
 
 

 

OUTUBRO – #CRIANÇA DE JESUS 

 

AULA 2: Esse reino é meu? 
 

Estamos na campanha #Criança De Jesus, e nessa aula vamos falar sobre esse Reino que Deus disse 
que é das crianças: o Reino de Deus!!! 
Mas como será esse reino? Esse reino é de todas as crianças? 
 
Vamos nessa aula levar as crianças a conhecer o reino de Deus em uma perspectiva completamente 
nova, mas que com certeza fará com que todas queiram participar dele. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Nessa aula faremos o nosso ESQUENTA KIDS DAY. 

É véspera do Dia das Crianças, e nada melhor do que celebrar esse momento tão especial na casa de 

Deus. 

Prepare o ambiente espiritual para essa culto. Ore, jejue, busque direção de Deus. 

Essa aula tem um significado espiritual muito forte, pois ensina o caminho para fazer parte do reino de 

Deus. 

 

E as crianças são escolhidas para entrar nesse reino. O reino de Deus é delas! 

A chave para entrar nesse reino é ter um coração de criança. Um coração sincero, inocente, que AMA A 

JESUS! 

 

De uma forma bastante lúdica mostraremos que o reino de Deus é maravilhoso, que a criança vai amar 

estar no reino de Deus.  

Capriche na decoração e brincadeiras dessa aula. Será um tempo de muita alegria, recebendo esse reino 

que Deus tem para nós. 

 

 

LEIA E MEDITE: 
 

Lucas 18:16,17; Mateus 6:33; Marcos 10:13-16; Romanos 14:17 
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que ela foi escolhida para fazer parte do reino de Deus 
• Mostrar que o reino de Deus é incrível e as crianças vão amar fazer parte Dele 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças não fazem ideia do quanto eles são especiais para Deus. 
Jesus ensina em sua palavra que as crianças são os exemplos de moradores do reino de Deus. 
Ele quer todas as crianças no seu reino, porque Jesus ama as crianças. 
 
Que nessa aula cada criança receba em seu coração a marca de ser escolhida por Deus, receba o amor 
de Jesus e a certeza do quanto cada uma é preciosa e importante para Deus. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Estamos em ritmo de festa no kids, e a marca da nossa campanha é CELEBRAR, pois cada criança é 
especial, escolhida por Deus. E nessa aula faremos uma festa do reino de Deus.  
A Bíblia fala que o reino de Deus é das crianças, então esse reino é muito divertido, alegre, animado!!!! 
Vamos ilustrar o reino de Deus com uma decoração colorida com o tema de brincadeiras. 
A Seguir, alguns exemplos de decoração para vocês se inspirarem. 
 

 
 

Vamos também nessa aula fazer muitas brincadeiras, porque o reino de Deus é um lugar onde a criança 
AMA estar. 
O reino é delas, então tem sim muuuuita brincadeira nesse reino. 
 

 

Dicas de brincadeiras: 
 

• Pula corda 

• Corrida de saco 

• Bambolê 

• Amarelinha 

• Vivo ou morto 

• Elefante colorido 

• Seu mestre 
mandou 

• Corre cotia 

• STOP 
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Coloque no centro da sala um coração bem grande. Pois o coração de criança é a 

chave para entrar nesse reino. 

 

 

Leve também uma ilustração grande de 4 crianças (ou 4 bonecos). Eles serão necessários para a 

ministração  

 

MINISTRANDO: 
 
Sejam muito bem vindos ao nosso Esquenta Kids day!!!! 
 
Eu tenho algo muito especial para contar para vocês: Cada um que está aqui foi ESCOLHIDO para entrar 
em um lugar topíssimo. Um lugar que muitos gostariam de ir, mas nem todos poderão ter acesso... 
 
Esse lugar top é o REINO DE DEUS!!! 
 
Como vocês imaginam o reino de Deus? 
A Bíblia conta que o reino de Deus é um lugar que tem muita alegria, onde as pessoas são felizes 
demais!!! 
 
Mas, como você imagina que é esse lugar cheio de alegria? Será que é colorido? Será que tem 
brincadeiras??? 
Ahhh eu imagino que esse lugar é divertido demais! 
Por isso o kids hoje está tão colorido, porque hoje é dia da Festa do Reino de Deus!!! 
 
E hoje vocês vão aprender algo muito importante: Jesus disse que o reino de Deus é das crianças, e 
chave para entrar nesse reino é ter um CORAÇÃO DE CRIANÇA!!! 
 
Mas... como é ter um coração de criança???? 
A Bíblia contas sobre algumas crianças que agradaram muito a Deus, e eu quero falar sobre elas: 

 
 
 
SAMUEL: Samuel desde pequeno tinha muito interesse em aprender sobre as coisas 
de Deus. Ele aprendia tudo com o sacerdote Eli. Ele morava com o sacerdote, 
cuidava da casa de Deus, tinha muito amor e respeito pelas coisas de Deus. E um 
dia, quando ele ainda era criança, ele ouviu a voz de Deus. Isso mesmo, Deus falou 
com ele.  Samuel com toda sua sinceridade, respeito e amor ao Senhor era uma 
#CRIANÇA DE JESUS 

 
 
