
 

 

 

 

Março – Campanha Autoridades 
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

AULA 1 – Deus é autoridade maior 

 
Estamos no 3º mês do ano apostólico de Rute e vamos aprender um pouco mais sobre 

autoridades apostólicas. 
Precisamos ensinar o quão importante são as Autoridades e que todas elas são constituídas por 

Deus, nosso Criador. 
 
 

Aula 1 Deus é autoridade maior Colossenses 1:16-17 

Aula 2 O que são autoridades espirituais Hebreus 13:17 

Aula 3 Autoridades na família Exôdo 20:12 

Aula 4 Autoridades no País Romanos 13:1 

 
 

Deus abençoe e tenham um mês de março maravilhoso! 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nesta campanha ensinaremos o quão importante é cada autoridade e que elas são constituídas 
por Deus. Você está formando o futuro da igreja e pode fazer da melhor forma, pois Deus te deu 
autoridade e te capacitou.   
 
Você como Professor também precisa obedecer às autoridades, pois não podemos falar algo que 
não fazemos, nós somos Referenciais para as crianças. 
 
A sua atitude fala mais alto do que as suas Palavras. Deus é o nosso Criador, nossa autoridade 
maior e Ele constitui as autoridades. Desobedecer uma autoridade é desobedecer a Deus. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Colossenses 1:16-17; Lucas 10:19; Tiago 4:7-8 
 

OBJETIVOS 

 
Levar a criança a entender que Deus é a nossa autoridade maior, foi Ele quem criou tudo o que 
existe. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Hoje em dia precisamos orar muito, pois muitos papéis estão invertidos (crianças que mandam 
nos pais, alunos que não obedecem ao professor ou a uma autoridade, crianças que não temem 
a Deus e não se lembram que cada pecado tem a sua consequência, entre outras). Isto porque 
não sabem que Deus é autoridade maior e as demais autoridades são constituídas por Ele. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
Nesta aula mostraremos que Deus é autoridade maior e Ele está no centro de tudo. 
Faremos um jogo de Dardo para as crianças se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo. 
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Se você tiver um jogo pode pegar o pronto, ou fazer um de forma simples, veja abaixo: 
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MINISTRANDO: 

 
(Faça uma roda com as crianças para vocês ficarem mais próximas) Oi crianças tudo bem com 
vocês? Como vocês estão? Como está na escola? Alguém aqui sabe o que é Autoridade? 
 
Autoridade é a capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediência e julgar. 
Vamos ver se vocês adivinham.... Quem é a autoridade sobre sua vida? A quem você tem que 
obedecer? 
 
Você pode pensar em seus pais e professores, diretores da escola e em outras autoridades, mas 
Nenhum deles tem tanta autoridade quanto a Deus. 
Isso mesmo Deus. Ele é autoridade sobre tudo e todos. Ele nos criou, sabe tudo que acontece 
conosco e Ele nunca erra. 
 
Lá no livro de Lucas 10:19 e Marcos 16:18 Deus fala que nos da autoridade para fazer coisas, 
que aos nossos olhos humanos são impossíveis. 
 
Sabia que se você pedir para Deus e Ele concede o teu desejo? Ele pode curar pessoas que 
estão doentes, por causa da tua oração. Ele nos dá esta autoridade. Todo o poder e autoridade 
vem de Deus.  
 
Em Lucas 7:6-10, um homem (centurião), comandante de um exército romano de 
aproximadamente, 100 homens, pediu ao Senhor que curasse o seu servo, pois ele conhecia que 
Deus tinha a maior autoridade do que ele. E através da fé dele e por conhecer a Autoridade de 
Deus, o servo dele foi curado. 
 
Deus é tão bom e tem uma Autoridade inigualável, que Ele mandou o seu único filho para a terra 
para salvar a todos nós. 
 
Você já viu esse jogo (mostre o jogo de Dardo). OBS: tome cuidado pois ele tem um prego na 
ponta, para as crianças não se machucarem. 
 
Quem acertar no centro, que Representa a Autoridade de Deus ganhará um brinde (pode ser um 
pirulito ou você poderá dar um prêmio para a criança que mais participar e tiver mais pontos). 
 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor, eu te agradeço por ter enviado o seu único filho para me salvar e te agradeço por dividir 
a sua autoridade comigo e me dar poder através da oração. Sei que nenhuma autoridade é maior 
do que a sua, então. Eu te peço a cura para os meus familiares, amigos e peço também que toda 
a desobediência saia da minha vida. Em nome de Jesus, amém.” 
 

VERSÍCULO 

 
“Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visiveis e invisíveis, sejam tronos 
sejam soberanias, poderes ou autoridades. Colossenses” 1:16 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- Quem é a autoridade maior? 

- Porque Deus é a autoridade maior? 

- Quem foi o homem que tinha autoridade, mas reconheceu que a de Deus era maior que a 
dele? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas, até mesmo aquelas que parecem impossíveis. 
Ele nos deu autoridade sobre a enfermidade, sobre o medo, sobre a tristeza, sobre toda guerra 
que possamos enfrentar, então sabe como podemos agradecer a Deus por tudo isso? 
Entregando nossos dízimos e ofertas. A oferta de amor e gratidão é a que Deus quer ver.  
Então vamos entregar as nossas ofertas. 
 

ATIVIDADE  

Faça um painel com balões e vamos atirar os dardos, o balão vermelho representa a autoridade 
do sangue de Jesus. Vamos brincar!! 
 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Deus nossa maior autoridade 


