
 

 

 

 

NOVEMBRO – Submissão Apostólica  
 

AULA 3 – Submissão as autoridades espirituais 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Quantas vezes nos deparamos por situações onde um pastor é desrespeitado, questionado ou 
simplesmente ignorado? 
 
Estamos passando por um tempo de crise de submissão as autoridades espirituais. As pessoas têm se 
sentido livres para fazer o que bem intendem, e ignorado princípios bíblicos extremamente importantes. 
 
Queridos, nós temos a responsabilidade de formar uma geração diferente, uma geração que respeita, que 
entende o que é uma autoridade, que não fala mal de pastor ou ignora completamente um líder da igreja. 
 
Comece por você, sendo um exemplo de submissão. Peça para o Senhor te ajudar com isso. Seja uma 
pessoa de aliança com o seu líder do kids. Você será muito abençoado por isso. E não se esqueça, suas 
atitudes ensinam mais do que palavras. 
 
Que Deus te abençoe e te use muito, como servo, ministro e autoridade espiritual. 
 
Boa aula! 
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
2 Reis 5; Hebreus 13:17; Tito 3:1; Romanos 13:1 
 

OBJETIVOS: 

 
Ensinar para a criança: 
- O que é uma autoridade espiritual; 
- O que a Bíblia diz sobre as autoridades espirituais; 
- Como podemos ser submissos as autoridades espirituais. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
A igreja é o local aonde aprendemos o que são autoridades espirituais e a importância do papel dessas 
pessoas em nossas vidas. 
 
Muitas crianças nasceram em lar evangélico e já estão bem familiarizadas com quem são os bispos, 
pastores, presbíteros, líderes da igreja, por exemplo. 
 
Porém há crianças que começaram a frequentar a igreja agora, e não entendem quem são essas pessoas. 
 
Todas as crianças tem necessidade de se sentir seguras. Então nessa aula elas precisam entender que 
Deus colocou essas pessoas em nossas vidas para serem nosso apoio, aquelas que vão nos ajudar a nos 
conectarmos com Ele durante a nossa caminhada. 
 
Essas pessoas não são perfeitas, elas podem errar sim. Mas nós devemos ter respeito, e nos submetermos 
a direção espiritual desses ungidos de Deus. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Leve uma coberta bem quentinha e felpuda. 
Peça para cada criança tocar, se cobrir com a coberta e dizer qual sensação. 
E se tiver um dia muito frio, a sensação é a mesma? Promova um debate. 
 
Leve também 2 bonecos (simbolizando Naamã e Eliseu). Eles serão utilizados para a visualização do trecho 
bíblico. 
 

MINISTRANDO: 

 
Quem aqui já sentiu muito frio? Sabe aquele dia que começa quente, aí de repente esfria e você ficou sem 
blusa... é muito ruim né? 
 
Agora você já imaginou naquelas noites muito muito frias, que você tem um cobertor bem quentinho, como 
esse aqui (passe para as crianças tocarem). Como você se sente com esse cobertor? Aquecido, protegido, 
confortável.... é uma sensação ótima poder estar coberto!  
Mas muitas pessoas que vivem na rua não tem um cobertor para se proteger, então em um dia de muito frio 
elas acabam morrendo. Triste não é mesmo? 
 
Hoje vamos falar sobre um homem que não tinha um cobertor... mas não era esse cobertor felpudo... era 
um cobertor espiritual. 
 
O nome desse homem era Naamã. Ele era rico, poderoso, tinha muitas coisas importantes, todos 
respeitavam ele porque ele era comandante do exército mais poderoso da época (dramatize com o boneco).  
Mas o que Naamã não tinha mesmo? O cobertor! Então ele estava morrendo.... 
Calma! Ele estava morrendo de frio????  
Não!!!! 
 
Ele estava morrendo espiritualmente e também fisicamente. 
Ele tinha uma doença incurável que se chamava lepra. Ele tinha tentado de tudo, mas nada resolvia. Ele 
estava perdendo a fé e morrendo espiritualmente..... 
 
Mas um dia ele ficou sabendo que existia um profeta que poderia curá-lo. 
Aquele profeta tinha o cobertor que ele precisava!!!! 
 
