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AULA 2 – Porque obedecer? 

 
Dando continuidade a nossa Campanha Kids Mais que Vencedor, vamos tratar do tema: “Obediência”, assunto muito 
importante que vai nos capacitar para uma vida de vitória. 
A obediência está relacionada com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. 
Prepare-se para essa aula vai mostrar que os vencedores tem, em primeiro lugar, obediência a Deus. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Professor, se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos 
obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós.  
 
Mas porque obedecer? Porque obedecer a Deus é uma forma de mostrar nosso amor por Ele. E quem ama o Senhor 
quer agradá-lo.  
Devemos obedecer a Deus, sempre, independente do que as outras pessoas pensam ou dizem sobre isso. 
 
Os mandamentos do Senhor foram criados para nosso bem. E a obediência nos afasta do pecado.  
 
Precisamos nos lembrar que a desobediência é a origem dos problemas da humanidade. 
A desobediência é a raiz do pecado!  
O diabo instiga o homem a se rebelar e a não se submeter à vontade de Deus E a única forma de ser livre da 
maldição de pecado é se submetendo à vontade de Deus, pois a obediência é o caminho da santidade. 
 
Vamos ensinar as crianças o caminho da obediência, de servir a Deus com integridade e disposição.  
 

LEIA E MEDITE: 
 
Deuteronômio 5:29;  5:16;    Efésios 6:1-3    
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança que a obediência agrada ao Senhor. 
Levar a criança a entender que, obedecendo aos pais, estamos obedecendo a Deus. 
Que a criança aprenda que é melhor obedecer para que tudo dê certo. 
Ensinar que Deus abençoa aos que lhe obedecem. 

O desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Se a criança têm até sete anos de idade, será mais fácil estimulá-la a obedecer. Segundo especialistas, nesta fase 
eles estão mais receptivos para este tipo de orientação, mas saiba que é possível ensinar e valorizar este 
comportamento em qualquer idade. Afinal, o ser humano está em constante desenvolvimento e o aprendizado é 
sempre bem-vindo. 
 
Vale lembrar que a criança começa a obedecer com e estímulo de agradar o adulto ou para receber um elogio. Com 
o tempo, a criança vai desenvolvendo a consciência, e passa a entender que a obediência não é somente para 
agradar o outro, mas que produz benefício para si próprio. 
 
Nesse processo de aprendizado, é muito importante que a criança entenda o porque de cada orientação que ela 
deve obedecer. Isso ajudará na estimulação de sua auto consciência para seguir as orientações. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

DINÂMICA DA AULA 
 
Vamos fazer a brincadeira do “Seu Mestre mandou”. Porém colaremos um desafio: deixe uma bola no centro da sala. 
As crianças deverão seguir as orientações do mestre, porém quando o mestre falar “BOLA”, as crianças deverão 
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pegar a bola. Repita a brincadeira mais vezes. Você pode também utilizar mais de uma bola ou adaptar essa 
brincadeira para os cultos on line. 
 
SUGESTÃO DINÃMICA EXTRA: 
 
Que tal fazer um cineminha com as crianças? A seguir, segue dica de um filme de 25’ do Filho Pródigo: 
https://www.youtube.com/watch?v=8wH5e_WRPXY 
 
 

MINISTRANDO: 
     
Hoje vamos dar continuidade a nossa campanha Kids mais que vencedor.  
Você sabe qual é o segredo para ser vencedor? 
 
Está lá em Deuteronômio 5:29: a “Obediência”. 
 
Mas por que obedecer? 
Porque quando nós respeitamos e obedecemos aos mandamentos de Deus, nós viveremos as muitas bênçãos que 
estão na Bíblia e nos fazem ser mais que vencedores. 
 
Obedecer também é um ato de amor e respeito pela pessoa.  
Quando somos obedientes Deus fica tão feliz, mas tão feliz, que nos abençoa muito. 
A Bíblia nos ensina que devemos em primeiro lugar obedecer a Deus. Mas devemos também obedecer aos nossos 
pais.   
 
Agora me responsam muito sinceramente: vocês obedecem aos seus pais? Mas obedecem mesmo ou de vez em 
quando, quando a mamãe fala não para você vira aquela choradeira? 
 
Vocês já viram uma criança se jogando no chão chorando e gritando porque quer um brinquedo e todo mundo 
passando e olhando??? Ai ai ai, que vergonha!  
Aqui ninguém faz isso por que ama a Deus e segue os mandamentos, não é mesmo galera? 
Mas se algum dia você fez, Jesus quer te ensinar que isso não legal e se você escolher obedecer, vai se dar muito 
melhor. 
 
Pois é crianças, obedecer e honrar pai e mãe é o primeiro mandamento.  
A palavra de Deus nos ensina que para vivermos bastante e sermos felizes aqui nessa terra, precisamos obedecer 
nossos pais. E obedecendo aos pais, você sempre vai ter uma família abençoada, e seus filhos vão te obedecer 
também. 
 
Mas obedecer as vezes não é fácil. Precisamos sempre nos esforçar para sermos obedientes. 
Para obedecer a Deus temos que abandonar o pecado e viver em santidade. 
As vezes crianças, a nossa vontade prefere deixar de orar para ficar no celular assistindo tik tok, e fazendo tantas 
outras coisas... A nossa vontade as vezes não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir os conselhos dos pais, 
não quer que obedecer. E quando percebemos, estamos sendo rebeldes. 
 
Obedecer é viver o amor, não agir por interesse, não fazer barganhas por bênçãos, obedecer sem esperar nada em 
troca. 
 
Somente pela obediência vamos experimentar a benção de Deus. Mas quem deseja ser abençoado precisa 
obedecer, ouvir e praticar os mandamentos de Deus.  
 
 

LOUVOR: 
 

“Obedecer” – Crianças Diante do Trono  

“Senhor quero obedecer” – Renascer Praise 

https://www.youtube.com/watch?v=8wH5e_WRPXY
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor eu quero obedecer ao Senhor, e obedecer aos meus pais também. Me perdoe por todas as vezes que 
fui desobediente. Me ensina Senhor a ser melhor a cada dia. Em nome de Jesus, Amém.  

 
VERSÍCULO: 
 

“Filhos, obedeçam aos seus pais porque isso é justo” Efésios 6:1 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
-  O que fazer para ser mais que vencedor? 
-  Qual o primeiro mandamento de Deus? 
-  Porque devemos obedecer? 
-  O que é a desobediência? 
-  Quem deseja ser abençoado deve fazer o que? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
E falando em obediência chegou a hora de praticar. Vamos obedecer ao que o Senhor nos ordenou.  
Em Deuteronômio 28:2 diz: “quando você ouvir a voz do Senhor, todas as Bênçãos te alcançarão”.  
 
Deus quer abençoar e multiplicar as riquezas que a gente tem. 
Precisamos ouvir a voz de Deus e entender esse princípio para termos PROSPERIDADE. 
 
Vamos pegar nosso cofrinho com o sacrifício diário, pegue seu dizimo, sua oferta. 
Vamos ofertar agora com alegria. 
 

ATIVIDADE  
 
Material: Palito de sorvete, papel crepom, barbante. 
Cinco pedras de um vencedor! Fé, Orar, Ler a Bíblia, Confiar em Deus, Obedecer a Deus. 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/22+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/22+
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LEMBRANCINHA: 
 
Que tal entregar para cada criança um semáforo da obediência? 
Você pode escrever cada dia da semana nos pregadores, e desafiar a criança a conseguir receber dos pais farol 
verde todos os dias. 
Depois cada um deve contar como foi a experiência. 
 

 
 

 

 


