
 

 

 

 

Maio – Não estou sozinho  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

AULA 1 -  Jesus sempre está comigo 

 

Neste ano apostólico de Rute temos uma palavra maravilhosa sobre as nossas vidas. 

Temos vivido a cada mês e a cada campanha liberações poderosas. E nesse mês de maio não 

será diferente! Será o mês de tirar as cinzas! Isso significa que toda a tristeza será eliminada da 

nossa vida. 

 

Comece essa campanha com uma reflexão: qual cinza você precisa tirar da sua vida? Qual lugar 

tem habitado uma solidão que só você conhece? 

Deixe o Senhor tocar nessa ferida, te curar e fazer de você um instrumento para levar essa cura 

para cada criança. 

 

No nosso meio não haverá espaço para a solidão. Não há espaço para sermos pessoas amargas. 

Esse será o melhor ano que você já teve até hoje, e a solidão será transformada em abundância 

e honra. Você pode crer nisso? Então leve essa verdade e essa transformação para o seu kids. 

 

Trecho Oração de Rute 

“...Viverei o melhor ano da minha vida! Todas as incertezas, toda solidão, toda vergonha 

do meu passado serão transformadas em abundância e honra!” 

 

Deus abençoe e que vocês tenham experiências incríveis com essa campanha! 

 

Grupo Pedagógico. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Na primeira aula dessa campanha falaremos sobre a promessa que Jesus fez de estar para 
sempre conosco. 
 
Jesus quando cumpriu a sua missão e foi elevado aos céus, decidiu voltar ao mundo para dar 
esse recado para os seus discípulos. Ele não queria que houvesse dúvidas que Ele estaria 
sempre presente, apoiando, ajudando, dando a mão para que as situações difíceis fossem 
enfrentadas. 
 
Que cada criança hoje não tenha mais dúvidas que Jesus está sempre com elas. 
Não importa aonde elas estejam ou o que estão fazendo, Ele está sempre presente.  
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 28:16-20, Isaias 41:10, Deuteronômio 31:6, João 14:16-18 
 

OBJETIVOS 

 
Levar a criança a entender que ela nunca estará sozinha. Jesus está sempre conosco. Ele nunca 
nos abandona, não importa a situação. 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças tem sofrido de solidão. 
A solidão não necessariamente está relacionada a criança estar 
sozinha. Muitas vezes mesmo em meio a uma multidão, a criança se 
sente desamparada. 
 
A exigência por mais independência e autonomia, a ausência dos pais 
por motivos de trabalho, o modelo de brincadeiras que são cada vez 
mais virtuais e menos presenciais têm feito essa geração ter bem 
menos contatos físicos do que as gerações anteriores. 
 
E nessa nossa dinâmica da infância atual surgem novos problemas, que podem ter a solidão 
como causa ou como potencializadora de depressão, obesidade, rebeldia e até problemas graves 
como ideação suicida. O componente emocional abalado a longo prazo também pode gerar 
doenças graves que se desenvolvem de dentro para fora. 
 
Em diversas conversas recentes com as crianças temos observado que um medo muito comum é 
da criança ficar sozinha. Seja por se perder dos pais no mercado, por alguém querido falecer ou 
por não ter amigos. O medo se ser excluído e de sofrer bullying também tem se tornado 
fantasmas dessa geração. 
 
E com esses inúmeros problemas a criança tende a se fechar em um isolamento emocional. 
 
Nessa aula vamos ensinar as crianças a lutar contra esse mal. Vamos quebrar essa malignidade 
e declarar a presença, a alegria e o amor do Senhor. 
 
E tudo o que era cinza se transformará em um colorido na vida de cada um. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
Entregue uma folha sulfite para cada criança e proponha uma brincadeira. 
Cada vez que a criança se sentir mal por alguma dessas situações que acontecem com ela, ela 
deve cortar um pedaço desse papel. 
 
Situação 1: Você chegou na escola e ficou sozinho porque ninguém brincou com você  
Situação 2: Você foi para uma festa ou para algum lugar novo e ficou chateado por não ter 
nenhum amigo nesse lugar 
Situação 3: Você estava em um lugar com muitas pessoas, mas parecia que estava sozinho 
Situação 4: Você queria brincar ou conversar com os seus pais, mas eles estavam muito 
ocupados 
 
Ao final da dinâmica todas devem ter um pedaço pequeno de papel na mão. 

