
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
QUERIDO PROFESSOR: 

 

No Ano das Realizações, o Espírito Santo nos tem fortalecido e Preparado  em  
Aliança com Deus, Capacitando-nos por sua Graça, a fim de   
vermos   Ressuscitar  neste tempo:  vidas,  famílias, sonhos,   

objetivos  e ministérios, fazendo valer nosso Chamado  em nos tornar 
 Agentes  Transformadores , Canais de Deus,  

para  que  crianças  sejam salvas,  impactadas e restauradas  por intermédio do ensinamento   
genuíno da Palavra de Deus. 

 A Deus seja dada em todo o tempo a Honra  e a Glória por nos escolher.  
E que nossa vida venha a produzir  para o Reino de Deus 

 em cada aula, um fruto pacífico resultado de  uma Semente Incontaminável.  
E mais uma vez vale reforçar,  que sejamos reflexivos e ousados nesta missão,  

semear e viver um tempo de colheita 
em nossa comunhão, família e ministério. 

AMO VOCÊS. 
 

Tia Ju  - Jucimara  

 
 

 Vocês não me escolheram, mas  Eu os escolhi para 
irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que 

o Pai lhes conceda o que pedirem em meu Nome.  
(Jo 15.16 NVI). 

 



 
                             LIVRO DO SEMESTRE 

 
ENSINANDO PARA TRANSFORMAR VIDAS 

Howard Hendricks 
 

“A tarefa do professor é despertar a 

mente do aluno, é estimular as ideias, 

através do exemplo da simpatia 

pessoal, e de todos os meios que 

puder usar para isso, isto é, fornece-

lhes lições objetivas para os sentidos e 

fatos para a inteligência...” 

John Milton Gregory 
 

7 LEIS E PRINCÍPIOS APRESENTADOS 
NO LIVRO 

 

A Lei do Professor - Basear o ensino numa rica 

experiência de vida. Por isso o professor precisa conhecer 

o que vai ensinar. Ninguém comunica o que não tem. 

 

A Lei do Ensino- Dominar a matéria e conhecer muito 

bem as pessoas a quem se ensina. O professor precisa estar 

bem inteirado das características gerais da faixa etária dos 

seus alunos e dos seus problemas pessoais. 

 

A Lei da Atividade - Envolver os alunos numa 

experiência altamente educativa. "Ouço, esqueço; vejo, e 

guardo na memória; faço e compreendo."  

   

 

A Lei da Comunicação - Construir pontes de ligação 

entre o comunicador e o receptor. A missão do professor é 

descobrir como as pessoas se sentem e a partir disso 

desenvolver a comunicação. 

 

A Lei do Coração - Atingir a personalidade como um 

todo - intelecto, sentimento e vontade. Assim, e nossa 

afetividade que vai gerar ao aluno a motivação para 

aprender. Quando o aluno sente que o professor o ama, 

dispõe-se a fazer tudo o que ele quiser que faça. 

 

A Lei da Motivação - Descobrir e cultivar as motivações 

humanas intrínsecas. Quando o aluno consegue enxerga-se 

dentro daquilo que ensinamos, quando ele sente que é 

beneficiário do testamento bíblico, que tudo diz respeito a 

ele, seu nível de motivação será bem mais elevado. 
  

A Lei da Preparação Prévia - Preparar o professor para 

ensinar e o aluno para aprender. A ideia da lei da 

preparação prévia é a seguinte: o processo ensino-

aprendizagem é mais eficiente se tanto professor como 

aluno estão previamente bem preparados. Isto tem a ver 

com um dos maiores problemas que os professores 

enfrentam: os alunos chegam à  sala de aula “frios”. 
          

Nosso sucesso na tarefa de ensinar não depende de nosso 

domínio dessas leis, mas de nós mesmos, como pessoas, e 

principalmente da liberdade que dermos ao poder de Deus 

para que ele atue em nós. O segredo de tudo é o que ele faz 

por nosso intermédio. 

 
 

 
 



*** ATENÇÃO ***  
É NOSSA RESPONSABILIDADE TRAZER O PEQUENINO AO 
CONHECIMENTO DA BÍBLIA, SUA DIVISÃO, SEUS LIVROS.  

MANEJANDO BEM A PALAVRA DA VERDADE E TORNANDO-

OS ESTUDANTES DA PALAVRA DE DEUS. 
 

PLANO DE AULA PARA OS  MESES  DE   
MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO  DE 2016. 

 
NOME: _________________________________________________ 
DATA: ______/_____/_____ HORÁRIO _____________________ 

 
TEMA DA LIÇÃO BÍBLICA: _____________________________ 
 _______________________________________________________ 

 
REFERÊNCIA BÍBLICA: _________________________________ 

VERSÍCULO CENTRAL: _________________________ 
FAIXA ETÁRIA: ________________________________ 

 
ESTRATÉGIA 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________________________________ 
ATIVIDADE 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________ 
DESENVOLVIMENTO 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
EQUIPE DO TRIMESTRE 

 
 
 

ALESSANDRA MARTINS 
ALESSANDRA BERNARDES 
CATIANE MACEDO 
FERNANDA MEDEIROS 
JUCIMARA OLIVEIRA 
KALYANE FONTENELE 
KARINA VIANA 
ROSIANE WATANABE 
SANDRA CURCINO 
 

 
 

 

  
 



 

  2277//0033  aa  0022//0044  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA    

  
OBJETIVO: Que a criança aprenda que disciplina é uma 

instrução e orientação. 

