
 

 

 

 

NOVEMBRO – Submissão Apostólica  
 

AULA 1 – Submissão aos pais 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mês de novembro chegou!!! Já estamos na reta final do ano apostólico de Rute... 
Como aprendemos nesse ano, não é mesmo?  
 
O ano de Rute tem nos ensinado muitas coisas importantíssimas, uma delas vamos trabalhar nesse mês: a 
SUBMISSÃO APOSTÓLICA!. 
Rute foi um exemplo de quem entendeu e viveu essa palavra. Ela se submeteu ao plano de Deus, respeitou 
e se colocou em posição de submissão da vontade da sua sogra (indo com ela para Belém), e de Boaz 
(quando trabalhava no campo dele). A submissão de Rute fez com que ela tivesse proteção, suprimento e 
honra. 
 
Vamos levar as crianças o entendimento de que quando nos submetemos às autoridades e à Deus, somos 
muito abençoados. 
 
Abordaremos a submissão nos seguintes aspectos: 
 

Aula Tema Abordagem História Bíblica Referência 

03/11 Submissão aos pais Ter a cobertura dos pais é doce 
(dinâmica bolo com e sem 
cobertura) 

Isaque foi submisso a 
Abraão e se tornou herdeiro 
da promessa 

Genesis 
22:1-18 

10/11 Submissão as 
autoridades da terra 

Ter a cobertura das autoridades 
nos protege (dinâmica casa com e 
sem telhado) 

Jesus foi submisso as leis, 
pagou o imposto e nos deu 
o exemplo 

Mateus 
17:24-27 

17/11 Submissão as 

autoridades espirituais 

Ter a cobertura da igreja nos 

abençoa (dinâmica com e sem 
cobertor em um dia frio) 

Naamã foi submisso a 

direção do profeta Eliseu e 
recebeu a cura 

2 Reis 5 

24/11 Submissão à Deus Ter a cobertura de Deus é tudo o 
que preciso (dinâmica com e sem 

o guarda-chuva) 

Jesus foi submisso ao plano 
de Deus e por isso nos 

salvou 

Filipenses 
2:6-11 

 
Que ao final dessa campanha  as crianças entendam que: 
- A rebeldia, falta de reverência e respeito as autoridades traz maldição para nossas vidas; 
- Todas as autoridades foram constituídas por Deus, portanto devemos respeitá-las; 
- Devemos nos submeter aos nossos pais, sempre!; 
- Todos precisamos ser submissos aos planos de Deus. Essa é a melhor escolha para seguirmos. 
 
Professor, permita-se ser um instrumento de Deus nessa campanha. 
Se há alguma brecha com o seu relacionamento com as suas autoridades, conserte! Viva essa palavra! 
Vamos resgatar a benção da submissão para o nosso Kids e trazer a visão daquilo que o Senhor espera de 
nós. 
 
O nosso compromisso é formar essa geração com os princípios da palavra. O Senhor vai te usar para que 
essa campanha fique guardada no coração de cada criança e ela cresça com essa verdade espiritual. 
 
Nós teremos uma geração que respeita pastores, que ouve os pais, que é gentil com os professores, que 
ora por seus governantes, que teme a Deus e segue os planos Dele. Em nome de Jesus! 
 

Que Deus te abençoe e te use nessa campanha! 😊 
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PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nessa primeira aula abordaremos a submissão aos pais. 
Vamos utilizar o exemplo de Isaque, que foi submisso a Abraão em um dos momentos mais tensos de sua 
história. 
 
Isaque não reclamou, fugiu ou se revoltou, mas ele entendeu que obedecer era a melhor opção. Ele sabia 
que estar debaixo da direção do seu pai era o que faria com que tudo desse certo. 
 
Que cada criança entenda que a submissão aos pais é uma ordenança de Deus e é uma benção.  
Quando uma criança xinga, responde, agride ou desobedece aos pais, está se afastando da benção de 
Deus, e colocando todo o futuro bendito que Deus preparou para ela em risco. 
 
Isaque teve herança, foi o filho da promessa, sua geração foi bendita na terra. Ele entendeu o que era ser 
submisso. Aquele momento crítico ficou como um memorial diante de Deus, pois foi a provação de fé de 
Abraão, e para Isaque, foi um teste de submissão ao seu pai.  
 

LEIA E MEDITE: 

 
Genesis 22:1-18 ; Efésios 6:1-3 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que devemos estar debaixo da submissão dos pais. 
Essa é uma ordenança de Deus e quando seguimos somos abençoados por isso. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
O mundo pode estar vivendo uma falta de respeito total e deixando que as crianças e adolescentes acreditem 
que eles são livres para fazer o que quiserem.  
 
Muitas crianças desobedecem os pais, respondem, falam mal deles e faltam com respeito inclusive na frente 
de outras pessoas. 
Não são raros os casos de crianças que agridem aos pais. 
 
Crianças não ouvem o que os pais falam, acham seus conselhos ultrapassados, e preferem seguir as 
orientações de amigos ou de influenciadores digitais. 
 
Vamos levar a reflexão essa ordenança e o quanto perdemos quando não nos colocamos debaixo dessa 
cobertura. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Leve um bolo pão de ló sem recheio e sem cobertura. 
Á parte, leve um pote com cobertura de chocolate, toppings, granulado, confeitos coloridos, tudo o que for 
possível para enfeitar o bolo. 
 
