Junho – LIBERTAÇÃO
AULA 5: Livres das injustiças
Nessa aula vamos falar sobre libertação das injustiças.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nessa aula ensinaremos para as crianças que Jesus nos liberta das injustiças.
Muitas situações acontecem no dia a dia que são injustas. O mundo está cheio de injustiças...
E como as crianças estão lidando com isso?
Precisamos formar crianças fortes, que são capazes de superar as situações contrárias, sabendo que a nossa justiça
vem de Deus.
Buscar a justiça com as próprias mãos não é o caminho. O caminho é Jesus!
Esse nos livra das injustiças e Ele nos restitui e nos recompensa muito mais nas áreas que somos injustiçados.
Vamos ensinar as crianças a não serem melindrosas, nem se colocarem na posição de vitimas ou coitadas. Nós
temos a benção de Deus. Ele já venceu na cruz as injustiças e Nele somos vitoriosos.

LEIA E MEDITE:
João 5:1-11

OBJETIVOS:




Levar a criança a entender que a nossa justiça vem de Deus
Levar a palavra de libertação de todo sentimento de injustiça
Ensinar a criança que Deus deseja que sejamos justos

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Muitas são as situações de injustiça que as crianças vivenciam, ou situações que elas podem se sentir injustiçadas,
mesmo sem haver a intenção da outra parte. Citaremos a seguir alguns exemplos para reflexão:
 Não ter uma festa de aniversário, enquanto os amigos têm (não ter celular, não ter algum brinquedo da
moda, etc)
 Ser excluído de uma brincadeira
 Levar uma bronca sem ter merecido
 Dificuldades familiares (enquanto vê outras famílias sem problemas)

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Campanha e ato profético
Prepare uma cruz grande de EVA. Ela será utilizada durante toda essa campanha para realização dos atos
proféticos.
Separe uma imagem que represente injustiça (modelo abaixo). No momento do ato profético você colocará essa
figura na cruz, declarando que Jesus venceu na cruz as injustiças.
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Utilize uma balança para explicar o que é injustiça. Explique que quando acontecem mais coisas erradas do certas,
há uma injustiça. A justiça busca aqui aquilo que é o correto, a injustiça muitas vezes acontece como consequência
de muitos comportamentos e ações erradas.
Peça para as crianças darem exemplo de situações justas e injustas. Vamos colocar mais coisas erradas do que
certas para mostrar o desequilíbrio da balança.

MINISTRANDO:
Inicie a ministração com a encenação de uma cena de injustiça.
Você pode utilizar fantoches, dedoches, encenação ou figuras para ilustrar:
Lili: Pessoal, olha só o brinquedo que ganhei, vamos brincar?
Davi: Legal Lili!!! Pessoal, vamos brincar.
Duda: Mas essa brincadeira será apenas de 2... Você vai precisar esperar Lili...
(2 horas depois...)
Davi: Pessoal, vou precisar ir embora...
Duda: Eu também. Obrigada Lili. Foi ótima a brincadeira!
Lili: Poxa vida... Fiquei 2h esperando e nunca chegou a minha vez... Que injusto foi isso!!!
Ministração:
Crianças, já aconteceu com vocês alguma situação como essa?
Quantas vezes fomos injustiçados, fizemos tudo certo e mesmo assim acontece algo que não é nada certo com a
gente....
É um sentimento muito ruim se sentir injustiçado....
Algumas pessoas não sabem lidar muito bem com esse sentimento, e sabe o que elas fazem? Tentam se vingar!!!
Mas, será essa a saída? Buscar justiça com as próprias mãos?
Vamos ver o que a Bíblia nos ensina...
A Bíblia conta que em Jerusalém havia um lugar chamado Tanque de Betesda. Esse tanque era grande e tinha muita
água dentro. De tempos em tempos um anjo vinha do céu e descia nesse tanque. E sabe o que acontecia? Quando
as aguas eram agitadas Deus liberava um poder de cura, e a primeira pessoa que entrava no tanque era curada.
Imaginem só.... Pessoas doentes vinham de todos os lugares! Todos queriam receber essa cura!!!
Mas, certo dia Jesus foi para Jerusalém, e passando pelo tanque de Betesda Ele viu um homem paralitico há 38
anos. Esse homem estava há muito tempo ali, mas nunca conseguia entrar no tanque... Sempre alguém pulava
dentro do tanque antes... E como ele não conseguia andar, ficava impossível ser o primeiro. Ninguém o ajudava...
Parecia injusto isso, não?
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Jesus perguntou para esse homem se Ele queria ser curado... E o homem contou que ele nunca conseguiu entrar no
tanque porque sempre alguém entrava antes...
Mas Jesus liberou uma palavra: Ele disse para aquele homem levantar e andar.
Aquele homem creu em Jesus e foi curado!
Jesus o libertou! Ele não ia mais viver aquela situação difícil. Ele estava livre para sempre!
Crianças, a nossa justiça vem de Deus.
Jesus quando veio ao mundo foi muito injustiçado. Imagine só, Ele foi preso e condenado a morte, sendo que Ele
nunca cometeu nenhum pecado... Tem injustiça maior do que essa?
Mas Jesus precisava vencer essa injustiça para que hoje fossemos livres.
Então, quando algo injusto acontecer, se lembre de que a justiça vem de Jesus.
Quando aquele homem ouviu Jesus Ele foi curado.
Ouça a voz de Jesus. Siga Jesus. Ele vai fazer tantas coisas boas acontecerem para você, que você nem vai se
lembrar de mais das injustiças que um dia fizeram. Deus sempre tem muitas coisas boas para os seus filhos.
Vamos agora tirar esse sentimento de injustiça e entregar para Jesus?
Ele vai fazer a justiça Dele, nos abençoando.
E nós, vamos aprender a sermos pessoas justas, como Jesus.

