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AULA 4 – Autoridades no País 

 
E está semana se encerra a nossa Campanha sobre Autoridades. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Vimos Deus é autoridade maior, o que são autoridades espirituais, autoridades na família e hoje 
veremos sobre autoridades no País. 
Os governantes precisam de qualidades naturais (dadas por Deus) para governar bem. 
Quando oramos por esses governantes, pedimos a Deus que os capacite, tanto natural quando 
sobrenaturalmente, não importa se crêem nEle. 
Um bom governo permite que os cristãos vivam em liberdade e possam proclamar o amor de 
Deus para com todos. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Romanos 13:1 
 

OBJETIVOS 

 
Ensinar a autoridade do País, devemos orar para que Deus coloque as mãos e para que 
possamos continuar falando da palavra de Deus. Tem países que são proibidos ler a biblia, falar 
da palavra de Deus, devemos orar por eles também. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Há alguns países que são proibidos ler a biblia, orar pelos que estão enfermos nos hospitais, falar 
da palavra de Deus, alguns deles são: Irã, A Arábia saudita, O Afeganistão, A Somália, Maldivas, 
O Iêmen, Laos entre outros. Precisamos orar para que Deus coloque a mão. Imagina as crianças 
que não conhecem o amor de Deus? Como deve ser? Viverem um país que tem muitas guerras. 
Precisamos orar para que as leis lá modem, que os governantes sejam abençoados e modem 
esta história. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
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 Escolha uma criança para ser o Presidente da aula e peça para ela falar os decretos do que 
pode e não pode fazer na aula.( faça um revezamento para que outros participem e usem a faixa, 
Todos concordam com os decretos que o Presidente escolheu? Sabe quem escolheu ele? Aqui 
na sala foi o Professor, mas o da vida real quem libera é Deus. Já vimos nas outras aulas que 
toda autoridade é constituída por Deus. 
Nem todos concordam, Sabiam que muitas vezes mesmo não concordando, temos o poder de 
orar e Deus mudar aquela lei? 
Deus ouve nossas suplicas e orações. 
 

MINISTRANDO: 

 
Enquanto o Presidente cria seus decretos, anote para que todos não esqueçam, o que pode ou 
não fazer. 
 
Vocês sabem quem foi Pilatos? 
Ele foi o governador que crucificou a Jesus. Jesus teve muita sabedoria e não discutiu com 
Pilatos, não brigou e nem o ofendeu. Ele sabia que o Plano do Senhor ia ser cumprido, para que 
nós pudéssemos ter a Salvação. 
Pilatos se admirou (Mateus 27:13-14), pois enquanto as pessoas acusavam a Jesus e queriam 
solto a Barrabás, Jesus não falou nada, ficou em silencio, sem questionar, sem resmungar, nem 
se justificar. Acredito que Jesus apenas ficou em oração no seu espirito. 
Precisamos orar a cada dia para que Deus constitui homens sábios e tementes a Deus para 
governar o nosso país. 
 
Outro governador que Deus constituiu foi José do Egito, ele sofreu, foi vendido como escravo 
pelos seus irmãos, passou por dias difíceis em sua vida, foi acusado injustamente pela mulher de 
Faraó, mas no final ele foi levantado como governador e os irmãos precisaram dele (mesmo sem 
saber que era ele o novo governador). José ele não tinha sentimentos ruins em seu coração e por 
isso ele ajudou os seus irmãos nos dias de seca e fome. Precisamos ter mais autoridades assim, 
que se compadecem dos outros, que cuidam, que administram bem o País. 
Vamos orar para que o Senhor abençoe o nosso País e aqueles que as pessoas nem podem ler a 
Biblia? 
Antes de iniciar a oração, gostaria de saber quem orou pelos seus pais? Pelas autoridades 
espirituais? Vocês tiveram experiências que querem compartilhar conosco? 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor, meu Deus e meu Pai, gostaria de te pedir pelo nosso Presidente, pelo prefeito, pelo 
governados, pelos vereadores e por todos que ocupam um cargo que tomam decisões por nós. 
Senhor da sabedoria para que eles façam o melhor pelo nosso País, principalmente pela 
educação e pela saúde. Senhor eu também te peço pelos governantes de outros países, que não 
tem a mesma liberdade que a nossa, de orar, jejuar e ler a bíblia, Senhor muda essas leis e 
prepara o melhor para eles. Em nome de Jesus, amem. 
 

VERSÍCULO 

 
“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha 
de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas”. Romanos 13:1 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- Qual o nome do governador, que crucificou a Jesus? 

- Qual o livro, capitulo e versiculo que fala para sujeitar-mos as autoridades? 

- Quem foi constituido governador do Egito? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
O Senhor Jesus sempre nos ensina muito a fazermos com alegria e amor. 
Quem tiver ofertas para consagrar e alimentos (primícias), nós vamos orar e ungir vocês. 
Nesta semana nossa oferta maior será levar a Palavra para um amiguinho e orar pelos nossos 
governantes. 
 

ATIVIDADE  

1. Brincadeira O mestre mandou. Voce dá o comando e as crianças deveram fazer. Ex. O 
mestre mandou – Fazer o que? Pular com um pé só... Abraçar um amigo...  

2. Para os maiores será bem divertido fazer a brincadeira do faça o contrário do que eu digo: 
Todas as crianças devem ficar bem atentas aos seus comandos. Quando você der um 
comando, as crianças devem fazer exatamente o contrário.  
Comandos por ex: “Não bater palma” a criança deverá fazer o contrário, “bater palmas”, 
“Agachar”, ela deverá não agachar, e assim por diante: 
Agachar / Chorar / Abrir os olhos / Não orar / Não ler a Bíblia / Não falar o versículo do dia / 
Não abraçar o colega / Colocar um pé para frente / Abaixar os braços/ Brigar com o colega. 

 
Deixe que uma criança dê os comandos usando a faixa do presidente e depois reveze. 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Orar pelas autoridades do Mundo. 
Coloque o versículo da aula. 
 

 


