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Campanha: SOMOS LIMPOS 

Aula 4 – Mãos Limpas 

 
 

 Para você professor (a) 
Chegamos ao fim de mais uma Campanha!  
Durante todo o mês de fevereiro ensinamos as crianças a se limpar realmente para viver a vontade de 
Deus. 
Hoje vamos falar sobre ter as mãos limpas. Mas para isso precisamos compreender primeiro que se 
nossas mãos não estiverem limpas não vamos conseguir ensinar as crianças a terem também. Não 
trate a sua aula com desprezo, ore peça ao Senhor que lave suas mãos com seu sangue. E entenda 
que não é suficiente ter as mãos limpas se não tiver o coração puro. Pois os puros de coração verão a 
Deus. 
Que o Senhor te use como instrumento Dele hoje e você possa ver a cura do Senhor na vida de cada 
criança. 
 
 

Base Bíblica 
 
Salmo 24.4 
  

OBJETIVO 
 
Mostrar a criança como Jesus se entregou por nós por amor, e fazer com que elas se arrependam das 
coisas erradas que fizeram e não queiram mais repetir essas atitudes. 
 

Situação da Criança 
 
Vivemos numa época em que há um grande zelo por educação,novas escolas surgindo,novos 
sistemas,e livros sendo lançados toda semana sobre como educar. Os pais gastam tanto dinheiro com 
tudo isso, mas esquecem de que deveriam gastar é seu tempo educando e ensinando seu filho a ter um 
bom comportamento e a ter um relacionamento com Deus. 
Diante disso vemos crianças egoístas, respondonas, cheias de si e que não respeitam ninguém. 
Acham que tudo é delas, e que se gritarem um pouco mais alto conseguem tudo o que quiserem. 
Algumas crianças ainda desde muito cedo adquirem o hábito de pegar coisas que não são suas e não 
querem devolver. 
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Hoje vamos ensinar nossas crianças a santificarem suas mãos e a entender que é bom compartilhar, é 
muito melhor fazer um passeio com um amigo do que sozinho e que nosso corpo é templo do Espírito 
Santo de Deus.    
 

Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Para essa aula você vai precisar de: 
1 sabonete líquido colorido 
1 tigela grande  
Garrafas de água para lavar as mãos das crianças durante a aula 
 
Para a atividade você vai precisar: 
2 copos  de leite em pó 
1 lata de leite condensado 
Meio copo de açúcar para dar liga  
Chocolate em pó 
Confeitos de chocolate ou granulado 
 
 
 

Contando a História.
 
Crianças, alguém aqui já fez alguma coisa errada e muito feia que teve que ficar de castigo? 
( Deixe elas responderem) 
È muito ruim ficar de castigo não é mesmo? Mas as vezes infelizmente temos que ficar quando não 
obedecemos nossos pais por exemplo. 
Agora imaginem se você fizesse algo errado e o seu amiguinho ai do lado tivesse que ficar de castigo 
por você! Olhem para o lado. Vocês acham que algum amigo aqui faria isso? Ficaria de castigo no seu 
lugar? 
Eu conheço um grande amigo que faria isso, vou contar pra vocês. 
Na Bíblia diz que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados e por todas as coisas erradas que 
fizemos. Quando fazemos coisa erradas isso entristece o coração de Deus E mesmo assim Ele mandou 
Jesus para nos salvar, que morreu na cruz para receber o castigo que seria nosso. Ele sofreu, 
apanhou, sentiu muita dor porque Ele nos ama. 
E porque Ele morreu pelos nossos pecados,ressuscitou e  nós podemos ser perdoados de tudo que 
fazemos de errado. Sabe muitas vezes não gostamos de dividir algo que ganhamos com alguém, ou 
até mesmo um lanche que gostamos muito. Quando ganhamos 1 brinquedo novo e não emprestamos a 
nossos amigos quando brincamos com eles, também não é legal. E ainda tem pessoas que acham 
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mais legal o brinquedo do amigo e pegam escondido acreditam? Que coisa feia não é? Isso tudo deixa 
o coração de Deus muito triste. Porque Ele mandou seu único filho, Jesus Cristo para morrer por nós e 
por causa disso podemos ser perdoados dos nossos pecados. 
Hoje eu quero dizer a vocês que se alguém aqui já teve alguma dessas atitudes hoje é o dia de deixar 
para traz. Jesus pagou um preço alto por cada um de nós não é mesmo? Então por isso devemos 
sempre ter boas atitudes com nosso corpo para o espírito Santo de Deus morar em nós. 
Então vamos limpar da nossa vida todas as coisas erradas que já fizemos até hoje, vamos orar e lavar 
as nossas mãos como uma atitude profética de que nunca mais usaremos nosso corpo para 
desagradar a Deus. 
Enquanto as crianças lavam as mãos ore com elas. 
Senhor Jesus eu te agradeço por ter ficado de castigo no meu lugar para que eu pudesse hoje ser 
muito feliz e te agradeço por perdoar todas as coisas erradas que fiz, me ajuda a fazer sempre a Tua 
vontade. Amém! 
 

Versículo  
 
1 Coríntios 6.20 
“ Porque fostes comprados por preço.Agora , pois , glorificai a Deus no vosso corpo.” 
 

Verificação do Ensino 
 
 
- O que acontece quando fazemos coisas erradas? 
- O que devemos fazer para o Espírito santo morar em nós. 
- Quem ficou de castigo por nós? 
 
 

Atividade 
 

Faça com que todas as crianças participem do preparo do nosso brigadeiro sem fogão. É só juntar 
todos os ingredientes e misturar bem com as mãos depois é só enrolar e passar no granulado. Fica 
delicioso e eles podem comer durante o lanche depois de fazerem essa atividade em grupo.
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  Lembrancinha 
 
 
 
! sabonete  

 

 
Boa aula! 


