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     Série: LIBERDADE EM MEIO AS PRISÕES 

 

 
 OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a viverem com uma 
nova mentalidade e novas atitudes em Cristo. 

                      BASE BÍBLICA: 

                       Ora, o  Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do 

Senhor, aí há liberdade. (ll Coríntios 3:17) 

Introdução da Série: Hoje daremos início a uma nova série de 
mensagens, onde aprenderemos com o apóstolo Paulo e as suas 
cartas de que uma vida em Jesus passa pelo processo de 
transformação de mente e ações práticas, pois o Senhor nos liberta 
da prisão do pecado. 

 

DINÂMICA: LIVRE MAS PRESO 
 Materiais: Um cadeado com a chave e mais algumas chaves que não 
sejam do cadeado apresentado. 
Procedimento: O líder vai pegar o cadeado fechado e mostrar as crianças 
dizendo o seguinte: Esse cadeado fechado representa muitas pessoas que 
de uma certa forma são pessoas livres ( geograficamente) pois não são 
prisioneiras e nem estão amarradas a uma corda etc... Porém elas não tem 
Jesus, .então vivem trancadas, assim como esse cadeado, elas estão 
trancadas em suas emoções destrutivas (raiva, depressão, tristeza 
profunda, suas próprias vontades, amarguras, etc.. ) e muitas vezes elas até 
se isolam ou então buscam a alegria nas coisas desse mundo. (nesse 
momento pegue cada chave que não é chave do cadeado e vá falando 
coisas que podem proporcionar uma falsa alegria, como o dinheiro, celular, 
brinquedos caros e até seguidores na internet).  Pergunte então as crianças: 
Essas chaves foram capaz de abrir esse cadeado?  Espere elas 
responderem. Após a resposta das crianças, pegue a chave do cadeado e  
 



 
diga: A verdadeira felicidade e liberdade nós só conseguiremos encontrar 
em Jesus,  e então, abra o cadeado. 
 

Conclusão: Temos Jesus, por isso, mesmo diante dos problemas, nós não 
podemos ficar presos a coisas e situações que atrapalham o nosso 
relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Devemos ajudar 
aqueles que ainda se encontram presos ou isolados por não conhecerem a 
Jesus. Assim poderão viver uma vida nova, transformada e liberta por Jesus.  
 

HORA DA HISTÓRIA: ATITUDES QUE GLORIFICAM A DEUS 
 

Um homem chamado Filemon se tornou um grande amigo do apóstolo 
Paulo,  pois Paulo contou para ele sobre Jesus e sobre o amor de Deus. 
Desde então Filemon se tornou um cristão e abria a sua casa para outras 
pessoas aprenderem mais de Jesus. Ele era um homem rico, possuía muitos 
bens e também escravos, o que era normal naquela época (um escravo é 
alguém que não possui nenhum direito, é uma propriedade do seu dono). 
Certo dia, um de seus escravos chamado Onésimo o roubou e fugiu. A pena 
para um escravo fugitivo era a morte. Fugitivo, Onésimo encontrou o 
apóstolo Paulo que estava preso numa outra cidade  distante. Os presos 
ficavam na praça pública para que todos os vissem. Ali, ouvindo as 
pregações e conversando com Paulo ele se arrependeu dos seus pecados 
e também se tornou um cristão (mesmo estando preso, Paulo não deixava 
de falar do amor de Jesus para as pessoas). Sendo assim, Onésimo também 
se tornou um servo do Deus criador, como Filemon o seu patrão. Então, o 
apóstolo Paulo resolveu mandá-lo de volta para Filemon, seu senhor, com 
uma carta que ele mesmo escreveu.  Na carta ele escreveu o 
seguinte: “Estou enviando Onésimo que considero como meu filho, pedindo 
que você o receba e o perdoe por ter fugido, porque agora ele é um servo 
de Deus também, portanto, nosso irmão. Se ele estragou alguma coisa ou 
deve algum dinheiro a você, coloque tudo em minha conta, pois eu 
pagarei.  Amigo, faça isso como se estivesse fazendo para mim, pois meu 
coração ficará muito feliz. Tenho certeza que você me atenderá e fará muito 
mais do que estou pedindo. Continue orando por mim, porque assim que eu 
sair da prisão vou visitá-lo!” Você já imaginou como Onésimo deve ter ficado 
com medo de voltar? O apóstolo Paulo conhecia o caráter de Filemon, e 
sabia que ele era um cristão verdadeiro, que demonstrava isso em suas 
atitudes diárias, por isso não teve medo de mandar Onésimo de volta com 
uma carta apenas. Ele sabia qual seria a atitude de Filemon como um 
verdadeiro cristão. Onésimo, agora também teria atitudes diferentes, porque 
ao se tornar um cristão deixou de pensar apenas em si mesmo, mas passou 
a pensar no que ele devia fazer para  
 
