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Quem é Jesus? 

Aula 4 – JESUS, A PEDRA DE ESCAPE  
 
Hoje, veremos Jesus como a pedra de escape; EBÉNEZER – Pedra De Escape; Pedra 
de livramento.  
   
 Para você professor (a) 
  
Em I Pedro diz: 2:6 Pois assim é dito na Escritura: "Eis que ponho em Sião uma pedra angular, 
escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado". 
A pedra angular é aquela que se encaixa em todos os ângulos, que dá apoio para todos os vértices da 
construção.  JESUS É A NOSSA PEDRA DE ESCAPE EM TODO TEMPO. Tome posse desta palavra ! 
Assista à esta ministração e esteja pronta(o) para ministrar os pequenos.  
Bispa Sonia. Ministração de 15/01https://www.youtube.com/watch?v=cwSjA6tFSgI&t=630s 
 
Boa aula!! 

 
Base Bíblica 
 
I Samuel 7; I Samuel 17 
 
Objetivo 

 Levar a criança a entender que Pedra é um símbolo. E que quando a vermos 
sabemos que Jesus é chamado de Pedra de livramento 

 Levá-los a conhecer a palavra EBENÉZER (em hebraico) e que ela significa “pedra 
de escape, pedra de ajuda “Até aqui nos ajudou o Senhor” 

 Levá-los, a saber, que onde ela estiver Jesus vai ajudar na hora mais difícil, Jesus 
vai livrar. 

Situação da Criança 
Quais são as coisas difíceis para uma criança? Com quais coisas uma criança sofre? 
Busquem em oração discernimento para saber quais são as coisas que são difíceis dos 
alunos que Deus colocou na sua mão.  
Uma prova na escola! Uma lição de casa? Tomar uma injeção! Ficar separada da mãe 
ou do pai?  Ainda fazer xixi na cama; de noite? Começar numa escola nova? Fazer 
amigos?... Medo de colegas de escola? Medo da professora?  Ore e Deus vai te mostrar. 
Converse com elas e descubra e com esta aula elas saberão que Jesus sempre vai estar 
por perto para ajudar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cwSjA6tFSgI&t=630s
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula 

 
- Leve várias pedras diferentes 
- Leve figuras de crianças com pedras na mão 
- faça de papelão, trovões e na hora certa de uma para cada 
criança. 

 

 
Contando a História 
 
Olá crianças!   
Hoje nós vamos falar de pedra! (Mostre) 
Como é a pedra? É dura... Se eu ajuntar muitas pedras dá pra construir, não dá? Dá 
para fazer um muro e o muro pode proteger, por exemplo, uma casa. Que mais? 
Se atirar a pedra ela pode quebrar um vidro... 
Quando eu era pequena a gente pegava pedra para tacar no cachorro que a gente 
tinha medo.  
A pedra também pode machucar se tacar em alguém não é? (Mostre figuras) è, mas 
isto não pode fazer, não e mesmo? 
Aqui na Bíblia fala muitas vezes sobre pedra. 
Vou falar de duas histórias. 
Vamos lá? 
-Quem se lembra de uma pessoa; um menino que pegou cinco pedras (pegue cinco 
pedras) de um riacho para defender o seu povo?  Hummm.... Ah, alguém lembra? 
Ele ia tacar a pedra em alguém, mas não era seu colega, nem seu amigo. Era seu 
inimigo, que estava amedrontando povo de Deus.  
Muito bem ...! Davi pegou cinco pedras e com quantas pedras ele derrubou o 
gigante? Apenas uma! Quem ajudou a Davi? 
- Deus ajudou... Foi Deus que derrubou o gigante, mas foi Davi que tacou a pedra! 
Que pedra era essa??!! Essa era a pedra de ajuda!! A PEDRA QUE AJUDOU A 
Davi. (vamos separar uma pedra) 
-  Outra vez, gente... O povo de Deus estava com muito medo! Porque tinha um 
outro povo inimigo que tinha um exercito de soldados muito forte e descobriu que o 
povo de Deus estava lá num lugar e eles juntaram mais cinco exércitos de soldados  
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falaram : “Vamos atacar e vamos acabar com o povo de Deus !!” Então eles ficaram 
com muito medo e pediram para Samuel: “Samuel, não pare de orar , peça pra Deus 
nos ajudar! Peça para Deus nos livrar, agora!! Por favor Samuel!! Então Samuel 
entregou uma oferta e começou a orar para Deus ajudar e livrar o povo! 
 Samuel já era grande e era o sacerdote! 
Aí o inimigo ia chegando e Samuel estava orando!!  
E Sabem como Deus os ajudou? 
Deus mandou um monte de trovões e trovoadas (combine antes com as crianças e 
quando você falar trovão elas devem levantar com o trovão de papelão e fazer 
barulho de trovão). Então eles ficaram numa confusão só!! E eles fugiram!! Já 
imaginou aquele monte de soldados correndo de medo. 
Então Samuel pegou uma pedra (pegue) e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E 
deu o nome daquela pedra de EBENÉZER!! (pegue a caneta e escreva na pedra: 
EBENÉZER) 
Repita comigo: EBENÉZER.  
Até aqui nos ajudou o Senhor!! 
Vamos aplaudir !! 
 
Sabe o que DEUS quer falar pra vocês; para cada criança aqui, hoje? 
Jesus é a nossa pedra de ajuda. Jesus é a pedra que na hora certa traz livramento. 
SABE O QUE É LIVRAMENTO. É quando uma coisa está muito difícil pra você e daí 
você ora, e chama Jesus e Deus muda tudo, Deus ajuda e tudo dá certo. 
Em aça, na escola, com a mamãe, como o papai, com os irmãos, com aquela coisa 
muito difícil, que dá medo e que te deixa muito triste. 
O que é? 
Vamos todos abaixar as cabeças. Fala com Deus agira,, Fala pra ele o que te deixa 
assim e hoje Deus vai te ajudar, como ajudou a Davi e como ajudou seu povo, na 
hora certa. 
Jesus é a nossa Pedra de escape!! 
Repita comigo 
Jesus é nossa pedra de escape. Nossa pedra de ajuda!! 
 
Agora vamos orar! 
 
Oração  
 
Deus muito obrigado por Jesus! Vem me ajudar agora. Como Samuel hoje, seja minha 
pedra de ajuda... (ore com as crianças e profetize conforme o discernimento que o 
Senhor te deu) 
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Versículo   

 
I Samuel 7:12Até aqui o SENHOR Deus nos ajudou. 
Por isso deu a ela o nome de Ebenézer. 
 

Verificação do Ensino 
 

Por que O povo estava com medo? 
O que o povo pediu para Samuel? 
O que Samuel fez? 
Como Deus ajudou seu povo. O que Deus fez 
E depois Samuel fez o que? 
O que quer dizer Ebenézer 
O que Jesus é pra nós? 
 
 
Oferta         
Samuel 7;9 
 
Naquele dia Samuel entregou uma oferta para o Senhor e orou. E Deus os ajudou 
Vamos hoje entregar nossas ofertar que Deus vai fazer igual. 
Deus não muda. Ele sempre vai ser o mesmo. 
 
Atividade e Lembrancinha 

 
Compre pedra de Jardim e escreva em cada uma: EBENÉZER  
As crianças vão colorir o outro lado e decorar... Leve uma pronta como exemplo. E 
será também a lembrancinha. 

 
 

Lembrancinha: 
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Faça um saquinho para colocarem as pedrinhas. 
Você pode escrever: Deus me ajuda em casa/ Deus me ajuda em casa/ Deus me 
ajuda nas coisas difíceis... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boa aula!!! 


