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Quem é Jesus? 

Aula 3 – Jesus o Leão  
 
Na aula passada aprendemos de uma forma muito especial que Jesus é o nosso 
alimento espiritual, Ele é o pão da vida e a água da vida. Hoje vamos aprender que Ele 
é também o Leão. 
Vamos lá! 
  
 Para você professor (a) 
Jesus é o Leão da tribo de Judá, o Todo poderoso que vence o inimigo, mas é também 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos faz mais que vencedores. 
No livro de apocalipse vemos o titulo de Jesus como Leão.  

“Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores; eis que o Leão da Tribo de Judá, a 
Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.” Apocalipse 5.5. 

O símbolo da Tribo de Judá era o leão, Judá um dos filhos de Israel, recebeu de seu 
pai uma bênção especial. Gênesis 49,8-12  

Como filhos de Deus também temos uma benção especial, temos unção de autoridade 
e fomos escolhidos para ministrar as crianças. De baixo dessa unção, prepare a aula 
de forma muito especial, vamos falar de páscoa e apresentar Jesus como o Leão que 
venceu. 

 
Base Bíblica 

Apocalipse 5. 1-5; Genesis 49, 8-12; 1 Crônicas 29:12; Mateus 28:20. 
 
Objetivo 

 

 Que a criança entenda que Jesus é o Leão que venceu a morte. 
 

Situação da Criança 
Domingo de páscoa e muitas crianças iludidas com a história do coelho e ovos de 
chocolate, o comercio abusivo induzindo ao consumismo, escolas fazendo festas para 
comemorar e ensinar a mentira de satanás.  
Vamos levar a verdade que o cordeiro que tira o pecado do mundo, é também o Leão 
da Tribo de Judá. 
 

http://www.abiblia.org/bibliaonline.php?abrev=Gn&caso=busca_view_versiculo&capitulo=48&versiculo=8-12
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 

 Decore a sala, hoje é páscoa! 
 Decore com imagens de leão; 
 Imagens de cruz; 
 Com palavras das características do leão. ( As palavras estão em negrito) 
 Prepare uma linda mesa para cearem. 

 
 
Contando a História 
Quem já viu um leão? (Alguns já foram ao zoológico). Quem não viu pessoalmente já 
viu pela TV? Perceberam que tem uma imagem de um leão colado na parede? Vamos 
saber o por que! 
O leão é forte? Envolva as crianças na aula e vá perguntando sobre as características 
do leão. É ágil? Corajoso? Ruge bem alto? Uauu ! Alem disso o leão causa medo nos 
inimigos, ele domina o território, tem liderança e é considerado o rei da floresta. 
Ele domina seu território, não se deixa ser pego desprevenido, mas está sempre 
vigilante e tem liderança. 
O povo cristão passou a considerar a Jesus como a imagem do Leão da tribo de Judá 
que venceu o inimigo, foi morto na cruz, mas ressuscitou, derrotando a morte. O 
evangelho de Marcos é caracterizado pela figura do Leão, que mostra Jesus, o 
messias esperado, que vem salvar a humanidade. 
Jesus é o Leão de da tribo de Judá, Jesus tem essas características, é forte, corajoso, 
não teme ao inimigo, o inimigo teme a Ele. Ele ruge poderosamente contra o mal.  
Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou ao inimigo que Ele é a autoridade, Ele tem todo 
domínio e poder, Ele venceu a morte! 
O leão da tribo de Judá é Onipotente, tem todo poder, venceu. Jesus venceu o diabo. 
O leão da Tribo de Judá venceu a morte, ressuscitou para nos salvar, e para nos dar 
vitoria. Hoje é domingo de páscoa, vamos participar da ceia do Senhor e celebrar a sua 
vida, a ressurreição, pois o cordeiro é o Leão, e sua palavra diz que Ele estará conosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 
 

 
Oração  
 
Jesus, o é senhor é o Leão da tribo de Judá, que venceu a morte. Eu te agradeço, e 
hoje vou celebrar a sua morte com a vitória da vida, sei que estais conosco. Amém. 
 
Versículo  
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...eis que o Leão da Tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 
sete selos.” Apocalipse 5.5b. 

Verificação do Ensino 

 Porque Jesus é o leão? 

 Quais as características do leão?  

 Como Jesus venceu a morte? 
 

Oferta         
 

Jesus se entregou como oferta viva por amor a nós. Sua ressurreição foi uma oferta de 
Vida Eterna, Ele nos deu um exemplo de oferta e de confiança no Pai, pois Jesus 
confiou em Deus, confiou no plano de salvação, o plano perfeito.  
Quando entregamos uma oferta, somos gratos a Deus por ter enviado seu Filho, e 
seguimos o exemplo de Jesus de confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e 
agradável. 
 
Atividade 

 
As crianças deverão pintar a “bandeira da tribo de Judá” 
 

 Cole a imagem a colorir numa folha color set e cole em um palito 
como se fosse o mastro da bandeira. 
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Lembrancinha 
              
Leão agarradinho – dentro é um prendedor e deve segurar um saquinho com o pão e 
cálice. 
 

 
MOLDE DO LEÃO 
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Boa aula! 


