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Escola Bíblica Do Kids
AULA 4 – Posso ser Salvo?
Todas as pessoas podem ser salvas. Mas elas precisam abrir o coração. E entender cinco passos
muito especiais que acontecem: o Convencimento, a Conversão, o Arrependimento, a Fé e a
Confissão.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):

Estamos finalizando o mês , mas, não o modulo então continue incentivando as crianças para os
desafios semanais. Não deixe de elogiar quem está cumprindo tudo e animar quem ainda precisa
participar mais.
Vamos lá professor, você é o mestre para essas crianças.
LEIA E MEDITE:

Jo16:8, At 3:19, Mt3:8, Hb11:1, Ef2:8, Rm10:10, IJo 1:9
OBJETIVOS:

Mostrar para a criança que quando recebemos Jesus Cristo em nosso coração somos salvos do
pecado e da morte. O único que pode dar a salvação ao homem é Jesus.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Acham que por serem crianças não precisam aceitar Jesus como salvador , provavelmente até já
ouviram isso,
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Pode usar as mesmas caixas d aula passa. Ou fazer um caminho para ilustrar.
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MINISTRANDO:

Alguém aqui sabe me dizer o que é salvação?
Para falarmos de salvação quero lembrar um pouquinho da aula anterior: o plano de redenção.
Lembram que a única forma de sermos livres do pecado e da morte é tendo Jesus no nosso
coração?
Então, e quando nós recebemos Jesus, esse plano se cumpre na nossa vida, e então nós somos
SALVOS!
Ter salvação é viver uma vida nova com Jesus, sabendo que ele sempre está com a gente.
Mas como uma pessoa pode receber salvação? Vocês sabem? É só falar que tem Jesus e
pronto?
Hoje vamos aprender exatamente como acontece a salvação. Para isso trouxe um amiguinho que
vai nos ajudar muito (Use o menino da aula passada ou um fantoche, personagem, ou figura e
junto com as crianças coloque um nome bem divertido).
O nosso amiguinho não conhecia a Jesus... mas ele veio um dia aqui no kids e ele ouviu a tia
contar como Jesus nos ama e o quanto ele quer que sejamos felizes. Então ele abriu a portinha
do seu coração e deixou Jesus entrar.
A primeira coisa que aconteceu foi o CONVENCIMENTO (fazer o boneco dar o primeiro passo).
Nosso amiguinho não queria mais fazer as coisas erradas como mentir, bater nos amigos e até
roubar o brinquedo dos outros... ele se convenceu que existia um caminho muito melhor a seguir.
(Jo 16:8).
Agora que nosso amigo está convencido que o caminho que ele andava não era bom, ele
resolveu mudar. A partir desse dia, ele queria andar mais pertinho de Deus, então a
CONVERSÃO aconteceu!
(At 3:19; Lc 22:32).
Com a conversão, nosso amigo realmente mudou de vida. Ele não andava mais por caminhos
errados. Ele passou a se esforçar muito para fazer as coisas certas. Ele encontrou um caminho
de ARREPENDIMENTO. E se algum dia ele deslizasse e fizesse uma coisinha errada, e se
arrependesse, o Senhor o perdoaria.
(MT 3:8)
Nossa.... Que especial isso que aconteceu com ele... Ele não seria mais acusado de nenhum erro
porque ele tem o perdão de Jesus.
Mas não para por aí não... Para ser salva a pessoa precisa ter FÉ. Crer em Jesus. Nós não
podemos ver Jesus, mas temos a certeza que ele existe. Ele é o nosso Senhor. Podemos sentir
Jesus e ver os seus milagres.
(Hb 11:1 e Ef 2:8)
Depois que ele creu de todo coração, ele confessou que Jesus era o seu Senhor e Salvador.
Quem CONFESSA que Jesus é o Senhor será confessado por Deus como seu filho.
(Rm 10:10; 1Jo1:9)
E assim, após declarar que Jesus é o seu Senhor, o nosso amiguinho recebeu a salvação.
Então vamos recapturar... A salvação acontece com o
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CONVENCIMENTO, CONVERSÃO, ARREPENDIMENTO, FÉ e CONFISSÃO.
Quem aqui tem certeza que é salvo? Você já declarou que Jesus é o seu Senhor? Sempre nos
cultos convidamos as pessoas para aceitarem Jesus e declararem Ele como Senhor e Salvador.
Então hoje todos vamos fazer essa oração. Quem já fez, pode fazer de novo, não tem problema.
Todos os dias eu quero declarar que minha vida é de Jesus!
“Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço, muda a minha
vida. Eu me arrependo de tudo o que fiz de errado e, a partir de agora, quero viver uma nova vida
com o Senhor. Eu creio que o Senhor é o único Salvador e eu desejo te servir todos os dias da
minha vida. Amém.”
ORAÇÃO:

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

IJoão 1:9 “Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar
de toda injustiça.”
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:



Quais são os passos que preciso dar para receber Jesus como Salvador?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:

Jesus se entregou como oferta por nós, Ele foi o próprio sacrifício. E voce tem uma oferta de
sacrifício para entregar a Ele?
ATIVIDADE:

Vamos fazer alguns caminhos com cordas, bamboles, ou outras coisas que possam representar
obstáculos… Eles van se diverter com a brincadeira, mas faça eles refletirem que mesmo que no
caminho aconteça alguma dificuladade Jesus estará conosco.
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1. Atividade para casa.
Ler Lucas 19 e fazer um desenho ou redação contando como aconteceu a salvação na casa de
Zaqueu.
LEMBRANCINHA
Fui salvo for Jesus!

