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Aliança apostólica 
Aula 1 - Cristo e a igreja 

Aliança com Jesus  
 

 Bem vindos a mais uma campanha apostólica. Esse mês vamos falar de aliança. 
Aliança de Jesus com a igreja, aliança em amigos e com a família. 
Que nessa primeira aula a criança entenda a importância de estar em aliança. A nova 
aliança!  
Vamos la! 
 
Para você professor (a) 
Aliança é um pacto, trato ou acordo entre duas ou mais partes, com objetivos comuns. 
É um compromisso, compromisso de fidelidade. 
Leia a pagina 1479 da bíblia apostólica. 
 
A Nova Aliança é um pacto feito primeiro com a nação de Israel e, por fim, com toda a 
humanidade. Na Nova Aliança, Deus promete perdoar os pecados, para se manter fiel 
a promessa e a aliança, enviou seu único filho para nos salvar do pecado e da morte.  
Agora que estamos sob a Nova Aliança, livres e com a oportunidade de receber a 
salvação. Vamos preservar essa aliança, aliança com Deus, com o nosso chamado, 
com o compromisso de ministrar a vida das crianças. 
Seu chamado é mais importante que sua própria vida. 
 
Base Bíblica 

 

1 Co 15.3-4.; Mateus 26.27-28; João 3:16. 
 

Objetivo 
 

 Que a criança entenda o que é aliança; 

 Que a criança entenda o verdadeiro significado da páscoa. 
 
Situação da Criança 
 
A Páscoa no passado representou a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. 
Muitas crianças estão escravizadas, querendo agradar o mundo, sofrendo com 
injustiças, abandono, mentiras, medos e propostas de satanás e enxergam como se 
fosse o melhor. 

 A Páscoa, hoje, comemora a libertação do pecado através do sangue do Cordeiro, 
então que nossas crianças sejam libertas das suas prisões em nome de Jesus. 
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 

 Embrulhe 3 caixas de presente.  
 

 Em cada caixa faça conforme a sugestão 
 

 
    

 

 Ministre a aula em circulo, já representando o formato da aliança. 
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Contando a História 
Olá crianças, hoje é domingo de páscoa, Humm, dia de comemoração não é mesmo? 
Vamos falar do verdadeiro significado dessa comemoração. 
Primeiro explique o que significa aliança (principalmente para os maiores, eles são 
capazes de compreender). 
Vejam eu tenho 3 caixas aqui. O que será que tem dentro? Faça um suspense. Será 
chocolates? 
 
Abra a primeira caixa – O presente de Deus para nós. Deus amou tanto o mundo que 
enviou seu único filho ao mundo, deixando seu trono de gloria. 
 
Abra a segunda caixa – esse presente veio cumprir o plano de Deus. Ministre sobre a 
morte e ressurreição de Jesus. 
Por isso hoje comemoramos a páscoa. E temos a principal aliança de nossas vidas  
com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: “Bebei dele todos; porque isto é o meu 
sangue a nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados.” 
(Mateus 26.27-28). 
Lembram que eu expliquei o que é aliança? Então, Jesus derramou seu sangue para 
fazer um pacto conosco. 
Professor, Ministre a ceia nessa hora também! 
E todas as vezes que você levantar esse cálice irá mostrar para Satanás que você faz 
parte da aliança de Jesus Cristo, que você está dentro da aliança. E quem está dentro 
dessa aliança de sangue feita por Cristo está protegido.  
 
Abra a terceira caixa – Jesus quer um coração sincero para fazer aliança, você é a 
igreja e o pacto é com você. A aliança Jesus com a igreja é essa: resgatar o homem e 
para isso Ele morreu na cruz. E Ele não rompeu a aliança, por isso temos acesso à 
vida eterna. E, por causa disso, ele viveu as bênçãos desta aliança. 
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Ezequias foi um rei que honrou a aliança com Deus e viveu as bênçãos dessa aliança. 
 
Seja como Ezequias, vamos orar! 
 
Oração  
Senhor, como é bom ter aliança contigo, sei que estou protegido e viverei as bênçãos 
dessa aliança em nome de Jesus! Amém. 
 
Versículo  
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês.  
Lucas 22:20 
 
Verificação do Ensino 

 O que significa aliança? 

 Quem é a igreja? 

 Porque Jesus morreu por nós? 

 Como faço para ter sempre essa aliança? 
 

Oferta         
2 crônicas 29.20 – 33,36 
 
Ezequias foi um rei que teve muitas riquezas, no primeiro mês fez aliança de 
prosperidade com o Senhor e em apenas três meses ajuntou montões e montões. 
Você escolhe fazer uma aliança com Deus? Com essa aliança as portas irão se abrir. 
Durante esse ano você não virá para a casa do Senhor sem trazer uma oferta, em 
nome de Jesus. 
 
Atividade 
 

1. Brincadeira onde está o tesouro? 
 
A ideia é que as crianças cada vez que encontrar um verdadeiro símbolo da páscoa 
grite, aliança! E quando encontra o que não é grite: mentira de páscoa! 
 
Deixe-os procurarem livremente, individual ou em grupo. Ao seu comando quando 
terminar o tempo todos mostram o que encontram e ao mostrar o que encontram 
vamos gritar juntos e a recompensa é bombons para todos. 
 

2. Receita em anexo; 
3. Cruz para colorir, em anexo. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_22_20/
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Lembrancinha 
   Sugestões de lembrancinhas. 
 

 
 

 

 

Boa aula! 

 


