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ATUALIDADES
Aula 01 – Bullying
Diversos assuntos tem tomado alta relevância no ambiente social das crianças.
Muitas situações corriqueiras na escola, família, entre os amigos e até mesmo na igreja surgem e com
elas dúvidas como: o que é o certo e o errado? O que a Bíblia diz sobre isso? Como lidar com essa
situação?
Nesse mês de setembro abordaremos alguns desses temas e levaremos orientação e apoio para as
nossas crianças.

Para você professor (a)
A campanha de Atualidades tem como objetivo principal abordar temas do cotidiano das crianças e
trazer orientações baseadas na palavra de Deus.
É muito importante o preparo prévio para essas aulas, pois o formato da aula permitirá o esclarecimento
de dúvidas e exposição de situações críticas.
Esteja aberto para ouvir. Organize a rotina da aula e estabeleça um vínculo de confiança com a turma
para que eles se sintam a vontade para compartilhar suas dúvidas e problemas que possam estar
vivendo.
Ore, jejue, faça desse momento uma oporturnidade para que o Senhor toque e transforme cada
coraçãozinho.
Alguns conceitos serão muito importantes para os desdobramentos dessa aula:
O que é Bullying?
Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de
maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na
palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é
entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato.
O que é Cyberbullying?
É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensagens difamatórias ou ameaçadoras
circulando por e-mails, sites, blogs (os diários virtuais), redes sociais e celulares. É quase uma
extensão do que os alunos dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas
envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos
comentários e das ameaças e os efeitos podem ser tão graves ou piores.
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Base Bíblica
Proverbios 3:30-31, 11:17, 13:20, 14:31

Objetivo
O tema bullying tem se tornado cada vez mais frequente na nossa sociedade. Não por se tratar de algo
novo, pois o bullying já existe há bastante tempo, mas por cada vez mais apresentar consequencias
desastrosas na vida daqueles que sofrem esse tipo de agressão.
Aliado ao bullying, o momento tecnológico atual fortalece uma segunda vertente: o cyberbullying.
Nessa aula debateremos sobre este tema, e estudaremos a luz da palavra, o que o Senhor diz sobre
isso.

Situação da Criança
Muitas crianças sofrem bullying nas escolas, cometem o bullying ou assistem o bullying. Infelizmente
isso tem se tornado muito comum. Inclusive o modelo atual de sociedade muitas vezes nos faz ser
coniventes com esse ato, pois não é incomum assistimos situações do tipo e não fazermos nada. No
contexto da criança, não é diferente.
E por vezes, os pais estão ocupados demais para ouvir as histórias das crianças, e os professores já
tem problemas demais para resolver... Então muitos não sabem como lidar com essa situação. Acabam
sofrendo, se isolando e muitas vezes caindo em uma depressão. Há também aqueles que se moldam a
esse ambiente violento e por cansarem de ser a “vítima” decidem mudar de lado para parar de sofrer.
Muitas e muitas vezes tudo o que a criança precisa é se abrir, contar o
que está acontecendo, confiar em alguém que de fato irá ajudá-la.
Que o nosso kids seja um lugar onde as crianças encontrem esse
abrigo, essa luz, a orientação e palavra de paz.

Sugestão para o desenvolvimento da Aula
Para essa aula faremos a simulação de um caso de bullying.
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Um garoto muito inteligente, de óculos, bem educado e tímido é humilhado perante todo o grupo da
escola.
Os adultos que estão ao redor não dão importância, pois se trata de “coisa de criança”, os colegas da
sala, até os mais chegados, caem na risada diante das piadas feitas....
Diversos “elogios” são citados....
Sem amigos, sem ter com quem falar, esse garoto se isola cada vez mais. No intervalo das aulas fica
sozinho. E os “valentões” derrubam o seu lanche, jogam seu material longe, e fazem questão de
mostrar que ele não é benvindo.
Após a representação da história, coloque as crianças em uma roda e comece o debate.

