um tempo atrás e por conta disso 
ele não queria machucar a Saul e ele mostrou a Saul como  atitude dele era diferente. A ponto de 
Saul entender que ele estava tendo uma atitude insana (de doido). 
 
Deus defenderá e protegerá a vida dos seus ungidos. Ele sempre cuidou de Davi, quando Saul o 
perseguia.  
 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor, me abençoa a cada dia e me ensina a obedecer as autoridades escolhidas por ti. Que o 
Senhor prospere cada vez mais a vida deles e os de amor, paz e entendimento para cuidar das 
vidas. Eu te agradeço por aprender cada dia mais. 
 

VERSÍCULO 

 
“Obedecei as vossas autoridades e sedes submissos para com eles” (Adaptado Hebreus 13:17). 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- O que é autoridade espiritual? 

- Quais foram os Reis que falamos hoje? 

- Qual Rei foi constituido por Deus e teve o temor de não tocar numa autoridade espiritual, 
mesmo este ter errado com Deus? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
As autoridades nos ensinam como é entregar uma oferta de amor e gratidão ao Senhor. Vocês 
tem algo para agradecer a Deus? (uma cura, uma escola nova, roupas novas e alimento na sua 
casa, brinquedos), o Senhor nunca deixa faltar). Davi entregou muitas ofertas ao Senhor, 
podemos agir como ele e trazer uma oferta especial ao Senhor. A oferta especial é você que 
determina, é um brinquedo que você irá doar? Ou um alimento para dar aos que necessitam? Ou 
uma oferta em dinheiro para suprir a casa de Deus? 
 
 

ATIVIDADE  

 
Dobradura de coração: 
Pode ser a lembrancinha também, acrescente o versículo. 
A autoridade espiritual trata com amor e zelo. 
 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Vamos orar por nossas autoridades espirituais? 

Desafio: "Durante essa semana, coloque essa lembrancinha na porta do seu quarto e quando for 
orar para se deitar, ore pelas suas autoridades e me conte como foi a experiência na semana que 
vem".   

IMPORTANTE: não esqueça de perguntar as experiências deles. 
 

 


