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AULA 4 -  O meu corpo é o templo de Cristo 

 

Nessa aula falaremos sobre santidade,  quando devemos nos afastar das malignidades que 

existem no dia de hoje. 

Essa aula antecederá a semana do Carvanal, então a criança terá a oportunidade para refletir 

sobre coisas que agradam e desagradam a Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
O carnaval está chegando e junto com essa época do ano vêm as propostas de bloquinhos de 
carnaval, festas a fantasia, e inúmeros outras atrações para gerar euforia e diversão. 
 
Sabemos, porém que o mal do carnaval não é a festinha a fantasia, ou o bailinho das crianças. 
Adicionalmente a isso, tem se tornado comum ver crianças participando de danças que estimulam 
a erotização e utilizando roupas que não tem qualquer relação com a infância. 
 
O apelo do mundo tem sido muito forte para a sexualização infantil. Ídolos mirins tem se 
levantado e levado a bandeira (ainda que indiretamente) que é legal explorar a erotização. 
 
Mas o que é sexualização infantil? 
A sexualização infantil não é um processo natural da criança, e sim algo que adultiza a criança, e 
que muitas vezes é encabeçada pela publicidade infantil. 
 
Atenção! Sexualização infantil é diferente de sexualidade. 
A sexualidade infantil refere-se ao desenvolvimento do auto conhecimento sexual da criança. Que 
ocorrendo de forma saudável faz parte do desenvolvimento da criança. 
Já a sexualização infantil está ligada a erotização. 
 
Professor, não vamos ser coniventes com esse mal. Nossas crianças saberão fazer escolhas que 
levam a Deus, e não que levam até o abismo. 
 
A santidade é o caminho para nos achegarmos a Deus. Essa precisa ser a nossa marca, a nossa 
identidade. 
 
Se os pais tiverem dúvidas sobre o tema, não tenha medo de se posicionar.  
Incentive os pais a preservarem os seus filhos das comemorações dessa época. Incentive as 
crianças a optar pelo caminho da santidade. Quando a criança entende que o melhor para ela é 
buscar essa santidade, nada pode roubá-la. 
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Hebreus 12:14 , Genesis 19:26 , Filipenses 3:13-14 
 

OBJETIVOS 

 
 Levar a criança a ter consciência de suas escolhas. Incentivar a criança a escolher sempre 

o caminho que leva até Deus 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Com todo a acesso a vídeos, redes sociais e internet, a criança tem criado referências de quem 
seriam os ícones do seu tempo. Em geral esses ícones são crianças que alcançaram a fama por 
criarem uma marca diferenciada.E por terem esse padrão como algo legal a se seguir, a criança 
molda o seu comportamento, copia atitudes, aparência, e forma de falar, para estar “na moda”. 
 
Muitas vezes os próprios pais ou familiares incentivam um comportamento inadequado por 
acharem “bonitinho”. Quantos vídeos podemos encontrar na internet de crianças dançando 
musicas sensuais, utilizando vocabulário inadequado ou se comportando como mini adultos. 
 
O contexto que a criança vive hoje é completamente diferente do que vivíamos no nosso tempo. 
Precisamos entender esse cenário antes de julgar, e ajuda-las a fazer escolhas, a ter referenciais 
de Deus, a buscarem o caminho de Deus. Que possamos ser esses referenciais para essas 
crianças. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
Nessa aula faremos um tabuleiro humano. 
Com fita crepe você pode montar a estrutura de um tabuleiro. Providencie um dado grande (pode 
ser numérico ou com cores). O final do tabuleiro deve chegar em Deus (coloque um cartaz 
deixando claro esse objetivo. 
 

 

 
 

MINISTRANDO: 

 

Hoje na nossa aula seremos desafiados a chegar até Deus. 

Faremos da seguinte forma. Cada criança deve jogar o dado. Cada cor ou numero tem uma 
pergunta ou uma direção a ser seguida. Atenção. Cada criança joga uma vez e a próxima 
continua do lugar onde a anterior parou. Combinado? Vamos lá então! 
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(coloque as crianças ao redor do tabuleiro humano. A ministração acontecerá junto com a 
dinâmica). 
 
Desafio 1: Você tem um amigo da escola que fala muitas coisas feias (palavrões). Quando você 

percebeu, você começa a falar também. Os seus amigos acharam o máximo você começar a 
falar essas besteiras. Mas você ficou na duvida se estava seguindo o caminho certo. O que você 
faz: Continua falando escondido da sua mãe (e não fala de jeito nenhum na igreja) ou muda o 
comportamento e não fala mais, porque sabe que isso te afasta de Deus? 
(dependendo da escolha a criança anda uma casa para frente ou para trás. Após a resposta, vem 
a próxima criança e continua do mesmo lugar. Atenção, os amigos podem ajudar na resposta) 
 
Desafio 2: Inventaram uma música nova que tem uma dancinha que alguns adultos gostam. Tem 

que rebolar bastante e faz gestos feios (para os maiores pode dizer que é sensual)... Você 
aprendeu no kids que essa dança não é de Deus. O que você deve fazer? Continua dançando, 
afinal Deus perdoa nossos pecados, ou pede para Deus te ajudar a ter santidade e se separar 
daquilo que é o mal.(Ande ou volte 2 casas) 
 
Desafio 3: O que é santidade? 

