
 

 
 
 
 

  INTRODUÇÃO 

Mais um mês para vivermos as maravilhas do Senhor. 

Vamos começar nosso mês, falando sobre a luz do mundo, JESUS que nos tirou das trevas e nos 

faz brilhar por onde formos! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 Jesus é a luz que nos tira da cegueira espiritual, nos mostra o caminho para o céu, nos tira das 

trevas do pecado, nos revela a face de Deus e nos faz entender sua palavra. Sem a luz de Jesus 

em seu caminho, o homem viverá em trevas e traz a revelação para que nos tornemos libertos, 

pois nada fica encoberto sob o domínio da luz que é Jesus. A obra de satanás em nós está 

derrotada. 

 

SANTIDADE APOSTÓLICA  -  AULA 1 

LUZ 

A luz é representada por Jesus, porque com a luz, sabemos para onde ir, nós sabemos e 

enxergamos o caminho que devemos seguir. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, 

também devemos ser luz, também devemos  mostrar o caminho a quem precisa, através do 

nosso testemunho de vida as pessoas vão enxergar a luz de Deus e saber que Jesus é o único 

caminho. 

 
LEIA E MEDITE: 

João 8:12 

 
OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender que assim como Jesus, devemos ser também Luz no mundo! 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Vamos enfeitar o Kids com muitas luzes e montar um painel de lampada para fotos:

 



 

 
 
 

● 

 
● Para a ministração: lanterna, abajour, lâmpada, etc 

●  
● Vamos contar a história dentro da cabana de luzes e a máscara enquanto ministra: 

●  
 

 



 

 
 
 

MINISTRANDO: 

Uaaal, quantas luzes por aqui né? 

alguém aqui gosta das luzes, igual eu ? elas são lindas né! Eu adoro 

Na bíblia, a luz é Jesus, sabiam? É sim, sabe porque? Quando chega de noite, a mamãe sempre 

acende a luz da nossa casa né?! Vamos chamar a noite de trevas, porque trevas quer dizer que 

falta luz... o brilho e não conseguimos fazer nada, porque não da para gente ver nada né! Então é 

para não ficarmos no escuro que existe a luz, ninguém aqui quer ficar no escuro, não é mesmo! 

E estamos andando com Jesus por amor, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos 

salvar das trevas, ninguém quer ficar nas trevas sem saber por onde esta andando. 

Vejam quanta luz e como é diferente, com a Luz a gente consegue saber onde estão as coisas e 

se tem alguma coisa no caminho, né? 

E Jesus é a nossa luz, com ele nós conseguimos enxergar tudo e sabemos o caminho que 

devemos ir, porque a luz de Jesus tira a gente do escuro, do medo e da tristeza, e como Jesus é 

a luz, nós também temos que ser a luz e ajudar os amigos que estão triste, com medo e nesse 

escuro que não é de Deus. 

Vamos repetir: Jesus é a nossa a LUZ do mundo e eu também, onde eu for eu vou brilhar! 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, eu te agradeço, por colocar sua luz em mim e ter me tirado das trevas, eu quero ser a luz 

do mundo e levar a sua luz para quem precisa, em nome de Jesus, Amém! 

 

VERSÍCULO: 

Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz 
da vida". João 8:12 
 

ATIVIDADE  

● Vamos confeccionar uma lâmpada, vamos precisar de bexigas amarelas, copinho para 

fazer a  base, olhos, nariz e boca (para colar). 

●   
LEMBRANCINHA 

A cada aula as crianças levarão um boton como símbolo profético. 


