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Campanha: Somos Livres 

Aula 1 – Livres da mentira 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Na história do rei Ezequias vemos o quanto ele se posicionou frente as malignidades que estavam 
instaladas no seu reino. Ezequias se levantou e na força do Senhor se levantou para destruir todos os 
altares de Satanás. 
É tempo de nos levantarmos contra os domínios do inimigo, aquilo que quer nos prender e nos derrotar. 
O povo já tinha se acostumado a viver debaixo desse domínio. Mas nós somos como Ezequias e 
vamos nos levantar para viver a liberdade do Senhor. 
Nessa campanha falaremos sobre malignidades que tentam aprisionar as crianças. Muitas acabam 
ficando presas e não sabem que podem vencer. 
A cada aula ensinaremos as nossas crianças a serem livres. Vamos profeticamente derrubar os altares 
deste tempo para viver a liberdade e a graça do Senhor. 
 

Base Bíblica 
 
Efesios 4:25, Exodo 20:16, Colossenses 3:9-10, Provérbios 12:22 
  

OBJETIVO 
 
Nessa aula venceremos o domínio da mentira. 
Muitas vezes a mentira entra como uma sutileza e as poucos se torna um hábito. 
Seja para encobrir um erro, ou se dar bem em uma situação, a mentira aos poucos se enraíza na vida e 
na família e cada vez fica mais difícil se livrar dela. 
Mostre para a criança que ela pode vencer a mentira. Deus é a verdade e Ele deseja que como filhos 
sejamos verdadeiros. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas vezes a criança é exposta a situações, seja em casa ou na escola onde mentir parece ser a 
única opção para “escapar” de um problema. Alguns mentem para ser aceito pelos amigos, contando 
vantagens que estão distante da realidade.  
Mas será que uma mentirinha faz mal? Algo inocente e pequeno pode se tornar um hábito e aos poucos 
se torna um domínio, difícil de ser derrubado. 
Não podemos nos esquecer que Deus é amor, e ele nos acolhe, mesmo sendo pecadores, e Ele quer 
nos ajudar a vencer aquilo que parece ser difícil para nós. 
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Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Leve uma folha colorida e diversos papeis da mesma cor picado. Faça tamanhos diferentes e formatos 
diferentes também. 
Explique que quando uma mentira é contada (folha original colorida) e se espalha e ninguém sabe no 
que pode se transformar (folhas diversas picadas). 
 
Leve também folhas de outra cor, todas no mesmo tamanho e formato. Essas representarão a verdade. 
Espalhe essas folhas também e explique que a verdade nunca muda, não importa o tempo ou o lugar, a 
verdade sempre é verdade. 
 

Contando a História.
 
Hoje vamos iniciar no nosso kids uma campanha muito legal. Falaremos sobre coisas que precisamos 
destruir. Isso mesmo, as vezes precisamos destruir coisas ruins que existem nas nossas vidas para dar 
lugar as boas. 
O rei Ezequias fez isso. Destruiu todos os altares de malignidades que existiam no reino, e liberou um 
espaço para as coisas boas de Deus. 
 
E hoje vamos falar sobre uma malignidade que começa pequenininha, quase que inocente, mas vai 
crescendo e se espalhando: a MENTIRA. 
 
(faça a dinâmica dos papeis, explicando a mentira e a verdade) 
 
A Bíblia nos ensina que Deus é a verdade. E como filhos Dele, Ele deseja que sejamos verdadeiros. 
 
Mas as vezes contamos algumas mentirinhas na escola ou para os pais, seja para nos safar de uma 
bronca ou para ficar bem com a turminha da escola, não é verdade? 
 
Mas existe um perigo muito grande nisso: uma mentira que nasce pequena pode virar um problema 
gigante. E a mentira é assim, ela começa com uma situação pequena, aí você se acostuma a contar 
mentiras, e quando menos percebe a mentira já tomou conta e você vira um grande mentiroso. 
 
Nossa, parece muito ruim ser mentiroso... e na verdade é mesmo! 
A Bíblia diz que Deus odeia a mentira e que os mentirosos não podem ir para o céu. 
 
Então precisamos aprender a não deixar a mentira dominar as nossas vidas, para não sermos 
mentirosos. 
Mas como fazer isso? 
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Funciona assim: você vai sempre falar a verdade (mesmo se levar uma bronca por isso). Mas se algum 
dia você deslizar e mentir, lembre-se que Deus é amor e Ele quer ensinar os seus filhos. 
Então peça perdão a Deus e peça para Ele te ajudar a não mentir mais. 
Com certeza Ele vai te perdoar e ficará muito feliz por sua sinceridade. 
 
Agora é hora de nos livrarmos de todas as mentiras. 
Cada um vai escrever ou desenhar alguma mentira que contou (não precisa caprichar no desenho). 
Feito isso vamos amassar esse papel e declarar que a mentira não tem mais espaço na sua vida. 
 
Nós somos livres da mentira e vamos viver a liberdade e a verdade do Senhor! 
 

Versículo  
 
“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” João 8:32 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que é a mentira? 
- Como posso ser livre da mentira? 
- Deus gosta da mentira? 
- O que preciso fazer quando eu mentir? 
 
 

Atividade 
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