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AULA 3 – GRAÇA, O PRESENTE PERFEITO 
 

O presente mais precioso que alguém pode receber é a graça que vem de Deus. 

Nessa aula vamos refletir sobre a carta enviada a Tito, que ensina o caminho da graça.  

Pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):  

  

Você sabe o que é graça? 

 

De acordo com o dicionário, graça pode ser definida como: 

• Oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém; dádiva. 

• Dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. 

 

Deus nos entregou o poder da graça. Através da graça recebemos a salvação. 

Nós não merecíamos, mas pela graça recebemos a vida eterna. 

 

Pela graça nos tornamos seres espirituais e filhos de Deus. Por isso Deus nos ensina a andar pela 

graça, sabendo que o amor Dele por nós é imensurável, e Nele podemos confiar, descansar e saber 

que Ele cuida de tudo. 

 

Pela graça somos libertos. Não há acusação, ou peso quando recebemos a graça de Deus e vivemos 

pela graça. 

 

“Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, 

porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da 

morte”. Romanos 8:1,2 

 

Na graça, Deus transforma todas as coisas em santas. 

Andar pela graça é saber que dependemos do Senhor, e Nele temos resposta, caminho, direção. 

 

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem 

submeter novamente a um jugo de escravidão”. Gálatas 5:1 

 

Na graça, a chama do Espirito Santo está acesa em nós. 

Tudo o que precisamos na nossa vida é da graça de Deus. A graça do Senhor nos basta. 

Que possamos conhecer a plenitude dessa graça, viver pela graça e sermos transformados pela graça. 

 

Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na 

fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o 

poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12:9 

 

Que o Senhor te dê a graça Dele todos os dias. 

Permita-se conhecer a plenitude da graça de Deus e viva um novo tempo na sua caminhada com o 

Senhor. Deus abençoe! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/1,2+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/5/1+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/12/9+
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LEIA E MEDITE:  
  

Tito 2:11-15 ; Efésios 2:4-10; Gálatas 5:1-5 

  

OBJETIVOS:  
  

Ensinar a criança sobre o poder da graça  

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:  
  

A chantagem emocional é uma prática muito comum adotada com as crianças. 

Você deve se lembrar de já ter ouvido frases do tipo : “Se você não tirar boas notas, não vamos te 

amar", “Se você for malcriado, não receberá o presente de Natal", “Se você não arrumar o seu quarto, 

não irá na festa do seu amigo".  

 

Esse tipo de situação quando repetidamente aplicada, acaba levando a criança a entender que sempre 

existe uma possibilidade de troca para o que se precisa. Especialistas dizem que, em alguns casos, a 

chantagem pode levar ao desenvolvimento de uma característica de manipulação das situações para 

se obter o desejado. 

 

E porque estamos falando de trocas e chantagens? Porque essa aula irá descontruir essa 

racionalidade que a criança pode ter aprendido. 

 

Na nossa relação com Deus, o que recebemos Dele não é porque merecemos, ou porque estamos 

“trocando”. Recebemos pela graça. 

O estudo da carta de hoje levará a criança a entender a profundidade do amor de Deus, que chamou 

a todos os pecadores, que nem mesmo mereciam, para serem salvos. E mais ainda... a cada um Deus 

adotou, e chama de filho.  

 

Que cada criança seja alcançada através da graça do Senhor nessa aula. 

 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:  
  

DINÂMICA CAMPANHA  

  

Vamos continuar incentivando o plano de leitura das 
cartas. 
Peça para as crianças comentarem como está sendo 
essa experiência. 
 
O objetivo é completar a leitura até o final do mês. 
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  DINÂMICA AULA  

Para essa aula você precisará de: 

• Uma caixa de presente com chocolates dentro 

• Um tio (ou apoio) vestido de carteiro 

• Uma carta grande endereçada a Tito e com o versículo do dia 

escrito dentro 

 

Antes de iniciar a ministração, faça um desafio com as crianças. A criança 

que conseguir falar de cor o Salmo 119 poderá levar para casa a caixa de presente com muitos 

bombons dentro. Para levar a caixa, precisa merecer o prêmio e acertar o desafio. 

 

Estimule as crianças a tentarem (com certeza ninguém vai acertar o 

desafio). Então encerre dizendo que como ninguém mereceu, a caixa 

não será entregue. 

 

Quando terminar o desafio, bate na porta o carteiro e entrega a carta 

do dia endereçada a Tito. 

Na sequência, siga com a ministração. 

 

 

MINISTRANDO:  
      

(Aplique a dinâmica da aula mencionada no tópico anterior antes de iniciar a ministração) 

 

Vejam crianças, acabou de chegar aqui uma carta. 

Tem algum TITO aqui no kids? Para quem será essa carta que chegou??? 

