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 AULA 3:   Eu sou assim! 
Nesta aula vamos falar que Deus fez homem e mulher, menino e menina, loiros castanhos e 

moremos.  Brancos, negros. Gordo, magro, alto e baixo, Deus fez cada menino e menina, 

diferentes, únicos e especiais. 

Para você professor (a): 
Deus fez homem e mulher (Gen. 5:1). Não há outra opção. Debaixo da Palavra não há como 

mudar isto. 

No salmo 139 diz que até nossos ossos Deus conhece todos. Cada um de nós foi feito de uma 

maneira singular, porém um é diferente. Não existe uma impressão digital igual a outra. Como 

não existem duas pessoas 100% iguais  e para cada um de nos Deus deu dons, especiais e 

diferentes. 

Nossas crianças precisam ter estas convicções.  

Que elas são assim, como Deus as fez, a cada uma. Meninos ou Meninas. De maneira ímpar. 

Deus é soberano.! As pessoas; os maus e perversos querem mudar isto! 

 Medite em Isaías 45:9 Um vaso de barro não briga com quem o fez.O barro não pergunta 
ao oleiro: “O que é que você está fazendo?”, 

 Romanos 9:20 Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote 
de barro pode perguntar a quem o fez: “Por que você me fez assim?” 21 Pois o homem 
que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer 

Com esta aula, vamos ministrá-las nesta verdade, e incutir na vida delas esta verdade, em nome 
de Jesus! 

 

Base Bíblica: 

Gênesis 5:1 e Salmo 139 

Objetivo:   
 

 Levar a criança a saber que ela é especial e amada; 

 Que Deus a fez como ela é. Menino e menina com a cor dos cabelos, olhos, da pele etc. 

 Que cada uma também é diferente uma da outra; que não devemos desejar ser outra 

pessoa... 

   Levá-la a agradecer a Deus por tê-la feito assim, do jeitinho que ela é. 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

Vamos ministra usando vassouras de vários tipos e esfregão. 

Cada vassoura vai representar uma criança com seu cabelo! 

 Recorte de revista figura de olhos, bocas, narizes. Cole em papel cartão ou grosso 

individualmente. 

 Figura de esqueleto (sugestão abaixo) 

 Uma carimbeira para mostrar as impressões digitais e fazer também a atividade. 
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Sugestões: 

 

 

  
 

Se quiser pode usar olhinhos, lacinhos. etc.. 
 

 

Situação da criança: 

Existem crianças que deixam a franja grande porque não gostam da sua testa. Sempre usam 

calças para não mostrar as pernas. Meninos e meninas que sonham em ter olhos de outra cor, o 

cabelo de outra forma, o nariz menor; crianças que querem ser loiras iguais suas bonecas e se 

pudessem mudariam, e assim vai por aí. 

Talvez nós mesmos tenhamos lembranças da infância, de complexos que tínhamos, que somente 

passando por Cura e Libertação e da Palavra nos livramos deles. E hoje esta Palavra; esta aula; 

esta ministração vai trazer esta cura para nossas crianças e dar a elas, convicção de que elas 

são o resultado; o fruto lindo do sonho de Deus. 

Ministrando a aula:   

Hoje nossa aula será um pouquinho diferente. 

Vou lhes apresentar alguns personagens. 

Quero lhes apresentar alguns personagens. Minhas vassouras! E cada uma delas representa 

uma criança. 

Mas elas têm um problema, aqui. 

Elas não gostam dos seus cabelos.  

(pegue cada vassoura e fale de cada uma) 

Esta é loira com cabelos espichados. 

Esta outra acha que seu cabelo é curto e grosso e queria que fosse espichado. 

Esta não gosta da cor do seu cabelo.   

E elas estão tristes, querendo mudar e bravas porque nasceram deste jeito. 

È que na escola ficam “zoando delas”, também. E ganharam apelido de cabelo de vassoura. 

Como nós podemos ajudá-las! O que vocês acham? O que podemos falar para Elas?  

(promova esta breve enquete) 

 

E tem também criança que não gosta do seu nariz. Porque acha muito achatado, ou pontudo. 
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E tem aquelas que acham que sua orelha é muito pequena ou enorme.  

Algumas têm os olhos marrons e gostariam de ter olhos azuis. Outras são magrinhas, e gordinhas 

e tem a pele mais clara ou mais escura. 

E tem também que não gosta de ser menina ou menino. 

Tem alguma coisa em você que você não gosta e que gostaria de mudar. Gostaria que fosse de 

outro jeito? 

Será que Deus fez alguma coisa errada? 

Será que Deus fez alguma troca? 

Aqui na Bíblia diz que até os nossos ossos ele viu formando quando estávamos na barriga da 

mamãe, lembram? 

Deus não errou, Ele não erra, Deus não muda, e ninguém pode mudar nada que ele fez. 

Deus escolheu cada uma das crianças. Especialmente! E cada uma é do jeitinho que Deus 

quer.com olhos, cabelo, boca nariz, perna... 

Cada criança aqui é especial. Ele criou meninos e meninas. Cada um bem diferente do outro. E 

gostariam de saber de uma coisa bem curiosa. 

Olhem suas mãos; seus dedos, nós temos impressões digitais.  

E sabia que ninguém tem igual à outra. Cada uma de cada dedo é diferente.  

 

Cada criança aqui é muito querida e amada. E especial para Deus. Ele queria que você fosse 

assim e Ele cuidou de cada detalhe. Ele criou todas, de maneira diferente. Ninguém é igual à 

outras pessoas.  

Sugestão de louvor: para ouvirem ou assistir  https://www.youtube.com/watch?v=LOiQ5BvDlSw 

Vamos orar e agradecer. 

 

Oração:   

 

 Obrigado Senhor porque o Senhor me fez do jeito que eu sou. Tudo que o Senhor fez em mim é 

lindo e perfeito. Meus olhos, cabelos, nariz pernas, Me perdoe se algum dia eu reclamei, eu te 

louvo, Senhor, em nome Jesus Amém! 

 

Versículo   

“Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi...” 
(Jeremias 1:5 – Adaptado) 

 
 
 

OFERTA 

Deus fez o melhor d’Ele. Ele caprichou quando criou todo o mundo. Ele caprichou quando criou 

as pessoas; as crianças, os meninos e as meninas.  

https://www.youtube.com/watch?v=LOiQ5BvDlSw
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Nós vamos agradecer todos os dias e vamos sempre também fazer o nosso melhor para ele. 

Vamos entregar nossas ofertas. Sempre o melhor. 

Visual para aula  

Sugestões. Recorte de revistas 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Recorte e cole num papel cartão. 
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ATIVIDADE 
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Cada criança vai carimbar suas impressões digitais na lupa.  
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LEMBRANCINHA 

UM “ESPELHO” escrever: Deus me Fez. Sou Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


