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AULA 3- Triatlo – Ser Incansável 

 

Nessa aula vamos falar da modalidade esportiva do triatlo. Que é uma palavra grega que designa um 

evento atlético composto por 3 modalidades. Atualmente o triatlo tem a combinação de natação, ciclismo e 

corrida, nessa ordem e sem interrupção entre as modalidades. 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

 
No triatlo temos 3 modalidades que precisam ser completadas uma após a outra para que o atleta chegue 
ao seu objetivo final que é vencer não é mesmo. Nosso Deus é trino também (3) Deus Pai, Deus Filho e 
Deus Espírito Santo.  Assim como para chegar ao objetivo o atleta precisa ser incansável, não desistir e 
não deixar que os adversários passem a sua frente para não ficar em desvantagem, Deus também é 
incansável em seu amor e misericórdia por nós, Ele não desiste de nós mesmo quando pecamos e nos 
garante uma proteção contínua para que o adversário não nos toque. Mesmo sendo o Todo Poderoso 
Deus cuida de nós.  
 
Precisamos ser assim como o Senhor, incansáveis em buscar a Sua presença e em aprender a Sua 
palavra.  
 
Não podemos nos cansar de orar, de clamar, de jejuar e de buscar agradar a esse Deus tão lindo, não é 
mesmo? E é isso que vamos ensinar as crianças hoje: o desejo incansável de buscar a Deus.  
 
Deus cuidou incansavelmente do seu povo durante os 40 anos no deserto não deixando que nada os 
faltasse. Mesmo que ainda muitos reclamassem, Ele cuidava em cada detalhe. A Palavra fala que as 
roupas não se desgastavam, todos os dias vinha do céu alimento fresco e Deus continua com esse 
cuidado conosco até os dias de hoje! 

 
LEIA E MEDITE: 

 
Salmos 118.8 / Êxodo 13.17-22 
 

OBJETIVOS: 

 
 Ensinar a criança que precisamos ser incansáveis em buscar a Deus. 

 E que o Senhor também é incansável para nos abençoar e nos proteger. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças que vivem com medo de tudo pois estão em uma geração onde existem conflitos em toda parte: 
na escola, na televisão dentro dos noticiários...  
Elas assistem o conflito social e político que estamos vivendo na nossa sociedade, e, infelizmente, em 
alguns lares conflitos dentre de casa entre os pais e familiares. As crianças vivem com medo de tudo, se 
tornam violentas pois repetem o que assistem, e muitas vezes não tem o referencial que precisam para 
buscar ao Senhor diante dessas situações.  
Hoje seremos esse referencial que ela precisa para buscar ao Senhor e viver a cura, libertação e os 
livramentos que só o Senhor pode dar. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Para essa aula sugerimos levar 1 piscina de bebe e imagens de piscina , bicicleta , corrida e de 

uma prova de triatlo 

 Coloque na parede as imagens para demonstrar para as crianças durante a ministração. 

 A Piscina deve estar com bolinhas ou com bastante papel picado e dentro da piscina no fundo 
vários envelopes dentro deles papeis escritos em cada um as palavras amor, cuidado, proteção, 
Deus, Jesus 

 
 

 
 
 
MINISTRANDO: 

 
Hoje vamos fazer uma brincadeira. Quando terminarmos vocês precisarão descobrir qual a modalidade 
olímpica falaremos no dia de hoje. 
(divida a sala em trios e coloque cada participante em um canto da sala). 
O desafio será mergulhar na piscina, pegar o envelope (1 criança), pegar o envelope e correr até o 
próximo amigo (criança 2), pular de um pé só até a linha de chegada e abrir o envelope (criança 3)  
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Após finalizado o percurso com todas as crianças, veja quem fez no menor tempo. O vencedor poderá ler 
em voz alta todos os envelopes. 
 
Deu para ter uma idéia do esporte que falaremos hoje? Será o triatlo! 
O triatlo é um esporte que reúne 3 modalidades a natação, o ciclismo e a corrida.  
As pessoas que praticam esse esporte (mostre as imagens) precisam sempre se preparar muito bem para 
cada competição e ser INCANSÁVEL para conseguir ganhar  
 
É uma prova muito desafiadora, e, como toda competição, sempre tem muitos adversários para tentar 
roubar o seu lugar e conquistar a medalha de campeão. 
 
Vocês sabiam que se Deus praticasse essa prova Ele certamente chegaria em primeiro lugar, mas 
muuuuito a frente dos demais? Isso porque Ele é INCANSÁVEL!  
 
Ele é um Deus que não se cansa de nos abençoar, de nos proteger, de cuidar de tudo que precisamos em 
cada detalhe, E olha só que impressionante, assim como o triatlo tem 3 modalidades o nosso Deus se 
manifesta como Deus pai, Deus Filho e Deus Espirito Santo. 
 
Como o amor e cuidado de Deus nos surpreende! Deus sempre cuidou dos seus filhos. Vocês lembram da 
história que o povo de Deus passou 40 anos no deserto o Senhor cuidou e protegeu de cada uma das 
pessoas que estavam lá?. (Conte um pouco da história e relembre que Deus mandava maná do céu de dia 
e a carne a noite. Conte também sobre a coluna de fogo que os esquentava a noite e da nuvem que os 
protegia do sol do deserto durante o dia). 
 
Ouçam algo muito importante: Deus não se cansa de cuidar de nós e não deixa o adversário, que é o 
nosso único inimigo, ocupar lugar na nossa vida. E sabe qual é o desejo de Deus? Que sejamos felizes e 
abençoados. E Ele gostaria muito que todos nós fossemos incansáveis, para realizar coisas boas, para 
buscar a Ele, para ajudar ao próximo, sermos dedicados e amáveis,  igualzinho ao Senhor. 
. 
Mas como conseguimos ser incansáveis como Deus? Orando, cantando louvores, vindo a Igreja.  
 
Deus é assim incansável até hoje em nos abençoar e cuidar de nós em tudo que precisamos. Não 
precisamos ter medo do que ouvimos, ou vemos nem do que estamos passando no momento porque 
Deus não esquece de nós e não cansa de nos abençoar. 

 
ORAÇÃO: 

 
Senhor meu Deus, eu quero hoje aprender a ser incansável como tu és. Cuida de mim como o Senhor 
cuidou do povo no deserto. Se eu tiver medo de dia ou de noite, vem me socorrer e trazer tudo que eu 
preciso. Eu confio em ti Senhor, em nome de Jesus , amém! 

 
 
VERSÍCULO: 

 
“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em, mim nunca mais terá sede” 
João 6.35 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Como Deus protegia o seu povo de noite no deserto? 
2. O que o Senhor dava para o seu povo comer naquele tempo? 
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3. Faltava alguma coisa para o povo no deserto? 
4. Como precisamos ser para vivermos todas as bênçãos que o Senhor tem pra nós? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Aquele povo no deserto recebia de Deus todos os dias tudo que precisavam para se alimentar e para se 
proteger. Hoje vamos entregar nossas ofertas para cuidar da nossa Igreja e suprir todas as necessidades 
da casa do Senhor. Deseje no seu coração todos os dias entregar ofertas ao Senhor. 

 
ATIVIDADE  

 
Vamos brincar com as crianças de vivo ou morto, mas vamos falar assim: Com Jesus as crianças ficam de 
pé e sem Jesus as crianças agacham. 

 
LEMBRANCINHA: 

 
Medalhas de EVA 
 
 

 


