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AULA 1: Livres da Rejeição  
 

No mês de julho continuaremos a campanha da LIBERTAÇÃO. 
Nessa aula denunciaremos todo espirito de rejeição, abandono e desprezo. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Ser rejeitado é algo que dói muito e ninguém gostaria de passar por isso. Vivemos em um mundo 

de aparências ser menosprezado por alguém é algo que pode acontecer com qualquer um que 

não corresponda aos padrões estabelecidos por esse mundo de aparências superficiais. 

Mas, não devemos esquecer que Deus nos amou antes de tudo e entregou seu Filho por nós!  

Jesus também foi rejeitado, desprezado. Mesmo assim, transformou toda dor e rejeição em 

bênçãos. Assim como Cristo venceu a morte, e dor e a rejeição, você como Filho de Deus é mais 

do que vencedor em Cristo! Jesus te ama. E não há amor maior do que este! 

O Senhor quer nos entregar essa força. Professor, não importa se você foi rejeitado, abandonado. 

Jesus quer reverter essa situação na sua vida trazendo cura, libertação e liberação de perdão. 

Ouça a voz do Senhor e viva o plano perfeito que Ele tem para você!  

LEIA E MEDITE: 
 
Marcos  10:46-52  
 

OBJETIVOS: 
 

 Levar a criança a entender que Jesus venceu a rejeição e o desprezo. 
 Levar a criança a valorização de si mesma independente das opiniões do outro. 
 Jesus nos ensina que o caminho para aliviar o sofrimento é a ORAÇÃO. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Talvez esse período de isolamento social tem sido um alivio para aqueles que por muito tempo 
tem sofrido com situações de Bulling no cotidiano escolar.  Para essas crianças, o dilema é o 
retorno à normalidade, e como ela irá voltar a lidar com isso.  
Há também casos em que essa rejeição, o bulling, o descaso acontece dentro da própria família. 
E com a mudança na rotina das crianças, elas estão expostas a um sofrimento maior que pode 
desencadear uma mudança em seu comportamento e gerar muito conflito dento de casa.  
 
JESUS! Ele é o melhor caminho para libertação. Que possamos levar Jesus para as crianças e 
quebrar esse ciclo de sofrimento. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Campanha e ato profético 
 
Prepare uma cruz grande de EVA. Ela será utilizada durante toda essa campanha para realização 

dos atos proféticos. 
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Separe uma imagem que represente o desprezo, rejeição (Bullings), (como nos modelos abaixo). 

No momento do ato profético você colocará essa figura na cruz, declarando que Jesus venceu na 

cruz toda rejeição. 

 

 

              

 

Aula Livres da rejeição  

 Para abordar o caso prático, providencie uma carinha de emoji triste, cole no rolinho de 
papel higiênico como se fosse um boneco coloque braços, pés... 

 Para contar a história do Cego Bartimeu, providencie figuras que representem Jesus o 
Cego, os discípulos.  
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MINISTRANDO: 
 
Mostre o emoji com carinha de triste para as crianças dê um nome para ele. (Amarelinho) 
 
Você:  Amarelinho que carinha triste é essa, me conta o que aconteceu?  
 
Amarelinho: Hoje eu estou muito triste.... por isso eu vim aqui no kids. Por que aqui é um lugar 
que me faz feliz. 
Tia: Mas o que te deixou tão triste assim? 
Amarelinho: Sabe tia, no meu prédio tem umas crianças que não deixam eu brincar com elas... e 
tem um menino, o Enzo, que estuda na minha sala e lá na escola ele fica me provocando, me 
xinga, não deixa os outros colegas brincarem comigo. 
Tia: Nossa Amarelinho que coisa feia esse menino faz com você, sabia que isso é bulling. 
Amarelinho:  Por isso tia eu não gosto de ir para a escola, mas minha mãe me obriga! 
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Tia: Mas Amarelinho, você não está indo para a escola... por que essa tristeza? Já sei! Você está 
com saudades dos seus amigos. 
Amarelinho: Não tia, eu estou tendo aula online. Acontece que quando acabou a aula a 
professora saiu, meus colegas tinham combinado de ficar conversando, mas o Enzo não deixou 
eu ficar. Aí todo mundo ficou falando “ Sai fora” para mim. 
Tia: Sabe Amarelinho hoje vou contar para vocês a história de Bartimeu, ele era cego, e tinha 
umas pessoas que falavam para ele ficar quieto e até gritava assim: “Cala boca Bartimeu!”  Mas 
ele não desistiu. 
 