QUEBRA-GELO: Corrida Bíblica - Divida o grupo em dois. São 

colocados dois representantes  de cada equipe e eles terão que 
encontrar na Bíblia a passagem que o líder falar. Quem acertar 
dá um passo à frente. O líder marca um lugar de chegada.  
Ganha quem chegar primeiro. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Quem recusa a disciplina 

faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão 
obtém entendimento”. (Provérbios 15:32) 
 
REFERÊNCIA BÍBLICA: I Coríntios 9.24 ao 27. 

 
HORA DO ENSINO: Pessoa disciplinada é aquela que respeita 

a Deus, a si mesmo e ao seu próximo. 
Você já deve ter ouvido falar de alguma corrida, jogo ou esporte 
em que as pessoas participam para no final se tornarem 
vencedores. Talvez você mesmo já tenha participado de alguma, 
na sua escola, por exemplo, deve ter ocorrido algum 
campeonato ou até mesmo em forma de brincadeiras na aula de 
Ed. Física, não é mesmo? Pois bem, para poder ganhar 
qualquer que seja a competição, precisamos de algumas coisas 
que são essenciais: dedicação, esforço, treino, etc. Todas essas 
coisas estão ligadas a uma, a DISCIPLINA. Sem ela, não 
podemos vencer a corrida. Vamos ver isso lá na bíblia? (Leia I 
Co 9.24 ao 27). 
  
APLICAÇÃO: Você viu, em uma corrida, todos correm, mas só 

um leva o prêmio, não é mesmo? O que leva o prêmio não é o 
mais bonitinho e nem o mais queridinho da mamãe, mas o mais 
esforçado, o mais dedicado, ou seja, o mais disciplinado. Para 

tudo em nossa vida devemos ser disciplinados, fazer com 
dedicação aquilo que foi confiado em nossas mãos. Quer mais 
alguns exemplos? Ir à escola, fazer nossos deveres, obedecer 
nossos pais, respeitar as normas e, principalmente, ser 
disciplinado a fazer tudo o que a Palavra de Deus nos ordena 
fazer, com toda atenção, dedicação e disciplina. Ai tia, mas o 
que é ser uma pessoa disciplinada? Vamos ver o que o 
dicionário nos fala em relação a isso? (Sugestão: levar um 
dicionário para a sala de aula e pedir que uma das crianças 
encontre a palavra). 

 
Obediência às regras: cada pessoa só recebe o que tanto 
deseja, se houver disciplina, ou seja, obediência às regras e aos 
superiores, que são as pessoas que responsáveis por nós, como 
Deus, nossos pais, a professora da escola, a vovó. Agora que 
você já aprendeu sobre a disciplina vamos exercitá-la? 
 
USANDO A CRIATIVIDADE: Corrida dos Copos - Prepare 

com um pedaço de TNT preto e círculos de EVA colorido, uma 
pista. Para cada cor de EVA deve ter um copo de plástico ou de 
papel da mesma cor. A brincadeira inicia-se tirando par ou impar 
para ver quem começa (quanto mais jogadores tiverem pode-se 
separar as crianças em duplas por copo ou aumentar a largura 
da pista e a quantidade de copos). De antemão prepare varias 
perguntas relacionadas com o tema da aula. Exemplo: Todos os 
competidores de uma corrida ganham o premio? Qual é o nome 
do Apóstolo que escreveu o livro de Coríntios? Complete o 
versículo: Quem recusa a disciplina faz...? um louvor que fale 
sobre o amor de Deus..., um discípulo de Jesus que ouviu as 
instruções de Deus e parou de afundar... São só exemplos, você 
pode criar suas próprias perguntas de acordo com as aulas 
dadas. Quem acerta avança com seu copo. Vence quem chegar 
primeiro (pode haver empate). Prepare medalhas feitas de fita 
de cetim e papelão forrados de papel laminado dourados para 1º 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/15/32


lugar, papel laminado Prata para 2º lugar, e papel laminado 
cobre para 3º lugar. É bem divertido!  

 

 

 

 

 

  

  

0033//0044  aa  0099//0044  

LLIIMMPPEEZZAA  
 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  rreejjeeiittaarr  ttuuddoo  oo  qquuee  ppooddee  

ssuujjaarr  oouu  ccoonnttaammiinnaarr  sseeuu  ccoorraaççããoo.. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Leve para a sala uma toalha, um sabonete e 

um pente. Deixe as crianças representarem como se usam 
esses objetos. Depois converse com elas dizendo que esses 
objetos nos ajudam a ficar com o corpo limpo. Mas será que 
esses objetos nos ajudam a limpar nossa mente e coração? 
Hoje vamos aprender como ficar limpos por dentro. 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Bem-aventurados os limpos 

de coração, porque eles verão a Deus.”  (Mateus 5:8)  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  João 3.16 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  Sujoão 

 
 Para essa história, leve os seguintes materiais: um copo 
sujo, um copo limpo, uma lixeira e uma Bíblia. 
 
