Janeiro – Campanha Eu aprendi no kids
“O ano mais apostólico de nossas vidas”

AULA 4 – APRENDI COMO NÃO SER PEGO NUMA MENTIRA
Nessa aula abordaremos um valioso valor que temos como servos de Deus: sermos verdadeiros!
E como cristãos que somos a mentira não combina com a nossa vida.
Reforçaremos nessa aula que a melhor forma de não ser pego numa mentira é falando a verdade
sempre.
Deus abençoe e tenham uma boa aula!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Estamos encerrando a campanha “Eu aprendi no kids”.
Comece a aula refletindo sobre os aprendizados que a turma teve durante a campanha e falem
sobre outras coisas mais que eles aprenderam com o kids (como respeitar os amigos, orar,
louvar, os deixe darem exemplos de como usam em seu dia a dia aquilo que aprenderam).
E nessa última aula falaremos sobre a mentira. As dinâmicas ajudarão a reforçar o conteúdo.
Você pode trazer algum exemplo de pessoas que mentiram e foram pegas, e com isso se deram
muito mal (se não se recordar de um exemplo seu, utilize exemplos da Bíblia: Pedro que negou
que conhecia Jesus, Ananias e Safira que mentiram sobre a venda da casa).
Termine a campanha ungindo as crianças, declarando que essa malignidade não terá domínio
sobre a vida deles e declare que o que eles aprenderam nessa campanha não se perderá, mas
eles se lembrarão dos valores que temos como servo de Deus.
Para trabalhar a mentira de forma positiva
1. Nunca chamar a criança de mentirosa, e sim escutá-la com atenção para ajuda-la.
2. Explicar as consequências de uma mentira com exemplos práticos, sempre tentando
manter um canal de comunicação aberto entre vocês.
3. Não gritar e nem pressioná-la com interrogatórios. Ela se sentirá acuada e o medo
poderá fazê-la mentir outra vez
4. Estimular a criança a sempre se colocar no lugar do outro
5. Tentar compreender o significado implícito na mentira
6. Na escola, os professores nunca devem expor crianças que mentem na frente dos
colegas.

LEIA E MEDITE:
Provérbios 12:19 e 22, Provérbios 6:16-19, Efésios 4:25, Exodo 20:16, Salmo 101:7, Colossenses
3:9-10
OBJETIVOS
Ensinar a criança o caminho da verdade.
Mostrar que a mentira tem “perna curta”, e não vem de Deus.
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O Senhor deseja que sejamos verdadeiros e honestos, e que mentir nunca é a solução ideal para
os nossos problemas.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Muitas vezes a criança não sabe como lidar com uma situação difícil, seja um conflito com os pais
ou mesmo uma situação desafiante com os amigos.
Então, a única alternativa que lhes vem em mente é mentir.
O uso de frases como “não fui eu”, “não sei”, ou “já fiz o dever” são muito comuns para escapar
de cobranças dos pais.
Já com os amigos, muitas vezes a mentira é muito usada para que a criança se sinta aceita pelo
grupo. Então ela inventa viagens, passeios, brinquedos que supostamente tem, para que o grupo
a aceite.
Mas atenção! Existe uma diferença entre a mentira e a fase que a criança fantasia.
A fantasia dá instrumentos para a criança conseguir significar, dar sentido e sensações, desejos,
anseios às situações. É a fantasia que constitui repertório do que e como a criança vê o mundo.
Então a criança criar suas fantasias é muito positivo para o seu desenvolvimento.
A mentira tem um sentido de trapaça, disfarce, negação. A criança poderá mentir contando
histórias para levar vantagem.
Normalmente a fase da fantasia vai até os 6 anos e as crianças começam e adotar a mentira em
torno dos 7 (mas isso não é uma regra pois depende de cada criança).

