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  INTRODUÇÃO AULA 2 

 

Chegamos ao segundo dia da campanha de férias. 

As crianças já aprenderam que Deus escreve a nossa história, e agora vamos aprender que Ele 

apaga os nossos erros e a nossa tristeza. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Nessa aula utilizaremos a borracha como símbolo profético. 
Vamos ensinar para as crianças que quando erramos e nos arrependemos, Ele apaga os nossos 
erros e as nossas tristezas. 
 
A história de Davi nos mostra o erro, arrependimento, perdão e restauração de Davi. 
Vamos aprender com essa história, e buscar essa limpeza do Senhor. 
 
Boa aula! 

Equipe pedagógica! 

 

 
APAGANDO AS TRISTEZAS E ERROS 

 
Deus quer que sejamos pessoas livres, limpas em Sua presença. 
Então Ele nos dá sempre uma chance de nos limparmos e tirarmos aquilo que quer nos parar. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Isaias 44:22; 43:25; II Samuel 11 e 12; Isaías 1:18; Salmos 25:7; Miqueias 7:19;  
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que quando erramos mas nos arrependemos de verdade, Deus 
nos perdoa. Ele limpa as nossas vidas do pecado e do sofrimento, e restaura a nossa 
alegria. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças ainda não aprenderam o que é o arrependimento e perdão. Isso faz com que a 
criança viva em acusação, alimentando o sofrimento e o peso do pecado. 
A acusação traz tristeza, solidão, depressão.  
Hoje vamos ensinar o caminho do arrependimento e buscar a limpeza e restauração da alegria.  
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Leve uma folha pintada de vermelho e lápis colorido. Leve também um pedaço de algodão. 

Você precisará desses itens para fazer a dinâmica da aula. 
 

2. Coloque na sala os painéis da história de Davi. Faça um circuito explicando cada parte da 

história. 
 

 
 



 
 

Janeiro – FÉRIAS NO KIDS 
 O ano aceitável do Senhor 

 

 

 



 
 

Janeiro – FÉRIAS NO KIDS 
 O ano aceitável do Senhor 

 

 
 

 
 



 
 

Janeiro – FÉRIAS NO KIDS 
 O ano aceitável do Senhor 

 

 

 
 

 
MINISTRANDO: 

 
Para começar a aula de hoje eu tenho um novo desafio para vocês. 
Vejam essa folha pintada de vermelho. 
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Eu preciso que esse vermelho de transforme em branco. Como podemos fazer isso? 
Quem quer tentar uma técnica? (deixe as crianças fazerem uma tentativa) 
 
Crianças, é muito difícil fazer algo voltar a ser branquinho de novo né... 
 
Mas a Bíblia ensina uma receita muito especial. Vou convidar vocês a viajarem comigo para uma 
história e depois voltamos aqui para conversar sobre como resolver essa questão. 
 
(leve as crianças para o circuito) 
 
A história que quero compartilhar com você é do Rei Davi. 
Ah o Rei Davi era um rei muito famoso, rico, poderoso. Deus amava muito Davi e o abençoada 
sempre. 
Mas um dia Davi começou a fazer escolhas erradas. Vejam o que aconteceu: 
 
Figura 1: estava acontecendo uma guerra, e naquela época os reis também iam para a batalha. 
Mas Davi decidiu ficar em Jerusalém. Então enquanto ele estava passeando no palácio ele viu 
pela janela uma bela moça tomando banho 
 
Figura 2: o rei Davi achou aquela mulher muito linda! Ele queria que ela fosse sua mulher. Então 
ele perguntou quem era ela. Os servos dele disseram que ela era Bate Seba, era casada com 
Urias, um soldado que estava na guerra. Mas Davi não se preocupou que ela era casada, 
mandou trazer ela mesmo assim e ficou com ela. E aquela mulher ficou grávida.... 
 
