
 
 

Março – ORAÇÃO DO ANO 

APOSTÓLICOr 

  

AULA 7: PORTAS ABERTAS 

 

Na aula de hoje falaremos sobre as Portas Abertas, em especial que Jesus é a porta, e somente 

através dele alcançamos a salvação.  

A porta pode ser estreita, difícil de passar e achar, mas vale a pena passar por essa porta. 

Essa é a melhor escolha que você pode fazer. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Professor, vamos ensinar que Jesus é a porta, e quem entrar por essa porta será salvo. 
Hoje faremos um chamamento para que as crianças que não declararam a Jesus possam fazer, 
com alegria e entendimento.  
 
Ensinaremos que a porta do Senhor é estreita, pois só entrará nela quem crer em Jesus. Mas 
essa porta abre um caminho maravilhoso, cheio de bênçãos livramentos e que leva até a 
salvação. 
 
Para auxiliar na preparação dessa aula, medite no trecho da ministração do apostolo Estevão 
Hernandes no Jejum das portas abertas: 
 
1- As portas que Satanás está ancorando e fechando serão escancarada (Isaías 45.2) 
  
“Satanás quer limitar o nosso acesso às promessas de Deus. Mas, não conseguirá! Pelo poder da Palavra 
de Deus, todos as barreiras serão quebradas”, disse. 
  
2- As portas que Cristo abriu são nossa herança (Salmos 24.7 a 10 e Apocalipse 3.7) 
  
“Jesus é o Rei da Glória. Como o primogênito de Deus, Ele veio para abrir as portas espirituais de 
salvação para a humanidade”, relembrou. 
   
3- As portas se abrirão automaticamente diante de nós (Atos 12.10 e 11) 
  
“Pedro havia sido preso injustamente por Herodes, mas, por uma interferência de Deus, as portas daquele 
cárcere se abriram automaticamente. Neste o jejum, o Senhor interferirá em nossas guerras. Será um 
período de poderosos livramentos!”,. 
  
“É tempo de portas abertas!”,  
  
Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 10:09, Mateus 7:13, Apocalipse 3:20, Lucas 13:22-24. 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança desejar a salvação e entregar seus caminhos ao Senhor Jesus; 

 Ensinar que Jesus é a porta. Quando estamos com Ele temos tudo o que precisamos, Ele 
cuida de nós, nos protege, ensina, abençoa e nos salva. 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças não conhecem a Jesus ou ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Ele. 
Muitas crianças já viveram tantas decepções que isso já está virando um trauma em suas vidas.  
Muitas crianças estão perdidas, ouvindo conselhos errados, e não sabem quem ouvir, qual 
caminho seguir... 
 
Nos ensinaremos que Jesus é o caminho. Tudo o que elas precisam aprender é que devemos 
seguir sempre a Jesus, não importa a situação.  
E para que permaneçam neste caminho até quando forem velhos, precisam aprender e desejar 
estar neste caminho.  
  
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Faremos uma amarelinha bem bonita, logo perto da 

porta da entrada do Kids. Vamos estimular as crianças a 
brincar na amarelinha e ensinaremos que Jesus é o 
caminho. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. Prepare no kids um caminho estreito e um largo. Ao final 

da ministração, faça um ato profético com as crianças, 
passando pela porta estreita e declarando a salvação de 
Jesus. 
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MINISTRANDO: 

 
Quem já brincou de Amarelinha? Se você for direitinho, só tem um caminho, certo? E qual o 
destino final da Amarelinha? O céu!!! 
 
Alguma vez você já ficou perdido? Já se perdeu dos seus pais ou de um responsável? É muito 
ruim... até ficamos com medo. Imagine só como seria ficar perdido no meio de uma floresta ou em 
montanhas cheias de neve... Seria assustador! 

Vou contar algo bem sério para vocês: muitas e muitas crianças estão perdidas, como se 
estivessem nessa floresta... E sabe como elas estão perdidas? Elas ficam perdidas por fazerem 
amizades com pessoas más que agem de maneira que não agrada a Deus. Elas roubam, 
enganam, mentem, levam outros para o mau caminho. Tem crianças perdidas porque recebem 
conselhos errados, crianças perdidas porque só veem problemas a sua frente... e muitas estão 
tão confusas que não sabem mais o que é certo o que é errado... 

A Bíblia nos ensina que há o caminho torto e o caminho reto; o caminho das trevas e o caminho 
da luz; o caminho da morte e o caminho da vida; o caminho da perdição e o caminho da 
Salvação!  

Você pode escolher o caminho que vai salvar sua vida não só enquanto você viver neste mundo, 
mas por toda a Eternidade!   

Quero mostrar algo bem importante para vocês. Venham comigo! 

 (leve as crianças até as 2 portas) 

Há 2 portas que podemos escolher passar, cada porta te leva por um caminho diferente.  

Uma porta é bem estreita e uma bem larga.  

Qual você escolheria? A mais larga parece mais fácil, não é mesmo? Será que é preciso muito 
esforço para passar por uma porta larga? E o que será que há no final dela? 