Então ele foi até o profeta Eliseu. 
O profeta não recebeu ele, mas mandou um recado: para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. 
 
Naamã no começo achou aquilo um absurdo... aquele rio era ruim, o profeta não tinha falado pessoalmente 
com ele.... parecia que aquele profeta estava fazendo algo errado....  
Mas ele já estava tão cansado e sem esperança que resolveu obedecer a direção do profeta. 
 
Quando ele fez isso crianças, é como se ele tivesse se agarrado a esse cobertor para nunca mais soltar! 
Então ele mergulhou as 7 vezes no Rio Jordão e ficou completamente curado! 
 
Naamã entendeu que ele precisava daquilo, ele precisava ter a cobertura do profeta de Deus, ele precisava 
servir a Deus, porque Aquele era o Deus verdadeiro. 
 
Então Naamã foi curado e recebeu vida. 
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Esse cobertor faz as pessoas viverem novamente. 
Tem muita gente sofrendo e que não sabe qual caminho seguir, o que fazer, como vencer as dificuldades. 
A Bíblia é bem clara: creia nos profetas e você vai dar certo! 
 
Quando Naamã seguiu a autoridade espiritual ele foi abençoado. 
Quando seguimos as autoridades espirituais, somos abençoados. 
 
Crianças, tem algo muito sério que vocês precisam aprender hoje: quando somos submissos as autoridades 
espirituais, agradamos a Deus, porque estamos cumprindo a ordem Dele. 
Mas quando somos rebeldes, falamos mal de um pastor da igreja, ou fazemos algum mal para a autoridade 
espiritual, perdemos essa cobertura, essa proteção, essa benção. 
 
Coisas boas acontecem com os submissos, coisas ruins acontecem com os rebeldes. 
 
Sejam submissos! Honrem aos pastores, os líderes do kids, os tios do kids, as autoridades espirituais. Orem 
pelas autoridades espirituais. 
 
Você sabe quem são as autoridades que podem te dar essa cobertura espiritual? 
São os bispos, pastores, presbíteros, diáconos, lideres, ministros do kids. 
 
Então, não vamos ficar sem nosso cobertor. Não vamos nunca mais morrer de frio. Nós temos essa 
cobertura, essa proteção, essa benção. 
 
Quem aqui quer estar debaixo dessa cobertura e ter sempre esse cobertor quentinho para te proteger? 
Então vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor eu quero declarar a minha submissão as autoridades espirituais que o Senhor colocou sobre a 
minha vida: os tios do kids, os líderes dessa igreja. Eu te peço Senhor, me ajude a seguir a direção das 
minhas autoridades, e use essas pessoas para que elas me instruam sempre no caminho certo. Eu oro por 
cada pastor, presbítero e líder dessa igreja, e eu peço que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. 
Amém” 
 

VERSÍCULO:  

 
“Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas, e prosperareis” 
 2 Crônicas 20:20 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que é uma autoridade espiritual? 
- Quem foi a autoridade espiritual que orientou Naamã? 
- O que teria acontecido se Naamã não tivesse obedecido a autoridade espiritual? 
- Quais atitudes devo ter em relação as autoridades espirituais? Devo ouvir ou criticar, orar por elas ou 
falar mal delas? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Chegou o momento de entregarmos as nossas ofertas. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2cr/20/20++
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Como é bom ter um lugar aonde nos sentimos tão abençoados, aonde podemos receber a direção de Deus, 
e ter pessoas levantadas por Deus para nos abençoar, não é mesmo? 
Somos responsáveis por cuidar desse lugar, que é a igreja de Cristo. Então agora vamos entregar a nossa 
oferta e cumprir o nosso papel de zelar pela obra. 
 

ATIVIDADE : 

 

Com um bambolê vamos enfeitar com tecidos ou papeis na cor azul para representarmos o rio.  

Profetize em cada mergulho que eles dão! Você é profeta de Deus na vida deles. 
Você é autoridade, cubra a vida deles com oração. 
 

                  

 
 

LEMBRANCINHA: 

 

Com eva faça o copinho e no palito de sorvete o Naamã. Não esqueça o versículo da aula! 
 

 