 

Como não achamos nenhum Tito, vamos abrir e ver... vai que é algo urgente. 

(abra a carta e leia com as crianças) 

 
 

Crianças, essa carta aqui é para vocês!!! Vamos ler juntos. 

Já sei, é a carta da campanha CARTAS PARA VOCÊ. 
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Hoje é o dia de conhecermos a Graça de Deus. 

 

Mas calma, porque essa carta veio com o nome de Tito??? Porque o apóstolo Paulo enviou essa carta 

para Tito, que era um discípulo muito querido, que conheceu Jesus através do apostolo Paulo. Ele 

decidiu servir a Deus e virose tornou o pastor da igreja que ficava na ilha de Creta, na Grécia. 

 

Paulo escreveu para Tito, mas essa carta foi inspirada por Deus, e por isso está na Bíblia. 

 

Deus queria que o povo da Grécia aprendesse sobre a Graça também. 

Mas, o que é graça??? 

 

Graça é um presente, algo que Deus nos entrega sem merecermos. 

Você já recebeu algo assim, sem merecer? 

Pois é crianças, a graça de Deus funciona desse jeito. Sem merecermos, Ele cuida de nós, nos ama, 

e faz de tudo para sermos felizes. 

 

E por causa dessa graça que Deus nos dá, podemos receber a salvação. 

Todos nós erramos o tempo todo... ninguém seria santo o suficiente para ir para o céu. 

Mas pela graça de Deus fomos salvos. 

Jesus morreu na cruz no nosso lugar pela graça. 

 

Ai você pode me perguntar... tia, ainda não entendi direito o que significa essa graça de Deus. 

Então agora vou pegar a nossa caixa lá do início da aula, e tenho certeza que vocês vão entender 

direitinho. 

 

Vocês se lembram do desafio que fiz para vocês? Quem acertasse ganharia essa caixa cheia de 

chocolates. 

Mas agora me respondam: quem mereceu esse presente? Ninguém! 

 

Isso aconteceu com a gente crianças. Ninguém mereceria ir para o céu, ser salvo e ter a vida eterna... 

porque não podemos tirar o pecado de nós mesmos. 

 

Porém, aconteceu algo incrível! 

Deus decidiu entregar a GRAÇA para nós.  

 

E por causa da graça, mesmo sem merecermos, fomos salvos. 

 

Vocês querem experimentar a graça no nosso desafio? 

Mesmo sem merecer, todos receberão os chocolates. 

Ahhhh, receber a graça de Deus é bom demais!!!! 

 

Tito aprendeu com essa carta que além de receber a graça, devemos andar pela graça, abandonando 

os comportamentos errados, e praticando o bem. 

 

Então, vamos receber a graça e andar pela graça. 

Essa é a porção que Deus tem para nós. 

Quem quer receber a graça de Deus todos os dias levanta a mão!!! Vamos orar ao Senhor. 
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LOUVOR:  
  

“Graça” – Renascer Praise 14 

“Homenzinho Torto” – 3 Palavrinhas 

  

ORAÇÃO:  
  

“Senhor, eu recebo na minha vida a graça que vem do Senhor. Obrigada por me salvar e me 

livrar do pecado. Eu quero andar pela graça e praticar o bem. Em nome de Jesus. Amém”  

  

VERSÍCULO:  
 

“Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos”. Tito 2:11 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  
  

- Quem era Tito? 

- O que Paulo ensinou a Tito com essa carta? 

- O que é significa ter a graça de Deus? 

- Qual foi a coisa mais importante que Deus nos deu através da sua graça?  

  

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  
  

Quando Tito recebeu Jesus em seu coração, ele decidiu entregar a oferta mais preciosa que ele 

tinha: a sua própria vida.  

 

Então, Tito começou a se dedicar em fazer a obra de Deus, e a espalhar aquele amor que ele tinha 

aprendido por toda a ilha onde ele morava. 

Tito foi um instrumento de Deus para muitas pessoas conhecerem Jesus e serem salvas. 

 

Como podemos entregar essa oferta que Tito entregou? Será que podemos falar mais de Jesus? 

Hoje vamos refletir sobre como ter atitudes que são como ofertas diárias ao Senhor.  

Que nossa vida seja uma oferta ao Senhor. 
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ATIVIDADE   
     

Carta para uma pessoa que amo  
Para organizar essa atividade, faça um amigo secreto de Cartinha. Cada criança fará uma carta para 
um amigo que foi sorteado na brincadeira. O tema da carta é a graça que vem de Deus.  
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LEMBRANCINHA:  
  

Vamos entregar os candy huggers, personagens que seguram docinhos. 

Não esqueçam de incluir a tag do versículo do dia. 

  

  

  

 