Comece a ministração mostrando um pedaço de um bolo sem cobertura alguma. 
Durante a ministração, vá explicando como é estarmos debaixo de uma cobertura. 



 

 

 

 

NOVEMBRO – Submissão Apostólica  
 

 

MINISTRANDO: 

 
Crianças hoje estamos começando uma campanha muito especial. Vamos falar sobre submissão apostólica! 
 
Quem aqui sabe o que é submissão? 
 
Submissão é estarmos debaixo de uma cobertura, termos alguém que nos direciona. 
Submissão é também estarmos debaixo de uma missão. E a missão dos filhos é obedecer e honrar aos 
seus pais. 
 
Vejam esse bolo! 
Esse bolo hoje vai ganhar vida e vai se tornar um personagem da Bíblia. Esse personagem é Isaque. 
Isaque foi um filho muito desejado. Os pais deles oraram por anos e anos para que acontecesse um milagre 
e eles tivessem um filho. 
 
Quando Isaque nasceu, seus pais, Abraão e Sara, ficaram muito felizes. 
 
Isaque quando nasceu era igual a esse bolo. Não tinha nada, não tinha uma cobertura. 
Mas ele aprendeu com seus pais um caminho: o caminho da obediência. 
O pai de Isaque era muito obediente a Deus, e isso fez Isaque aprender o caminho da obediência. 
 
Quando Isaque obedecia aos seus pais, ele se colocava debaixo de uma cobertura (coloque cobertura no 
bolo). Essa cobertura era maravilhosa!  
Isaque foi crescendo, crescendo, sempre tendo a cobertura de seus pais. Essa cobertura o abençoava 
(coloque mais cobertura no bolo). 
Até que um dia, uma situação crítica aconteceu... Abraão levou Isaque para o alto de uma montanha. Aquele 
era o lugar aonde as ofertas de animais eram entregues a Deus, mas não havia nenhum animal com eles. 
Somente Isaque e Abraão. E Isaque teve medo... 
 
Ele podia correr, fugir, dar um grito pedindo ajuda. Será o pai dele ia fazer algum mal para ele??? 
Então ele teve coragem e perguntou: “Pai, aonde está o animal para ser sacrificado?” 
O pai respondeu apenas: “Deus proverá...”. 
 
Isaque não entendeu nada... Ele tinha que tomar uma decisão naquele momento. 
Então ele escolheu um caminho: obedecer. Aquela cobertura que ele tinha do seu pai nunca tinha deixado 
ele na mão. 
O pai mandou ele deitar no lugar onde se colocava os animais para o sacrifício. Ele deitou ali.  
O pai amarrou ele, ele respirou fundo... 
O pai pegou o machado.... e então aconteceu algo inesperado: Deus falou para Abraão que aquilo era um 
teste e que ele podia olhar para o lado e lá estava o animal que seria sacrificado. 
 
Isaque poderia ter ficado revoltado depois disso, xingado o pai, falado mal dele para todos. 
Mas não! Ele entendeu que seu pai devia obedecer a Deus e ele devia obedecer ao seu pai. 
 
Isaque sempre foi obediente, e por essa escolha ele foi muito abençoado. 
 
Crianças, ser submisso aos pais faz com que vocês estejam cobertos, como esse bolo. 
Cobertos da benção de Deus, protegidos do mal. Quem tem obediência sempre tem livramentos. 
 
Isaque foi o filho da promessa e sua geração foi muito abençoada. 
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De Isaque surgiu uma nação inteira que hoje é conhecida como uma nação próspera e abençoada: Israel. 
 
Isaque escolheu obedecer, e vocês, qual é a sua escolha? 
Querem ter essa cobertura? 
Quem deseja isso? Vamos orar 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que não fui obediente aos meus pais. 
Me perdoa por ter mentido, xingado, ofendido, agredido ou desobedecido aos meus pais. 
Eu quero consertar isso a partir de hoje. Eu escolho obedecer aos meus pais, estar debaixo da cobertura e 
deles, ser submisso ao meu pai e a minha mãe e honrá-los todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. 
Amém” 
 

VERSÍCULO:  

 
Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que Isaque fez no dia em que seu pai levou ele para o monte? 
- É possível obedecer quando não achamos que nossos pais estão certos? 
- O que acontece quando não obedecemos aos nossos pais? 
- Se há benção para quem obedece aos pais, há maldição para quem desobedece? 
- Como posso honrar aos meus pais? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Depois da prova de fé de Abraão e da prova de obediência de Isaque, os dois entregaram uma oferta. 
Eles não tinham aquela oferta para entregar, mas Deus enviou essa oferta. 
Vocês sabem porque Deus enviou a oferta? Porque Abraão desejou entregar algo especial ao Senhor. 
Crianças, quando desejamos entregar algo especial para Deus, Ele coloca nas nossas mãos. 
Quem gostaria de entregar uma oferta especial a Deus?  
Então todos vamos entregar a oferta que separamos, e vamos orar para que o Senhor coloque nas nossas 
mãos coisas grandes para entregarmos a Ele. 
 

ATIVIDADE : 

 
Cada criança irá receber um pedaço de bolo sem cobertura. 
Coloque um bolo em cada pratinho e os recheios a parte. Depois da oração, cada uma colocará em prática 
o que aprendeu, e colocará a cobertura em cima do seu bolo (calda, granulado, confeitos coloridos, etc) 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/20+
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LEMBRANCINHA: 

 
Dedoche da família ou marcador de página com o versículo . 

     