Figura 3: o rei Davi ficou pensando como resolver aquele problemão que ele tinha causado... 
então ele tive uma idéia: trazer Urias de volta para a casa dele e fingir que a criança era filho dele. 
Mas Urias não quis abandonar a guerra. Ele queria muito ajudar o exército. Davi tentou de tudo, 
mas Urias não foi para casa. Então Davi mandou ele de volta para a guerra e deu ordem para o 
comandante colocar ele na frente da batalha, para que ele morresse. 
 
Figura 4: Deus não gostou dessas coisas que Davi fez, e mandou o profeta Natã dar um recado 
para ele. O pecado teria consequências... e uma das consequência seria que aquela criança não 
sobreviveria. Mas Deus perdoaria Davi, porque Ele o amava muito. 
 
Figura 5: Davi se arrependeu muito do todas as coisas erradas que ele tinha feito. Ele estava 
triste, amargurado. Então ele orou muito, jejuou, pedindo perdão para Deus, e pedindo para que 
aquela criança não morresse. 
 
Figura 6: Deus perdoou Davi, mas a criança não sobreviveu. Davi entendeu que o erro dele teve 
uma consequência ruim, mas Ele se levantou. Deus deu forças para Ele, limpou o coração dele 
daquele pecado. Deus apagou aquela história ruim, e fez Davi ficar em paz de novo.   
 
Figura 7: Então Deus restaurou a vida de Davi e a família dele. Bate Seba ficou oficialmente 
sendo esposa de Davi, e Deus deu para eles um novo filho: Salomão. Era um bebe muito amado 
por Deus, e foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Todos estavam felizes novamente. Livres 
do pecado, do erro, da tristeza. E agora com uma nova história linda para viverem. 
 
(leve as crianças novamente para a mesa) 
 
Agora vamos voltar para essa folha pintada de vermelho. 
Sabem qual é o único jeito de apagar algo ruim? O pecado, a tristeza, a acusação? 
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Primeiro se arrependendo, e depois buscando o perdão de Deus. 
A Bíblia fala que que Deus desfaz os nossos erros e pecados como a nuvem (mostre com o 
algodão). Você já viu as nuvens de desfazendo? Elas se separam, se separam até que somem. 
Deus apaga todas essas coisas ruins por completo e não se lembra mais dos nossos erros. 
 
E em lugar da tristeza, Ele nos dá uma nova alegria. 
 
Então agora ou passar essa folha vermelha e cada um vai escrever com lápis os erros, pecados 
ou tristeza que vocês estão sentido (bem rapidinho). Nós fazer um ato profético. 

 
ORAÇÃO: 

 
Pegue a folha e com uma borracha vá apagando cada desenho ou frase que foi escrita. Ore com 
as crianças essa oração e declare que os pecados estão perdoados. 
 
“Senhor, hoje eu me arrependo pelos meus erros, os meus pecados. Eu quero te pedir, me 
perdoe. Eu preciso do seu perdão. Eu quero ser livre da acusação e da tristeza. Me traz a sua 
paz, a sua restauração, e a sua alegria. Me ajude a não pecar, Senhor. Eu quero buscar o Seu 
Caminho e seguir a direção certa para a minha vida.  Em nome de Jesus. Amém” 
 
Unja cada criança declarando o perdão dos pecados, libertação da tristeza e acusação. Profetize 
a paz, a alegria e a restauração do Senhor. Unja também as borrachas. 

 
VERSÍCULO: 

 
“Eu, Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados 
não me lembro” Isaías 43:25 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Qual foi o pecado de Davi? 

2. Onde ele deveria estar, em vez de ficar na janela? 

3. Qual o nome do profeta que levou o recado de Deus para Davi? 

4. Qual foi a consequência do pecado de Davi? 

5. Deus perdoou Davi? Como Ele restaurou a sua vida? 

6. Como podemos ser livres do pecado? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Jesus morreu na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Muitas pessoas estão 
sofrendo, se sentindo tristes e acusadas por não conhecerem o perdão de Deus. 