A porta larga é a porta daquele que não quer se esforçar e buscar a Deus. A pessoa quer fazer as 
coisas erradas, não quer seguir a Bíblia, ou fazer o que é correto. Essa porta leva até o caminho 
da perdição, o caminho da morte...  

E a porta estreita, essa porta leva até a Salvação. Por essa porta passam aqueles que decidiram 
servir a Jesus.  

Jesus diz que Ele é a porta. Então para chegarmos nesse caminho de salvação precisamos 
passar por Ele. 

Hoje crianças vocês vão escolher qual porta você vai querer passar. Aqueles que desejarem a 
salvação, a vida, a alegria que Jesus tem, devem seguir pela porta estreita. As vezes pode 
parecer difícil escolher esse caminho, mas passando por essa porta você terá um amigo que te 
ajudará todos os dias, que te dará forças, direção, alegria. Esse amigo é Jesus. Ele vai te dar a 
mão para você andar pelo caminho certo. 

E então, quem deseja passar pela porta de Jesus? Vamos fazer um ato profético e passar pela 
porta que é Jesus, declarando que somos salvos! 



 
 

Março – ORAÇÃO DO ANO 

APOSTÓLICOr 

  
 
 

LOUVOR 

 
“Homenzinho Torto” – Aline Barros 
“Toc toc toc” – 3 Palavrinhas 
“A porta é uma só” – Débora Miranda  

 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida a ti, sei que o Senhor é a Porta da Salvação. Que 
hoje o meu coração esteja sempre aberto para ti, que eu possa ser limpo de todo o pecado, de 
tudo que fiz de errado. Senhor Jesus escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero seguir os 
seus caminhos. Em nome de Jesus, Amém!” 
 
Cole no mural da oração do ano apostólico o trecho a seguir: 
“Todas as portas de ferro e as trancas serão quebradas  e as portas se abrirão para mim” 

 
VERSÍCULO: 

  
“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, será salvo” João 10:9 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Quem é a porta da salvação? 
2. Para qual caminho leva a porta larga? 
3. Porque a porta é estreita? 
4. O que acontece quando entrego a minha vida para Jesus e decido seguir os seus 

caminhos? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Quando decidimos passar pela porta que que é Jesus, Ele nos abençoa tanto que não nos deixa 
faltar nada. Então funciona assim: você passar pela porta que é Jesus, e Ele abre muitas outras 
portas de benção para você. São as bênçãos, livramentos que Ele coloca nos nossos caminhos. 
E essas portas de benção estão abertas! Ele nos entrega uma chave invisível que abre cada uma 
dessas portas de benção. 

Isso aconteceu com o apostolo Pedro. Uma vez ele foi perseguido e preso injustamente. Sem que 
ele esperasse, Deus mandou um anjo no lugar aonde ele estava e as portas se abriram 
automaticamente. 

Quem tem aliança com Jesus vive essas portas abertas. E então, quem tem aliança com Deus e 
deseja declarar essa aliança? Vamos fazer essa oração declarando nossa aliança com Deus. E 
nesse momento todos poderão entregar as suas ofertas. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/10/9+
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ATIVIDADE  

 
Festa no Céu 

 
 
Tempo: Depende do acerto dos participantes. 
Material: Nenhum. 
 
Desenvolvimento: O líder fala que irá ter uma festa no céu, e que cada participante tem que  levar 
alguma coisa. O participante tem que dizer o seu nome e que irá levar alguma coisa (que comece 
com a primeira letra do nome). 
Ex: - "Meu nome é Jéssica e vou levar um Jacaré". 
Contudo, os participantes não podem saber que o objeto deve começar com a primeira letra do 
nome. Isso que torna engraçado, pois, o líder e um ajudante vai iniciar falando o que quer levar 
da maneira correta, e os outros vão chutar qualquer coisa. 
Ao ver que o participante errou, o líder e um ajudante deve falar que não pode levar isso para o 
céu. Até que eles compreendam o segredo, o líder e o ajudantes podem repetir várias vezes suas 
falas. 
 
Jesus, o único caminho 

 
 

Tempo: Menos de 5 minutos. 
Material: Um molho de muitas chaves e um cadeado. 
 
Desenvolvimento: O professor pede para cada um do grupo tente abrir o cadeado, deve-se 
observar quem escolhe a chave mais adequado para abrir o cadeado e quem pega qualquer uma 
e se frustra com cada escolha. 
 
Moral: Jesus é o único caminho, não adianta escolhermos outros caminhos para chegar ao Pai, 
devemos escolher Jesus, e Ele quem abre as portas do céu. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Queridos pais, 
Hoje falamos sobre a Portas Abertas. 
Aprendemos que Jesus é a porta da salvação. A melhor escolha que podemos fazer é passar por 
essa porta.. 
 
A lembrancinha que as crianças levarão para casa é para colocar em algum lugar visível, tirar a 
foto e postar no grupo de pais da sua igreja e nas redes sociais.  
 
Contamos com seu apoio para este evangelismo e incentivo ao seu filho. 
 
Deus abençoe!  
 

LEMBRANCINHA: 
 

 
 
 
Boa aula! 
 
 
 
 
 


