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AULA 2: Livres da ansiedade 
 

Nessa aula denunciaremos toda ansiedade. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Deus diz na Bíblia que Ele quer tirar nossa ansiedade. É normal sentir ansiedade em algumas 

situações, mas a ansiedade não nos ajuda em nada a resolver o problema.  A Bíblia nos ensina a 

vencer a ansiedade confiando no Senhor e lançado sobre Ele nossas ansiedades, por que Ele 

cuida de nos. 

A oração era uma coisa muito importante na vida de Jesus e Ele sempre orava nos momentos 

decisivos em sua vida. Jesus teve momentos de aflição, orou a Deus e ficou preparado para 

enfrentar os desafios mais importantes. 

Ele recebeu as forças que precisava para cumprir a sua missão. 

O Senhor quer nos  fortalecer nos momentos de ansiedade e aflição. Professor, não importa o 

momento de ansiedade que você esteja vivendo, Jesus fez cair sobre Ele toda iniquidade de nós 

todos. Ouça a voz do Senhor e viva o plano perfeito que Ele tem para você!  

LEIA E MEDITE: 
 

Lucas 10:38-42 
Eclesiastes 3 
 

OBJETIVOS: 
 

 Levar a criança a entender que devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. 
 Jesus nos ensina que o caminho para aliviar a ansiedade é a ORAÇÃO. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Nesse período em que o isolamento social tem sido necessário, as crianças tiveram uma brusca 
mudança na sua rotina e muitas estão sem poder interagir com amigos, sair de casa e fazer o que 
gostam. Isso pode gerar uma apreensão. 
 
Diante dessa mudança na rotina, tiveram que se adequar à nova realidade passando a ter aulas 
online e isso tem causado ansiedade. Por que elas cumprem todas as obrigações sem sair de 
casa e a falta de mudança do ambiente acaba provocando uma sensação de que não vai voltar à 
normalidade de antes. 
 
 A ansiedade tem acometido as crianças, mas sabemos que há uma saída: JESUS! Ele é o 
melhor caminho para libertação. Que possamos levar Jesus para as crianças e quebrar esse ciclo 
de sofrimento. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Campanha e ato profético 
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Prepare uma cruz grande de EVA. Ela será utilizada durante toda essa campanha para realização 

dos atos proféticos. 

Separe uma caixa de presente vazia para a hora da ministração. (modelos abaixo). Separe 

também figuras que representem a ansiedade. 

No momento do ato profético você colocará essa figura na cruz, declarando que Jesus venceu na 

cruz toda ansiedade. 

         

 

        

Aula Livres da ansiedade 

 Para abordar o caso prático, providencie um Uma caixa de presente vazia. 

 Para contar a história de Marta e Maria, providencie 2 bonecas feito com rolo de papel 
higiênico. 

 Providencie também figuras que representem a cena da história. 
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MINISTRANDO: 
 
Mostre a caixa de presente vazia e diga. 
Hoje eu estou muito ansiosa para abrir esse presente. 
Vocês sabem o que é estar ansioso? 
Não! É ficar agoniado, inquieto querendo muito uma coisa. Eu estou muito impaciente querendo 
abrir este presente, estou curiosa e vocês? 
Vamos abrir juntos? No 3, vamos lá 1...2...3...  Quando abrir o presente faça cara de insatisfeito. 
Ah não, não acredito, olhem só... não tem nada! 
 
Hoje nós vamos aprender com Jesus sobre ansiedade.  
Aqui na Bíblia tem uma moça que era muito ansiosa. Vamos ouvir a história dela. 
 
Certa vez Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, e foi até a casa de Marta. 
Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava 
ocupada com muito serviço.  
E aproximando-se de Jesus, perguntou: “Senhor, não te importas que minha irmã tenha me 
deixado sozinha com o serviço?  Fala para ela vir me ajudar!”  
O senhor falou: “Marta, Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; apenas uma 
é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.” 
 
Então Maria escolheu ficar ouvindo os ensinamentos de Jesus. Enquanto Marta estava ansiosa e 
preocupada com os afazeres da casa. 
Quem aqui é igual a Marta, ansiosa e preocupada e quer ser curada? 
 
A ansiedade faz a gente perder a melhor parte. Marta não percebeu que ela estava perdendo a 
chance de ficar perto de Jesus, aprendendo muito. 
 
Nós não vamos deixar a ansiedade roubar de nós os bons momentos. 
Vamos viver cada momento, e buscar em Jesus as orientações para fazer as melhores escolhas. 
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Vamos orar por isso? 
 

LOUVOR: 
 

Toc toc – 3 Palavrinhas 

 

ORAÇÃO: 
 
Faça o ato profético colando na cruz a figura da ansiedade e declare com as crianças: 
 
“Senhor Jesus, hoje eu entrego nas suas mãos toda a ansiedade, inquietação que tenho dentro 
de mim. Eu declaro que estou livre da ansiedade, da agonia, e de tudo daquilo que quer me 
chatear. Eu recebo a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém” 
 
 
VERSÍCULO: 
                 
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” 1 Pedro 5:7   
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. Porque Marta estava inquieta? 
2. O que Jesus falou para Marta? 
3. Por que Marta estava ansiosa? 
4. Quem escolheu a melhor parte? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 

Jesus, no livro de Mateus, fala que não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, por que Ele 
cuida de nós.  
Então, devemos seguir alguns princípios espirituais. O primeiro é confiar no Senhor, o segundo é 
trazer nossos dízimos e oferta para a casa de Deus, o terceiro é fazer com que outras crianças 
sejam salvas, curadas e libertas. 
Mas como podemos fazer outras crianças serem curadas e conhecerem a Jesus? 
Sabe como? Trazendo nosso desafio diário, nossa oferta de gratidão.  Com tudo isso, ajudarmos 
a espalhar o amor de Jesus. 
Quem quer fazer isso comigo hoje? Então vamos ofertar com alegria! 
 

ATIVIDADE  
 

Peça para cada uma fazer o desenho da casa de Marta e Maria deixe bem organizada para 
receber Jesus. 
O desafio da semana será ajudar a mamãe na organização da casa. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/5/7+
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Hoje as crianças aprenderam a vencer a ansiedade.  
Então, essa semana, faça uma oração específica com os seus filhos, denunciando a ansiedade e 
declarando a paz do Senhor. 
Que tal durante essa semana você distribuir alguma tarefa da casa com seus filhos. Certamente 
será um tempo de interação e motivação para eles. 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 

 
 

Na impossibilidade de entrega da lembrancinha presencialmente, a atividade será a 
lembrancinha! 