MIRIAM: Miriam era uma menina que ajudava a cuidar do seu irmão, que era um 
bebê: o bebê Moisés! Aconteceu algo muito difícil com a família de Miriã. O Faraó 
mandou matar todos os bebês! Mas ela não queria que fizessem essa maldade com o 
irmão dela. Então ela ajudou muito a mãe dela a salvar o bebe. Quando a mãe 
colocou Moises em um cestinho no rio para tentar salvá-lo, Miriã foi acompanhando 
para que ele ficasse protegido. E quando a princesa achou o bebê, Miriã logo ofereceu 
ajuda para cuidar do bebê. Miriã obedeceu sua mãe, ajudou a cuidar do seu irmão e 
também teve coragem de fazer a vontade de Deus. Ela era uma #CRIANÇA DE 
JESUS 
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O MENINO QUE ENTREGOU SEUS PÃES E PEIXES: A Bíblia não conta o 
nome desse menino, mas ele teve uma atitude muito importante. Um dia, 
Jesus estava com uma multidão de pessoas, mas de 5mil pessoas, e elas 
estavam com ele há muitas horas, e sem comer. Jesus viu que as pessoas 
estavam com fome e ele quis alimentar elas. Os discípulos não faziam ideia 
como dar comida para tanta gente, mas um menino levou para Jesus 5 pães e 
2 peixes. Jesus multiplicou esses alimentos e mais de 5 mil pessoas se 
alimentaram. Que lindo esse sentimento de entrega, com certeza esse menino 
quis entregar o melhor que ele tinha para Jesus, talvez era o lanche que ele ia 

comer mais tarde.... Esse menino era uma #CRIANÇA DE JESUS 
 

 
 RODE: Rode era uma menina que trabalhava na casa de Maria, mãe de 
João Marcos.  Os discípulos se encontravam nessa casa, então ela ouvia 
muito falar de Jesus e tinha muita fé. Um dia Pedro foi preso e todos ficaram 
com medo. Mas Deus livrou Pedro da prisão e ele voltou para essa casa. 
Quando Rode viu Pedro na porta ela ficou tão feliz que saiu correndo 
comemorando e contando para todos que ele tinha voltado. Mas, os outros 
não acreditaram que Pedro estava livre... faltou fé. Mas Rode tinha muita fé, 
ela conhecia a voz de Pedro, a voz do apóstolo ungido de Deus. Rode teve 

fé, alegria, ela confiava em Deus. Rode era uma #CRIANÇA DE JESUS 
 

 
 
REI JOSIAS: Josias foi levantado como rei de Judá quando tinha apenas 8 anos de 
idade. Os pais de Josias foram reis maus, não serviam a Deus. Mas Josias foi um rei 
diferente. Ele quis conhecer e buscar o Deus verdadeiro. Josias era descendente de 
Davi, e ele escolheu seguir o bom exemplo de Davi, e estabelecer o culto a Deus, e 
acabar com a idolatria e as coisas erradas. Josias escolheu fazer o que era certo, 
mesmo vendo muitos exemplos errados. Josias preferiu agradar a Deus. Josias era 
uma #CRIANÇA DE JESUS 
 

 
Essas crianças da Bíblia foram muito especiais! Crianças escolhidas por Deus, do mesmo jeitinho que 
vocês! Sabe crianças, esses são exemplos de crianças que tinham esse coração que agrada a Deus. 
 
A chave para entrar no reino de Deus é ter esse coração. 
Jesus já te entregou essa chave. Não joga  fora essa chave hein... Guarda o seu coração, se afasta das 
coisas erradas do mundo, para que  sempre você guarde esse coração de criança, mesmo quando você 
crescer e  tiver muitos e muitos anos a mais. 
 
E então, quem quer fazer parte do reino do Deus??? 
Esse reino é incrível! Esse reino tem festa! Esse reino tem alegria! Esse reino tem muuuuuita criança!!! 
CRIANÇAS DE JESUS!!!! 
 
 

LOUVOR: 
 

“Uma Criança” – Crianças Diante do Trono 
“Louvai-o” – 3 Palavrinhas 
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ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus, muito obrigada por ter me escolhido para fazer parte do seu reino. Eu quero guardar esse 
coração de criança que o Senhor me deu, me afastar do mal e te agradar todos os dias. Em nome de 
Jesus. Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 

 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

- O que uma pessoa precisa ter para entrar no reino de Deus? 
- O que significa ter um coração de criança? 
- Quais exemplos temos na Bíblia de crianças que agradaram a Deus? 
 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 

Aquele menino que entregou 5 pães e 2 peixes para Jesus quis entregar a sua melhor oferta. Talvez 
aquele era o seu lanche do dia, mas ele confiava tanto em Deus que não se preocupou com o que ia 
acontecer depois. Ele sabia que com Jesus ele estaria seguro. 
Precisamos aprender a confiar em Deus. Nossa dependência não está em comida, bebida, brinquedos, 
nada que o dinheiro pode comprar. Dependemos de Deus! Que possamos aprender a confiar em Deus 
sempre e entregar o nosso melhor para ele, como esse menino da Bíblia. 
 

ATIVIDADE  
 

Separe um cantinho da sala ou uma parede para colocar um painel de papel craft. 
As crianças farão uma pintura com suas mãos ilustrando a alegria de ser escolhido para ser parte do reino 
de Deus. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais, 
 
Hoje as crianças aprenderam que Jesus escolheu as crianças para fazerem parte do Reino de Deus. 
Cada criança é escolhida, amada por Deus. 
Incentive o seu filho a viver esse reino de Deus todos os dias.  
Leia esse com ele Marcos 10:13-16.  
 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Vamos promover nossa Hashtag do mês com a personalização de uma lembrancinha. 
Utilize o logo do kids day #Criança de Jesus. Isso já vai preparar as crianças para o kids day incrível que 
está sendo preparado para elas. 

 