 
 



agradar a Deus, mesmo sendo um escravo. Você já se colocou no lugar de 
Filemon? Você perdoaria seu escravo que fugiu? Será que suas atitudes tem 
sido de um bom cidadão diante das pessoas? Verdadeiro e cumpridor das  
suas responsabilidades? Todo verdadeiro cristão deve ser uma boa pessoa 
porque isso faz com que o nosso Deus seja admirado através de nossas 
vidas. Ore pedindo a Deus que te ajude a ser uma boa pessoa  onde  você 
vive e cada dia mais parecido com Jesus. 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- COMO VOCÊ SE RELACIONA COM AS PESSOAS (AMIGOS, FAMÍLIA) E 
COM DEUS DIANTE DE UM PROBLEMA? 
 O apóstolo Paulo mesmo diante dos problemas não se calou. (mesmo preso Paulo falou 
de Jesus para Onésimo, gerando arrependimento e transformação de vida).  A nossa fé 
em Cristo precisa produzir comunhão com Deus e com os nossos irmãos.  
 

2- VOCÊ ACOLHERIA ALGUÉM QUE TE FEZ MAL OU  TE DEU ALGUM 
TIPO DE PREJUÍZO? 
Por vezes somos tentados a não  oferecer amor e acolhimento a quem nos ofereceu 
algum prejuízo, dano ou ofensa. Paulo nos ensina e também ensinou Filemon que 
devemos  entregar a sentença do juízo a Deus e, no lugar da condenação, devemos amar 
e perdoar. Foi isso que Paulo fez quando pediu para que Filemon acolhesse e perdoasse 
Onésimo. O apóstolo Paulo entendia que não seria fácil para Filemom receber um 
escravo fugitivo novamente, no mínimo este escravo seria penalizado severamente ou 
até mesmo morto nas mãos de outro senhor, pois era assim naquela época. A condição 
do pedido de Paulo é dizer a Filemom que se ele acreditava que compartilhavam da 
mesma fé, então que recebesse Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Paulo, 
pois todos eram irmãos. 
 

3- COMO PODEMOS FAZER O BEM E PROMOVER A PAZ? 
Acolher, falar de Jesus, amar e respeitar todas as pessoas.  Precisamos levar aqueles que 
também crêem em Jesus a fazerem o mesmo pois a nossa fé em Jesus precisa ser 
manifestada através de ações práticas. Foi isso que o apóstolo Paulo fez  ao dizer que 
eram todos irmãos. 

Conclusão: Hoje aprendemos que ao aceitarmos Jesus, precisamos passar 
por uma transformação de mente e de ações práticas, pois Jesus nos liberta 
de toda jugo de peso e escravidão pois o seu Espírito nos liberta. 

  

Líder: Ore por cada criança para que as suas vidas sejam  a manifestação 
da fé verdadeira em Cristo através de ações práticas que revelem  o amor 
de Deus. 
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