  

MINISTRANDO: 

 



 

 

 

 

Maio – Não estou sozinho  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 
(Comece a aula com a dinâmica. Quando todas estiverem com o ultimo pedacinho de papel que 

sobrou, comece a ministrar). 

Crianças, vocês fazem idéia do que representa esse pedacinho de papel que sobrou? 

Representa cada um de vocês!  

Muitas vezes nos sentimos muito pequenos porque as situações foram tirando de nós a alegria, a 

força, a confiança (foram os papeis que vocês cortaram). E ai então nos sentimos muito 

pequenos e solitários. 

Noemi se sentiu assim também. Quando ela perdeu as pessoas que ela amava, ela se sentiu 

muito sozinha. Ela achou que nunca mais seria feliz. Era como se a vida dela tivesse virado cinza, 

não tinha mais cor, não tinha mais graça. 

Sabe crianças, as vezes não temos aquilo que gostaríamos... as vezes podemos sentir que 

estamos sozinhos, mesmo tendo muitas pessoas perto. E isso pode acontecer com qualquer um. 

Mas a Bíblia nos ensina a mudar isso dentro de nós. Olha só o que aconteceu: 

Quando Jesus cumpriu a sua missão e voltou para o céu, os discípulos ficaram perdidos, tristes, 

se sentiram sozinhos. Mas Jesus precisava falar algo muito importante para eles e queria que 

todos nós soubéssemos... 

Vejam bem, Jesus já estava no céu, mas Ele decidiu voltar para a terra para falar para os 

discípulos que eles não ficariam sozinhos. Mas que Ele estaria sempre com os discípulos. 

Muitos não entenderam o que aquilo significada, mas Jesus queria que eles entendessem que em 

todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações, Ele sempre estaria presente. 

Todos aqueles que aceitam Jesus, recebem Ele como melhor amigo, e Ele passa a estar sempre 

com essa pessoa. 

E eu pergunto para vocês, como podemos nos sentir sozinhos se Jesus está sempre com a 

gente? Não dá né? 

Jesus está a uma oração de distância. Então se você quiser falar com Ele, é só orar. E orar é 

conversar com Ele.  

Quando os discípulos entenderam isso, aquela nuvem cinza de tristeza saiu da vida deles, e um 

colorido da presença de Jesus encheu eles de alegria. E sabe o que aconteceu depois disso? 

Eles viveram os dias mais felizes da vida deles. Eles foram usados por Deus para realizar muitos 

milagres e tiveram experiências incríveis. 

Hoje a presença de Jesus vai ocupar todo espaço vazio que a solidão estava causando. E vocês 

terão muita alegria. 

 

ORAÇÃO: 
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“Eu profetizo que viverei o melhor ano da minha vida! Todas as incertezas, toda solidão, toda 

vergonha do meu passado serão transformadas em abundância e honra! Eu declaro que não me 

sentirei mais sozinho, porque Jesus estará para sempre comigo.” 

 

(unja as crianças) 

 

VERSÍCULO 

 
“Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos” Mateus 28:20 

 

Verificação de ensino 

 
- Quais personagens da Bíblia se sentiram sozinhos? 
- O que Jesus disse para os discípulos? 
- O que devo fazer quando me sentir sozinho? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

O que você daria para o seu melhor amigo de presente? Jesus está sempre conosco. Ele é o 
nosso melhor amigo. Que tal entregarmos um presente muito especial para ele hoje? 
 

ATIVIDADE  

 
Crie um painel gigante com papel craft (pode ser uma parede do kids bem coberta). 
Com pincel e tinta guache colorida as crianças deverão colorir esse painel. 
 
Explique que Jesus está colocando um colorido em todo espaço triste que existe dentro de nós. 
Então a exemplo disso vamos colocar um colorido lindo em todo espaço vazio desse papel. 
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Atividade extra:  

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Fazer a pipa de EVA ou Color Set 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrolar a tag a seguir e colocar junto com a pipa. 