Foi assim que aconteceu... 
Certa vez, Jesus e seus discípulos estava saindo da cidade de Jericó, e com eles vinham uma 
multidão. 
Bartimeu, que era cego, estava sentado a beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, começou a 
gritar: “Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim!” 
 
E muitos que estavam na multidão repreendia a Bartimeu falando: “fica quieto! não importune a 
Jesus!”. 
Mas Bartimeu não deu ouvidos e gritou mais alto ainda: “Filho de Davi, tem misericórdia de mim”. 
Então Jesus olhou e disse para Bartimeu: “O que você quer que eu te faça?” 
Bartimeu falou: “mestre, eu quero ver.” 
 
Você viu Amarelinho que Bartimeu continuou gritando por Jesus? E sabe o que Jesus fez? 
Jesus o curou, com a visão recuperada ele seguiu a Jesus. 
Nossa que incrível!  Bartimeu foi curado! 
  
Sabe Amarelinho você também pode ser curado, porque Jesus levou sobre si toda tristeza, 
sofrimento, bulling, rejeição.  
 
Jesus entende o que você está  passando, por que Jesus um dia também foi desprezado e 
rejeitado pelos homens, mas Ele venceu.  
 
Amarelinho: Tia, Jesus pode me tira essa tristeza que eu sinto? 
Tia: Pode sim Amarelinho! Vamos orar e colocar na cruz essa tristeza, o bulling e vamos orar por 
todos aquele que te maltrataram. 
Amarelinho: Mas tia, eles eram tão maus comigo e eu tenho mesmo que orar por eles? 
Tia: Ah, Amarelinho esse é o segredo, você tem que perdoa-lós para você ser liberto desse 
sentimento de tristeza e rejeição. 
Amarelinho: Está bom tia você me ajuda? 
Tia: Sim, então vamos orar! 
 

LOUVOR: 
 

Renascer Praise  – Tempo de Cura.  

 

ORAÇÃO: 
 
Faça o ato profético colando na cruz a figura da rejeição e declare com as crianças: 
 
“Senhor Jesus, hoje eu entrego nas suas mãos todas as dificuldades a rejeição, o bulling, que 
causa tristeza dentro de mim. Eu declaro que estou livre da rejeição, do desprezo, do bulling, da 
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tristeza, daquilo que quer me chatear. Eu libero perdão e recebo a alegria do Senhor, em nome 
de Jesus. Amém” 
 
VERSÍCULO: 
 
“E Jesus disse- lhe: Se tu pode crer; tudo é possível ao que crê”. Marcos 9:23   
“Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos 

trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos 

dele caso algum.” Isaías 53:3     

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. Qual o nome da Cidade em que Bartimeu estava? 
2. O que o cego gritava quando ouviu que era Jesus que passava por ali? 
3. Quem repreendeu Bartimeu? 
4. O que Jesus perguntou a Bartimeu? 
5. O que Bartimeu falou para Jesus? 
6. O que Jesus fez?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 

A cura do cego Bartimeu só foi possível por que ele tinha fé que Jesus poderia cura-lo.  
Na nossa vida as coisas acontecem quando acreditamos no poder de Deus.  
Então crianças, esse poder pode alcançar a outras pessoas por meio da nossa oferta. Nós 
precisamos amar o nosso próximo e a maneira de fazer isso é ofertando o nosso tempo, o nosso 
amor o nosso desafio diário, alimentos.  
Então vamos apresentar a Deus nossa oferta para que Ele nos abençoe e abençoe quem está 
necessitando. Amem?  Com tudo isso, ajudarmos a espalhar o amor de Jesus. 
Quem quer fazer isso comigo hoje? Então vamos ofertar com alegria! 
 

ATIVIDADE  
 

Vamos ensinar as crianças a orar e liberar perdão. Peça para cada uma confeccionar uma 
caixinha decorar e escrever ”Caixinha do Perdão’, a criança vai escrever o que ou quem ela está 
perdoando e colocar dentro da caixa. O desafio da semana será orar por quem ela liberou 
perdão. 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Hoje as crianças aprenderam a vencer a rejeição. 
O caminho para isso é o perdão! 
Então, essa semana, faça uma oração específica com os seus filhos, denunciando a rejeição e 
declarando o amor de Senhor. 
Que tal durante essa semana você elogiar seu filho, ao invés de bronca um elogio, faça 
declaração de amor para cada dia uma palavra de amor e valorização. Certamente será um 
motivo de muita alegria para eles. 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/53/3+
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A atividade será a lembrancinha. 