Reforce: Ter santidade é se afastar do pecado, e buscar agradar a Deus. A santidade começa 
dentro de nós, quando amamos a Deus e desejamos buscar a Ele. E se manifesta nas nossas 
atitudes e comportamentos. Então se amamos a Deus e queremos agradar a Ele, nos afastamos 
do mal, daquilo que nos faz pecar. (ande 2 ou volte 2 casas) 
 
Desafio 4: O carnaval é uma festa que celebra o pecado. Muita violência e coisas ruins 

acontecem nessa época do ano. As pessoas bebem muito, se drogam, acontecem traições... nos 
desfiles as pessoas gostam de ficar nuas para exibir seu corpo. Você acha que essa festa agrada 
a Deus? Devemos participar do carnaval? (ande ou volte 1 casa) 
 
Desafio 5: Você sabia que Ló e sua família moravam em um lugar muito estranho que se 

chamava Sodoma? Era um lugar que parecia carnaval todo dia. As pessoas faziam coisas que 
deixavam Deus muito triste. Todo mundo namorava todo mundo, as pessoas se vestiam de forma 
sensual, adoravam outros deuses.... ninguém estava interessado em se livrar do pecado. Eles 
gostavam de fazer coisas erradas todos os dias. Ninguém queria seguir Deus. As crianças 
também começaram a fazer essas coisas feias. E isso deixou Deus muito triste. Mas Ló amava a 
Deus. Ele não combinava com aquele lugar. Era como se ele estivesse perdido em uma festa de 
carnaval que não acabava nunca!!! 
Então Deus disse para Jó que aquela cidade a cidade vizinha (Gomorra) iam ser destruídas. 
Então ele e a família deveriam ir embora correndo, sem olhar para trás. Eles tinham que 
abandonar tudo, aqueles costumes feios, e as coisas que não eram de Deus.  
Mas a mulher de Ló olhou para trás. E sabem o que aconteceu né? Ela virou estátua de sal. 
Estátua anda para frente? Não!!! Estátua fica parada. Ela não conseguiu chegar até Deus. Mas 
Ló e a filhas não olharam para trás. Eles seguiram em frente, caminhando para a vontade de 
Deus. 
 
Nesse desafio você vai fazer uma pose de estátua por 10 segundos. E para lembrarmos que 
devemos abandonar os maus costumes, você não vai andar nem para frente e nem para traz no 
tabuleiro. 
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Desafio 6: Alerta urgente! As crianças foram para uma festa de carnaval muito estranha. Tinha 

músicas feias, e as crianças começaram a fazer uma competição de dançar até o chão. Volte 3 
casas!!! 
 
Reforce: quando fazemos algo que não agrada a Deus, nos afastamos da presença Dele. Deus 
deseja que estejamos bem pertinho Dele. Então se um dia você perceber que errou o caminho e 
voltou para trás, peça perdão e busque seguir o caminho que te leva a Deus. 
 
Desafio 7: todas as crianças deverão ficar no tabuleiro e juntos cantarão: “Eu escolho Deus”. E 

devem seguir quantas casas faltam para chegar até Deus. 
 
(professor, adeque a dinâmica ao numero de crianças que tem na sala. Você pode fazer duplas, 
dependendo do numero de crianças) 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, hoje eu escolho me afastar do mal e seguir em direção a sua vontade. Me perdoe 
por todas as coisas erradas que fiz, e os maus costumes que segui. Eu desejo ter santidade, 
seguir em frente, sem olhar para traz, buscando sempre a vontade do Senhor. Em nome de 
Jesus.” 
 
Unja as crianças declarando a cobertura do Senhor e declarando que as malignidades desse 
mundo não tem poder sobre elas. 
 

VERSÍCULO 

 

“Afastem-se de toda forma de mal”. 1 Tessalonicenses 5:22 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- Que coisas que faço que desagradam a Deus? 
- Porque o carnaval não é uma festa legal para irmos? 
- Quem virou uma estátua de sal? E porque? 
- Como posso buscar a santidade e ficar mais pertinho de Deus?  
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Crianças, vocês sabiam que tem pessoas que trabalham o ano inteiro e junto todo o dinheiro para 
gastarem na festa do carnaval? As fantasias e todo o preparo da festa custam muito caro. Mas 
muitos investem, porque acreditam que essa festa é maravilhosa. Essas pessoas estão 
investindo em algo que não agrada a Deus.  
 
Mas quando investimos na obra de Deus, Ele fica feliz. Porque estamos trabalhando por algo que 
vai abençoar pessoas. Quando alguém vem para a igreja e recebe Jesus em seu coração, a vida 
dessa pessoa fica melhor. 
 
Então nós não seremos aqueles que investem na destruição. Vamos investir na vida, no amor. 
Vamos trabalhar pela obra de Deus. E por isso temos que ter alegria em ofertar, pois estamos 

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_tessalonicenses_5_22/
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contribuindo para pessoas serem mais felizes, e dando mais um passo em direção a vontade de 
Deus. 
 

 

ATIVIDADE  

 
Pegada com tinta. Isso mesmo, vamos passar tinta guache nos pés e carimbar. Leve lenços 
umedecidos para facilitar quando for limpar. 
 

 

 
Desafio da semana: dar mais um passo para a vontade de Deus, falando do amor de Jesus para 
algum amigo. 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Dentro do coração colocar o seguinte versículo; 
“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti”. Salmo 119:11  
 

  