Como podemos levar a palavra de Deus para essas pessoas? Falando de Jesus, sendo exemplo, 
convidando pessoas para a igreja e entregando nossas ofertas, para que a casa de Deus 
continue aberta para receber as pessoas. 

Então vamos agora ofertar com alegria. 

 

https://bibliaportugues.com/isaiah/43-25.htm
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ATIVIDADE  

 

Vamos brincar? 

CACHORRO E GATO CEGO 

IDADE: 7 anos. Objetivos específicos: Audição, atenção. MATERIAL: Lenços. LOCAL: Sala, 

quadra, pátio. Formação: círculos. Organização: alunos em círculos que irão dois para o centro; 

um será o cachorro e outro o gato. Veda-se os olhos de ambos. Execução: toda vez que o 

cachorro latir o gato miará e o cachorro tentará pega-lo. Se conseguir, irão outros ao centro. 

QUAL O PERFUME? 

IDADE: 9 anos em diante. SEXO: Ambos. Objetivos específicos: Desenvolver o olfato. 

MATERIAL: Frutas, perfumes, loções, etc. Formação: círculos. Organização: alunos em círculos, 

sendo que um irá para o centro com olhos vendados. Execução: o professor dará aos alunos do 

centro algo para cheirar o perfume e dirá: – deverás reconhecer este aroma entre outros que vou 

te dar. Em seguida dará outras coisas (frutas, alvejante, etc.). Este deverá identificar quando lhe 

derem para cheirar algo que tenha o mesmo cheiro do primeiro. 

TOCAR O CEGO 

IDADE: Todas. Objetivos específicos: Desenvolvimento-perspectivo. LOCAL: Ar livre, salão. 

Formação: círculo. Organização: alunos sentados em círculo. Ao centro, um colega de olhos 

vendados. Execução: um colega do círculo se levantará, tocará o ceguinho e se sentará 

novamente. Pelos movimentos feitos, o cego tentará adivinhar quem o tocou. 

COM QUEM ESTARÁ A BOLA? 

IDADE: 9 anos. Objetivos específicos: Atenção, perspicácia. MATERIAL: Bola. LOCAL: Pátio, 

gramado. Formação: círculo. Organização: alunos em círculo, pernas cruzadas, um aluno sentado 

no centro com olhos vendados. Execução: os companheiros passam a bola entre si e ao sinal do 

professor coloca as mãos para trás escondendo a bola. O aluno que está no centro, abre os olhos 

e aponta aquele que imagina estar com a bola. Se errar, repete o jogo. 

DESCOBRIR O QUE ESTÁ MUDADO 

IDADE: Todas. Objetivos específicos: Memória, perspicácia, observação. LOCAL: Ar livre e sala. 

Formação: círculos. Organização: pede-se a um aluno que deixe o local e faz-se algumas 

modificações. Execução: quando o aluno voltar o grupo começará a contar aumentando ou 

diminuindo a intensidade do canto à medida que ele se aproxima ou afasta do que mudou. 
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JOGO DA MEMÓRIA 

IDADE: Todas. Objetivos específicos: Memória, tato. MATERIAL: Lápis, grampos, moedas, giz, 

etc. Formação: em pé, formando um círculo, mãos para trás. Execução: o recreador entregará 

para um aluno um objeto após outro para ser passado adiante. Após serem passados todos os 

objetos, todos se sentarão e rapidamente escreverão o nome dos objetos que passarem pelas 

suas mãos. Vencerá quem escrever mais nomes dos objetos em um tempo determinado 

 

LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar uma borracha escolar para cada criança.  
Envolva a borracha com uma capinha (conforme figura abaixo) e coloque a frase “Jesus apagou 
os meus erros”.  
 
Explique para a criança que ela deve colocar essa borracha também  no estojo, e durante todo o 
ano ela vai usá-la e se lembrar que quando temos Jesus, Ele apaga de nós as tristezas e o 
pecado. Somos limpos, livres para viver coisas novas. 
 
Coloque uma tag com o versículo do dia. 
 

 
 

Boa aula!  


