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AULA 3- O caminho do perdão 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Em João 8, o Senhor Jesus como sempre, estava caminhando e ministrando as pessoas, 
quando vários homens trouxeram uma mulher adultera, para a apedrejar, devido o pecado 
que ela havia cometido.  
Todos nós pecados e devemos ensinar as crianças a sempre pedir perdão ao Senhor, ele 
ouve nossas orações Salmos 4:3. O Senhor é o caminho do perdão, quantas pessoas Ele 
não perdoou na bíblia? Você se surpreenderá como o Senhor nos ama a ponto de nos 
perdoar por qualquer erro que tenhamos cometido. 
Um exemplo foi Davi, tinha o coração segundo o de Deus e mesmo assim errou, cometeu 
um pecado que desencadeou algumas consequências, mas o Senhor o perdoou e o amou 
demais.  
Mostre a criança que o melhor caminho é sempre Jesus, para que ela tenha à vontade, o 
desejo de compartilhar com os amigos. 
 
LEIA E MEDITE: 

 

João 8:2-11/ Salmos 130:4/ Isaias 55:7 
 
OBJETIVOS: 

 Levar a criança a entender que Jesus é o melhor caminho de todos. 

 Aprender a pedir perdão e a perdoar. 
 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças aprendem muito rápido, e nestes aprendizados, vem o que é bom e o que é ruim. 
Precisamos mostra-las qual o caminho a seguir. A mentirinha, brigar com o amigo, brigar com o 
irmão, responder as autoridades, não ouvir, falar palavrão, são coisas que rondam todas as 
crianças diariamente. Algumas em situações mais graves, se sentem rejeitadas, vivem com 
marcas e traumas do passado. Você está preparado para ajudar essas crianças? Esta preparado 
para mostrar que Deus nos ama incondicionalmente e que por mais bobagens que tenhamos 
feito, ele nos perdoa? O perdão de Deus nunca acaba (ainda bem), pois sempre erramos e 
devemos pedir perdão. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Material: Limonada sem açúcar: (copos); colherinhas e açúcar. 

Desenvolvimento: Oferecer um copo de limonada sem açúcar para os participantes, e levá-los a 

experimentar o suco. Comentar como está sendo desagradável tomar aquele suco amargo. 

Oferecer a seguir o açúcar que será acrescentado a critério de cada um dentro de sua 
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necessidade. Moral: Quando nós deixamos de perdoar alguém nos tornamos pessoas amargas 

como este 1° suco, mas quando liberamos o perdão é como o açúcar na limonada, fica muito 

bom, a vida volta a ter um sabor diferente. 
 
MINISTRANDO: 

 
Criançada, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um caminho de Jesus que é extremamente 
importante. O caminho do perdão. 
Quem sabe o que é pecado? (ouça as opiniões das crianças). 
Cada um, pega um copo deste suco e me diz o que achou do gosto? 
Azedo? Ruim? O pecado é assim... ele até tem uma aparência boa, mas o gosto é amargo. Agora 
vou contar uma história de uma pessoa que sofreu por conta do pecado. 
Uns homens trouxeram uma mulher  a Jesus e disseram: "Mestre, esta mulher foi surpreendida 
em ato de adultério (quando uma mulher casada, se envolve com outro homem). Na Lei, Moisés 
nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz?" (Eles estavam usando essa pergunta 
como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo.) 
Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a 
interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: "Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro 
a atirar pedra nela". Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram 
foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em 
pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: "Mulher, onde estão eles? Ninguém a 
condenou?" "Ninguém, Senhor", disse ela. 
Declarou Jesus: "Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado".  
Agora vamos acrescentar um pouco de açúcar ao suco de limão, o que vocês acharam do gosto 
agora? Quando as pessoas nos perdoam e nós perdoamos aos outros, as coisas melhoram, 
ficam mais leves, ficam mais bonitas. Jesus nos ensina a perdoar muitas e muitas vezes. Ele nos 
mostra nesta história que ninguém pode criticar, nem nós mesmos, porque erramos, mas temos 
um caminho a seguir, o do perdão. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, hoje eu peço que o Senhor me perdoe de todos os pecados, se briguei com meus 
amiguinhos, se respondi aos meus pais, se fiz algo que não te agradou me limpa hoje e renova 
meu coração.  Peço também que o Senhor me ajude a perdoar, toda magoa, sentença do mal, 
tudo que fizeram e que me deixou muito triste, eu libero o perdão neste dia e que eu nunca 
retenha sentimentos ruins. Senhor eu te agradeço porque os seus caminhos sempre são 
melhores do que os meus. Em nome de Jesus, Amém. 
 
VERSÍCULO: 

 
Isaias 55:7B adaptado - “Entregue os seus pensamentos a Deus, porque Ele é rico em perdoar” 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. O que é pecado? E o que é perdão? 
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2. Qual foi o pecado daquela mulher? 
3. Segundo a Lei de Moisés, o que deveriam fazer com aquela mulher?  
4. O que Jesus fez para que aqueles homens parassem de julgar aquela mulher e a deixasse 

em paz? 
5. O que Jesus falou para aquela mulher, depois que ela foi perdoada? 

 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Agora é o momento de mostrarmos nossa gratidão ao Senhor. Aquela mulher deve ter sido 
eternamente grata ao Senhor, pois ela tinha uma sentença de morte sobre a vida dela, e uma 
morte dolorosa, mas o Senhor a perdoou e a liberou. Quantos de nós não temos motivos para 
agradecer ao Senhor? Pela saúde, pela nossa família, por ter uma escola para estudar, por ter 
amigos em nossas vidas, por ter uma igreja de portas abertas todos os dias, que muito nos 
ensina e cuida das pessoas. Então, por cada motivo que temos, vamos agradecer ao Senhor e 
entregar o nosso melhor. 
O que você trouxe ao Senhor hoje? Se não separou algo especial, não se preocupe. Mas vá para 
a sua casa e reflita o que você pode trazer para agradecer ao Senhor? 
 
 
ATIVIDADE  

 
Material:  
confecção de uma chave de cartolina. 
 

 
 
As chaves servem para abrir, mas também servem para fechar. O perdão pode ser comparado a 
uma chave (ele abre e fecha) 
Exemplos: Abrir: reatar amizade, alívio de um peso, sentimento de liberdade, perdão de Deus, 
alegria etc. 
Fechar: espaço para brigas, amarguras, ressentimentos, doenças, mente tranquila etc. 
- Para finalizar, leiam Mc 11.25 e 26. 
 
 
 
 



 
 
 

Dezembro – Campanha: Jesus é o Caminho 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Você pode fazer um saquinho com o que mais agradar e colocar o versículo da aula no coração. 
 

  
 

  

 

 


