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Aula 3 –   JESUS, MINHA SOLUÇÃO! 
 

A palavra de Deus nos garante que não existe nada que Jesus não possa fazer. Temos muitos 

exemplos na Bíblia que a presença de Jesus mudou o cenário, e nesta aula levaremos essa certeza 

ao coração de cada criança, que não importa a situação, se Jesus estiver com a gente, tem 

solução.  

 

Leia e Medite:   

 

 Marcos 10; 27; Isaias 11:2;  João 11: 1- 45. 

 

Quais são os meus objetivos:  

  

Ensinar a criança que a presença de Deus em nós resolve qualquer situação, que para Deus não 

existe nada impossível.  

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

Embaralhe cubos mágicos e dê para as crianças resolve-los. Não precisa 

bagunçar muito! 

Cada criança com 1 cubo deve tentar solucionar e desembaralhar as 

cores. Provavelmente as crianças não vão conseguir sozinhas... Ao final da 

aula as crianças receberão uma estratégia para resolver, e devem ser 

encorajadas a tentarem  solucionar até conseguirem.  

 

Leia o artigo e aprenda como solucionar o cubo mágico: 

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/08/como-

montar-um-cubo-magico.html  e assista a vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3QYR15LES_k  

 

Louvor:   

  

Não há impossíveis- https://www.youtube.com/watch?v=q7RE7qm0Kdc  

 

VERSÍCULO DO DIA:  

 

“Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus não; todas as 

coisas são possíveis para Deus". Marcos 10:27 

  

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/08/como-montar-um-cubo-magico.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/08/como-montar-um-cubo-magico.html
https://www.youtube.com/watch?v=3QYR15LES_k
https://www.youtube.com/watch?v=q7RE7qm0Kdc
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/10/27+
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MINISTRANDO:   

  

(Depois de entregar os cubos, e as crianças sozinhas tentarem resolver, solucionar o cubo, comece 

a ministração.)  

 

Crianças, vocês viram como tem coisas difíceis que parecem impossíveis de resolver??? 

Coisas que não tem solução mesmo! Mas hoje eu quero ensinar algo muito importante para 

vocês... PARA DEUS NÃO EXISTE NADA IMPOSSIVÉL!!! Quando a presença de Jesus chega tudo tem 

solução!!! 

 

Na Bíblia está escrito que Deus pode todas as coisas, e que ELE nos dá sabedoria e inteligência 

para vencermos qualquer desafio. 

 

Sabe aquela matéria da escola que você não consegue aprender? Ou as brigas que acontecem 

em casa que parecem que não jeito? Aquela tristeza que não sai do seu coração, pois você 

perdeu uma coisa muito importante que não volta mais? DEUS hoje quer que você tenha fé, 

acredite que tudo pode ser transformado e o impossível acontecer, em nome de Jesus!  

 

Vamos orar!!! 

 (Declare e profetize sobre a vida das crianças Isaias 11:2)  

Após a oração mostre as crianças como resolver o cubo mágico.  

  

ORAÇÃO:   

 

“Senhor Jesus, eu acredito que para o Senhor tudo é possível, e quando o Senhor chega tudo se 

transforma! Me ajuda com seu Espirito Santo vencer tudo que sozinho eu não consigo, em nome de 

Jesus, Amém!  “ 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

   

Vamos fazer um desafio: todos fechem os olhos e pensem, qual coisa impossível que você gostaria 

de viver? Seria uma viagem? Seria um brinquedo incrível? Ou será um passeio em um parque 

muito divertido? Seria uma cura? Ou a salvação de alguém? 

Abra os olhos e diga comigo: “eu vou viver o impossível!” 

Agora vamos ofertar, será nossa oferta dos impossíveis. Nossa oferta tem um significado: o 

reconhecimento que Jesus é o Deus dos impossíveis. Vamos entregar com alegria.   

 

ATIVIDADE:   

  

Resolver o Cubo mágico. 

 

LEMBRANCINHA:   

 

O próprio cubo mágico. 


