
 
 

 

 

NOVEMBRO – Submissão Apostólica  
 

AULA 4 – Submissão a Deus 

 
Chegamos ao final da campanha da submissão apostólica. 
Tivemos um tempo maravilhoso de aprendermos o quanto as autoridades são importantes e que devemos 
respeitá-las, orar por elas e seguir os seus direcionamentos. 
 
Quem não respeita as autoridades é rebelde, e com isso abre mão da benção da submissão. 
 
Nós somos geração apostólica, submissos a direção de Deus  
É bom demais termos essa cobertura. Somos abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor. 
 
E nesse encerramento vamos celebrar a benção da submissão apostólica fazendo uma festa muito divertida!  
 
Deus abençoe e boa aula! 😊 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Nessa aula falaremos sobre a submissão à Deus. 
 
A palavra nos ensina que Jesus deu o exemplo, se submetendo a vontade de Deus. 
Jesus foi fiel até o último momento. Ele não reclamou e muito menos foi rebelde. Ele nos ensinou o que é 
submissão. Ele tinha uma missão a cumprir e mesmo na dificuldade não desistiu. 
 
Nós temos uma missão, sermos fiéis a Deus, seguirmos Sua palavra e pregarmos o Evangelho. 
 
Vamos mostrar esses princípios nessa aula, e mostrar para as crianças que o mais importante do que tudo 
é seguir a direção de Deus. 
 
Nessa aula vamos ungir a todas as crianças, quebrar todas as sentenças e consagrações. Vamos declarar 
a cobertura do Senhor sobre cada uma. 
 
LEIA E MEDITE: 
 
Filipenses 2:6-11; Tiago 4:7; Hebreus 12:9; Samuel 15:22-23; Atos 5:29 
 
OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a entender que o mais importante do que tudo é seguir a direção de Deus. 
Ele está acima de todas as autoridades que existem nessa terra. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças convivem com familiares e amigos que não são convertidos. Com isso, elas podem passar 
por situações onde os direcionamentos ou conselhos são conflitantes com a palavra de Deus. 
Nessa aula vamos trazer a clareza para a criança que em primeiro lugar devemos seguir a vontade de Deus 
e obedecer a Ele. 
Então sempre que houver uma dúvida, a criança deve pensar sobre o que a Bíblia nos orienta, e qual a 
vontade de Deus. Essa é a direção certa para seguirmos. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Vamos preparar a festa do guarda-chuva. Decore a sala com guarda chuvas, receba a criança com um 
guarda-chuva. Vai ser muito divertido.  
O guarda chuva vai representar a cobertura de Deus sobre as nossas vidas. 
. 

 

 
Deixe um guarda-chuva em posição central na sala. Ele será utilizado na ministração. 
Pendure algumas linhas nesse guarda-chuva e coloque cartões escrito: família, autoridades espirituais, 
governantes, professores, líderes, chefe. Dessa forma as crianças entenderão que Deus está acima de 
todas as autoridades. 
 
MINISTRANDO: 
 
Hoje nosso kids está em festa: essa é a festa da submissão apostólica! 
Sabe o que isso significa? que todos aqueles que estão debaixo da cobertura de Jesus são muito 
abençoados! 
E para estar debaixo dessa cobertura precisamos ser submissos a Deus. 
Mas crianças, o que é submissão mesmo? 
 
Submissão é obedecer, respeitar, seguir a direção. 
 
Quando nos submetemos a Deus, somos abençoados. 
 
Olhem esse guarda chuva! Imagine que está chovendo bastante, e você está na rua... você gostaria de ter 
um guarda chuva para se proteger dessa chuva? Eu com certeza sim! 
Esse guarda chuva vai simbolizar hoje a cobertura de Deus. Então quando temos essa cobertura, pode 
começar a chover que não vamos ficar ensopados, mas estaremos protegidos. 
 
Crianças, quando estamos debaixo da cobertura de Deus, estamos protegidos, livres do mal.  
E como conseguimos esse guarda-chuva espiritual? Seguindo a direção de Deus, obedecendo a Ele. 
 
Mas as vezes crianças, muitas situações acontecem para nos confundir. 
Então você sabe qual a direção de Deus e o que é a vontade Dele, mas ai vem um amigo da escola e fala 
para você fazer outra coisa...como por exemplo, seu amigo fala para você mentir para a sua mãe. 
Ou crianças, seu pai que não é convertido fala que você não deve orar ou ir para a igreja. 
 
E ai, qual conselho seguir? O de Deus ou o do seu amigo? 
Seguir a direção de Deus ou do seu pai? 
Seguir a direção de Deus ou a de um governante? 
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Sempre, sempre e sempre devemos seguir a direção de Deus! 
A vontade de Deus é soberana, Ele é a autoridade maior. 
 
Se um dia você tiver dúvidas quem você deve seguir, lembre-se que o primeiro lugar é de Deus, a cobertura 
maior é a de Deus. 
 
Vejam esses cartõezinhos pendurados no guarda-chuva. 
A Bíblia diz que todas as autoridades dessa terra estão sujeitas a Deus. E que Ele está acima de tudo e de 
todos. 
 
Então quem entende isso e deseja essa benção, essa cobertura, fica assim, protegido debaixo do guarda-
chuva. E se acontecer uma dificuldade, ele tem essa proteção. 
 
Mas e quem não aceita a cobertura de Deus e fica fora do guarda-chuva? O que acontece? 
Perde a benção da submissão. 
 
Então quem deseja a benção da submissão vem comigo debaixo do guarda chuva (você pode levar vários 
guarda chuvas, caso tenham muitas crianças). 
 
Vamos orar e declarar que estamos debaixo da cobertura de Deus. 
 
 
ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus, eu me coloco hoje debaixo da sua cobertura. Eu me submeto a sua vontade e a sua direção. 
Que nada e ninguém tenha poder de me confundir, porque hoje eu sei Senhor que estar debaixo da sua 
cobertura é a melhor coisa que eu posso ter. Em nome de Jesus. Amém. 
 
VERSÍCULO:  
 
“Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.” Atos 5:29 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Quem tem mais autoridade do que todas as pessoas que existem? 
- Como Jesus nos ensinou que devemos ser submissos a Deus? 
- O que acontece quando me submeto a vontade de Deus? 
- O que acontece quando ouço mais os meus amigos do que a Deus? 
- Se o meu pai disser que não devo orar, o que devo fazer? 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Nessa aula aprendemos que a submissão a Deus faz de nós pessoas abençoadas. 
Jesus quando veio ao mundo e fez discípulos, Ele deixou uma ordem: que todos nós que conhecemos ao 
Senhor devemos falar do amor Dele. 
Como podemos cumprir essa ordem e falar mais do amor de Deus? 
Vocês sabiam que quando cuidamos da igreja estamos contribuindo para mais pessoas conhecerem a 
Jesus? Isso porque a igreja fica aberta e as pessoas podem vir, ouvir a palavra, serem salvas, curadas 
libertas. 
Então crianças, vamos cumprir a ordenança de Jesus, cuidar da igreja, trazer os dízimos, as ofertas, falar 
do amor Dele em todas as oportunidades que tivermos. Vamor agora orar por isso e entregar nossas ofertas. 
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ATIVIDADE : 
 
Vamos fazer um canudinho com guarda-chuva. Ele pode ser utilizado na hora do lanchinho também. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Tubetes de guarda chuva e guarda-chuva de chocoloate. 
 

 