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Para essa aula aplicaremos 3 dinâmicas. Você irá fazer em esquema de circuito, onde em cada
lugar haverá um aprendizado.
1. Dinâmica de reflexão da campanha: “Eu aprendi no kids”.
Fazer um painel com as crianças. Leve uma cartolina, e cada uma pode colocar seus
aprendizados em um post it ou um pedaço de sulfite (cortado em 4). Pode fazer uma
ilustração ou escrever.
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2. Dinâmica 2 verdades e 1 mentira (aplicável a sala de 7-10. No caso dos pequenos, você
pode falar as 2 verdades e 1 mentira e pedir para eles adivinharem)
Cada criança deverá contar 2 verdades e uma mentira sobre ela mesma (exemplo: tenho um
cachorro, tenho 2 irmãos e o lugar preferido que gosto de viajar é a praia). O grupo deverá
descobrir qual é a mentira.
Aprendizado: quando mentimos aquilo que falamos perde a credibilidade, então as pessoas
não sabem mais se aquilo é uma verdade ou uma mentira.
3. Dinâmica do telefone sem fio com gestos.
Cada criança deverá ficar de costas uma
para a outra. A última da fila a deverá
fazer um gesto para a penúltima criança
da fila (sem as demais verem). E assim,
sucessivamente uma deve mostrar o
gesto para a outra sem que as crianças
que estão na fila vejam. Ao final, a última
criança deve mostrar para o grupo o gesto
que foi repassado e a primeira também.
Aprendizado: quando contamos uma
mentira nunca sabemos qual a proporção
que ela pode tomar e nem aonde ela pode chegar. As vezes uma mentirinha que começa
inofensiva pode virar uma coisa bem grave. Isso principalmente quando mentimos a respeito
de outra pessoa.
MINISTRANDO:
1. Inicie a aula com o painel de aprendizados e depois as dinâmicas seguintes.
Quantas coisas temos aprendido no kids, não é mesmo? Vamos ver alguns exemplos (interaja
com o painel).
Aqui nós aprendemos como servir a Deus e sermos pessoas que agradam ao Senhor Jesus.
O caminho de Deus é o melhor que uma pessoa pode seguir, então crianças vocês estão tendo a
chance de seguirem um caminho que farão vocês serem muito felizes na vida.
E nessa aula vamos aprender a se livrar de algo que Deus detesta. A Bíblia diz que quem pratica
isso não consegue ficar na presença de Deus, porque é algo abominável.
Alguém sabe o que é? A MENTIRA! Então vamos ver o que podemos aprender sobre a mentira.
2. Aplique a dinâmica de 2 verdades e 1 mentira
Foi difícil saber a verdade e a mentira, não é? Quando uma pessoa mente muito, ninguém mais
acredita nessa pessoa. As pessoas ficam confusas, não sabe mais o que é verdade ou mentira,
então ninguém confia na pessoa.
(deixe as crianças comentarem)
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2. Aplique a dinâmica do telefone sem fio com gestos
Vocês viram que o gesto começou de um jeito e terminou de outro, não é mesmo? Isso também
acontece com a mentira. As vezes a pessoa conta uma mentira pequenininha achando que não
vai fazer mal para ninguém. Mas essa mentira pode crescer, ficar gigante, ou prejudicar pessoas.
Sabe crianças, a mentira é algo muito ruim e não deve fazer parte da nossa vida.
As vezes a criança quer contar uma mentira para se livrar de um problema ou para mostrar para
os amigos que ela é legal. Mas com isso ela cria um problema ainda maior, e deixa Deus muito
triste.
O Senhor nos ensina a sermos verdadeiros. Então seja sempre você mesmo.
Se um dia você errar ou não fizer algo como pediram, fale a verdade. É melhor levar uma bronca
por ter falado uma verdade do que virar um mentiroso, não ter mais a confiança de ninguém e se
afastar de Deus.
Quem conta mentira sempre se dá mal também, porque a mentira tem perna curta (conte um
exemplo pessoal ou da Bíblia – Pedro negando Jesus ou Ananias e Safira).
Então, vamos sempre falar a verdade! Quem topa esse desafio?
Vamos orar por isso, e Deus vai nos ajudar a sermos verdadeiros.

ORAÇÃO:
“Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu menti. Eu quero ser uma pessoa verdadeira.
Me ajude a ser sincero e a falar a verdade em todos os momentos. Em nome de Jesus, Amém.”
VERSÍCULO
“O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se alegra com os que falam a verdade”.
Provérbios 12:22 (adaptado)
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
-

Deus se agrada da mentira?
O que acontece quando uma pessoa mente?
Porque uma criança mente?
O que fazer quando eu mentir? (peça perdão a Deus e fale a verdade depois)
Como posso ser uma pessoa verdadeira?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Deus se agrada de pessoas sinceras. E no momento de oferta Ele fica muito feliz quando
entregamos com um coração sincero. Não porque a tia do kids disse ou porque a mãe falou para
entregar. Mas porque amamos a Deus e a obra.
Por isso vamos entregar a nossa oferta de sinceridade no dia de hoje. E cada um vai orar
individualmente para Deus, dizendo que deseja ter esse coração sincero para amar a obra e
cuidar da casa de Deus.
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ATIVIDADE
A atividade da aula girará em torno da dinâmica apresentada no tópico de desenvolvimento da
aula
LEMBRANCINHA:
Entregar para cada criança o bonequinho que nos ensina a controlar a língua.

Boa aula!