Contando a História
Quem aqui já presenciou uma cena parecida com essa história que acabamos de ver?
Esse foi um exemplo de bullying e esse será o nosso debate de hoje.
(professor, estimule a discussão com as peguntas da enquete a seguir. Isso ajudará a reflexão. As
crianças também poderão fazer perguntas e isso fará a discussão ser ainda mais interessante)
Primeiro, como vocês acham que esse menino se sentiu?
O que vocês acham que ele deveria ter feito?
Porque os “valentões” gostavam de humilhar ele?
Porque é tão difícil aceitar aqueles que são diferentes?
Porque ninguém faz nada para ajudar?
O que você acha que esse garoto deveria fazer?
O que você falaria para ele?
O que você falaria para os valentões?
O bullying é algo muito ruim, que fere a alma e muitas vezes até o corpo da pessoa.
E sabem porque algumas crianças fazem bullying?
Os estudiosos chegaram em 3 motivos:
1. Porque alguns se acham melhores do que os outros e usam do bullying para provar que são os
melhores
2. Porque se acostumaram com a violência. Muitas vezes na própria família a pessa vivenciou
situações parecidas, ou por cansar de ser a vítima se torna o agressor.
3. Porque não tiveram os princípios de amor ao próximo. Não possuem estrutura familiar e não tem
educação mesmo. Sem punição, fazem
aquilo que querem, sem se importar com
consequencias.
Esses comportamentos do agressor são contrários ao que a Bíblia nos ensina. Vamos ver alguns
versículos que falam sobre isso:
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“Não
contendas
com
alguém
sem
Não tenhas inveja do homem violento,
Provérbios 3:30,31

causa,
se
não
te
nem escolhas nenhum

fez
nenhum
mal.
dos seus caminhos.”

Então não é bom seguirmos aqueles que agem com violência. Em proverbios ainda tem mais
ensinamentos sobre isso:
“O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído.” Provérbios
13:30
O que Deus espera de nós é que busquemos sempre a paz. Então quando alguem estiver fazendo
bullying com outra pessoa, não devemos participar, rir ou fingir que nada aconteceu.
Nossa atitude tem que ser de amor para aquela pessoa.
Se ninguém gosta de uma pessoa porque ela não é “popular”, Deus ficará muito feliz se convidarmos
ela para um lanche, ou incluirmos ela em nossas atividades. Isso é praticar o amor.
E isso me faz lembrar de um outro ensinamento:
31 O que oprime o pobre insulta àquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra.”
Provérbios 14:31
Existem muitas formas que o bullying se manifesta. Muitas vezes pela internet ou até pelo celular os
agressores gostam de enviar mensagens de humilhação.
Então se algum dia alguém fizer bullying com você, ou começar a te perseguir, fale com os seus pais.
Se necessário, compartilhe com o professor. E acima de tudo, não permita que ninguém faça você
deixar de acreditar naquilo que você é. Você é bendito, vencedor, filho de Deus. Não existe ninguém
mais importante para Deus do que você. Então ignore as afrontas de Satanás. Ande com os amigos de
Deus, e o Senhor de fará feliz todos os dias da sua vida.

Oração
“Senhor eu te peço, todos os dias da minha vida, me proteja desse mal que é o bullying. Eu declaro que
nenhuma palavra de ofensa que lançaram contra a minha vida tem poder sobre mim. Eu sou filho,
eleito, escolhido para viver o melhor de Deus. E se alguma vez eu ofendi, persegui ou magoei alguém,
eu te peço, me perdoe Senhor. Eu desejo seguir a sua paz e viver debaixo da sua graça. Em nome de
Jesus. Amém.”

Versículo
“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor.” Hebreus 12:14

Verificação do Ensino
O que é o bullying?
Com quem Deus deseja que nós caminhemos?
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O que devemos fazer em uma situação de bullying?
E se fizerem cyberbullying comigo, o que eu faço?

Oferta
A palavra do Senhor diz que o Senhor honrará aqueles que se compadecem do necessitado. Essa
semana a sua oferta de amor será fazer algo por algum necessitado. O Senhor Jesus nos deu o
exemplo e ajudou a tantos que ninguém dava a mínima.... vamos seguir o seu exemplo. Vamos
entregar a nossa oferta ao Senhor e selar esse compromisso. Na próxima semana, gostaria que todos
trouxessem suas experiências para contar para a turma.

Atividade
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Lembrancinha
Cole a tag da campanha contra o bullying em um pirulito, como no exemplo a seguir.

