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AULA 3 – Autoridades na Família 

 
Nesta aula falaremos sobre autoridades na Família, falaremos sobre o mandamento de honrar pai 
e mãe e focaremos em Ester e Mordecai e Isaque e Abraão, ambos respeitaram pessoas que 
eram autoridades em suas vidas e por conta deste respeito e obediência viveram grandes coisas. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Em Exôdo 20:12 o Senhor fala que Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na 
terra. Quer viver mais? A bíblia te da o segredo para isso. 
 
Vamos mostrar as crianças o quão importante é obedecer as autoridades na Família. Isaque 
obedeceu ao seu pai Abraão, indo com ele até o Monte Moriá, sem murmurar e sem fazer birra. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Exôdo 20:12/ Efésios 6:1-3/ Genêsis 22:1-14/  
 

OBJETIVOS 

 

 Obedecer as autoridades na Familia, mesmo que pareça dificil 

 Quer viver mais? Honra o teu pai e tua mãe. 
 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Hoje no mundo tem acontecido muitos divórcios que tem marcado diversas crianças. Segundo as 
pesquisas do IBGE tem acontecido mais divórcios do que casamentos e menos nascimentos. 
Através da Palavra do Senhor, podemos reverter estas situações. Ensinar que mesmo com pais 
separados, as crianças precisam obedecer a ambos. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

Leve uns 2 ou 3 quebra-cabeças e peça para que as crianças formem grupos e montem. 

MINISTRANDO: 

 
E ai crianças, vocês gostam de quebra-cabeças? Tem uns que são difíceis e demoram um 
tempinho para montar, mas quando terminamos é muito legal né? 
As nossas vidas podem parecer um quebra-cabeça, quando acontecem coisas que não parecem 
se ajustar no que pensamos ser o plano de Deus, igual quando tentamos por uma peça e ela não 
se encaixa. A vida de Ester entrou nos planos de Deus, ela se tornou rainha e mudou a sentença 
do povo judeu, isso aconteceu por obediência a sua família (seu primo Mordecai), com seus 
sábios conselhos e jejuns.  
Isaque também obedeceu a seu Pai Abraão, Deus queria provar o coração de Abraão e pediu 
que ele entregasse o seu filho como oferta, mas Deus preparou o melhor, preparou o cordeiro. 
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Isaque pergunta aonde esta a oferta que o Pai dele ia entregar ao Senhor e Abraão responde, 
Deus proverá para si o cordeiro, meu Filho. Isaque confiava no seu Pai. 
É muito importante obedecer a nossa família, pois eles são sábios e nos ensinam coisas boas e 
devemos sempre honra-los. 
Honrar significa apreciar, mostrar respeito, tratar como algo precioso ou valioso. Porque seus pais 
tem valor para você? Eles são presentes de Deus. Você talvez tenha outras pessoas que cuidam 
de você em lugar de seus pais. Deus também quer que você honre a eles. As pessoas que 
honram aos pais agradam a Deus e recebem as promessas de bênçãos, vivem a festa do Purim 
(Alegria). 
 

ORAÇÃO: 

“Senhor, eu peço que o Senhor preserve a vida dos meus pais, meus avós, minha família. Fazei 
que eu os ame sempre mais e que eles se sintam amados. Aumenta as alegrias e que eu seja 
cada vez mais obediente. Que mesmo quando eles me derem uma bronca que eu entenda que é 
para o meu bem. Proteja sempre eles em nome de Jesus, amém”. 
 

VERSÍCULO 

 
“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu 
Deus te dá”. Exôdo 20:12 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que a bíblia fala que devemos fazer para viver mais? 
- Quem mudou a história do povo judeu por ouvir o conselho do primo? 
- Qual o nome do primo de Ester? 
- Quem obedeceu a seu Pai e foi para o monte Moriá? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Isaque entregou várias ofertas ao Senhor, a ponto de plantar 1 e colher 100. Já imaginou você 
plantar uma sementinha e voltar no outro dia e já estar uma árvore carregada de frutas 
deliciosas? Quando temos um sentimento bom para entregar ao Senhor, ele nos abençoa. 
Para semana que vem, prepare uma primícia de alimento para entregar ao Senhor. Através desta 
oferta sua, vamos abençoar várias pessoas, que estão necessitadas. 
 

ATIVIDADE  

Imprima a imagem, recorte como um quebra cabeça, forme grupos para montar. Para os maiores 
voce pode marcar o tempo e brincar quem monta primeiro. 
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LEMBRANCINHA: 

 

 
 
  