LOUVOR:
“Hora de ajudar” – 3 Palavrinhas

“Justiça de Deus” – 3 Palavrinhas

ORAÇÃO:
Faça o ato profético colando na cruz as figuras que representam as injustiças e declare com as crianças:
“Senhor Jesus, hoje eu quero tirar todo sentimento de injustiça do meu coração. Tudo o que me fizeram de mal, eu
coloco diante do Senhor, e peço a sua justiça. Eu creio que o Senhor venceu na cruz as injustiças, e eu te agradeço
por me fazer livre e vencedor. Em nome de Jesus. Amém”

VERSÍCULO:
“Pois o Senhor é justo e ama a justiça; os retos verão a sua face.” Salmos 11:7

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- Qual é o nome do tanque aonde as pessoas iam para ser curadas?
- Quem agitava as águas para que o poder de Deus curasse as pessoas?
- Já quanto tempo o paralítico estava sofrendo com a enfermidade?
- Porque o paralítico achava que não poderia ser curado?
- O que aconteceu quando o paralítico falou com Jesus?
- Qual é caminho para vencermos as injustiças?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Crianças, vocês sabiam que muitas pessoas investem muito tempo e dinheiro para fazer maldades?
Isso parece muito errado, não é mesmo?
Pois bem, nós somos servos de Deus, justos e abençoados. Vamos investir o nosso tempo e o nosso dinheiro nas
coisas boas. E sabe o que existe de mais precioso no mundo? Uma pessoa conhecer a Deus e aprender o caminho
do Senhor.
Ter Jesus é a coisa mais importante do mundo!
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A nossa oferta faz com que mais pessoas conheçam Jesus, porque a oferta permite que a igreja esteja aberta.
Vamos ofertar ao Senhor com alegria e dedicar mais tempo a fazer coisas boas e a falar do amor de Deus?

ATIVIDADE
Como podemos ser pessoas justas?
Nessa atividade, cada criança fará um desenho de como ela pode agir de forma justa.
Depois, anote o versículo do dia, se lembrando de que Deus ama a justiça, e quem faz as coisas certas verá a Deus

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Queridos pais,
Muitas vezes as crianças se sentem injustiçadas por situações que acontecem no dia a dia, seja em suas casas, na
escola, entre os amigos...
Hoje, as crianças aprenderam que quando algo injusto acontece, temos um caminho: JESUS.
O caminho não é se vingar, ou fazer justiça com as próprias mãos. Mas buscar ao Senhor, tirar do coração esse
sentimento de injustiça e buscar ser justos, como o Senhor é.
E você, tem um exemplo de uma situação que você agiu de forma justa? Que tal compartilhar essa semana esse
exemplo com as crianças?
Deus abençoe!

LEMBRANCINHA:
Vamos fazer uma viseira/coroa, vejam o modelo.