         João morava em uma casa bem pequena num morro, ao 
lado do depósito de lixo. Sua mãe saía bem cedo para trabalhar. 
Parecia que ninguém cuidava do João. Suas roupas estavam 
sempre sujas e os seus cabelos despenteados. Ele não tomava 
banho todos os dias, nem escovava os dentes. Ele era um 
menino triste e mal  humorado (mostre o copo sujo).  

Apesar de ser um bom aluno, João não gostava de ir à 
escola, pois os meninos zombavam dele chamando-o de Sujoão, 
porque ele era bem sujo. Ele vivia com um grupo de meninos 
que furtavam objetos das pessoas e fumavam. Todos os 
chamavam de Sujoão.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/8


Ele já estava até acostumado e nem se importava. Mas 
João não gostava do seu nome e pensava que ninguém gostava 
dele. 

Algumas vezes, ele achava alguma coisa no depósito de 
lixo e vendia para conseguir algum trocado.  
Certo dia, chegou um caminhão e jogou muitos livros no 
depósito de lixo (mostre a lixeirinha). 

João pegou um dos livros, abriu e viu o seu nome em 
algumas páginas. Logo se interessou e quis saber o que estava 
escrito naquelas páginas (mostre a Bíblia). João não sabia que 
aquele livro era a Bíblia. Ele começou a ler o Evangelho de João 
3.16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu 
Filho unigênito para que todo aquele que Nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna”. Ele compreendeu que Jesus havia 
morrido para salvá-lo. João entendeu a mensagem da salvação. 

Deus o amou tanto, que mandou Seu Filho Jesus Cristo 
morrer numa cruz pelos seus pecados. João começou a chorar 
e arrependeu-se das coisas erradas que fazia e pediu a Jesus 
para limpar a sua vida. Ele sentiu uma alegria tão grande que o 
seu rosto se transformou (mostre o copo limpo). Ele até 
começou a gostar do seu nome. 

Os meninos da rua começaram a notar que o Sujoão 
estava diferente. Ele não queria mais fumar, nem roubar. 
A vida de João foi transformada. Ele voltou a frequentar a 
escola e todos notaram a mudança. E os meninos lhe 
perguntaram: “- O que está acontecendo Sujoão?”. Ele dizia: “-
Eu não me chamo mais Sujoão. Eu me chamo João e sou feliz 
com o meu nome!”. 

Os meninos perceberam que João não estava mais sujo. 
Ele agora tomava banho, penteava o cabelo, escovava os 
dentes e suas roupas estavam limpas também. 

Os meninos queriam saber o que tinha acontecido. João 
reuniu a turma e contou a sua história. Ele mostrou o livro onde 
estava escrito o seu nome - a Bíblia - e disse bem alto o seu 
versículo predileto (João 3.16). 

João agora estava limpo, não só por fora, mas por dentro 
também. Jesus entrou na sua vida e o transformou em uma 
nova criatura (mostre o copo limpo). 

João levou alguns meninos a conhecerem o Senhor 
Jesus. Por onde ele andava, levava sua Bíblia e contava a sua 
história. 

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  ÉÉ  pprreecciissoo  rreessiissttiirr  ccoomm  ttooddaa  aa  eenneerrggiiaa  aa  ttooddaass  aass  

ccooiissaass  qquuee  ssuujjaamm  nnoossssoo  ccoorraaççããoo  ee  qquuee  ddeessaaggrraaddaamm  aa  DDeeuuss..  

DDeevveemmooss  tteerr  uumm  ccoorraaççããoo  lliimmppoo  ee  uumm  ccoommppoorrttaammeennttoo  sseemmpprree  

aaggrraaddáávveell  aa  DDeeuuss..  

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Deixe tocando o louvor “O sabão” 

(3 Palavrinhas), entregue para as crianças uma folha de papel 
sulfite e diga que enquanto o louvor tocar elas desenharão o que 
estão ouvindo. Quando acabarem, faça um mural e cole os 
desenhos. 

  

  

1100//0044  aa  1166//0044  

OORRDDEEMM  
  
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda a importância de ter 

ordem em tudo o que fizer. 

  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  Colocando as palavras em ordem.  

Objetivo: Mostrar a necessidade da ordem. 
Material: Cartões com as letras isoladas das palavras ORDEM e 
DESCÊNCIA em dois envelopes separados. 
Divida a turma em dois grupos, e entregue a cada um, um 
envelope contendo as letras das duas palavras todas 
misturadas. Peça que cada grupo tente organizar as letras 
procurando descobrir quais são estas duas palavras.  
Assim que encontrarem, leia com eles a passagem Bíblica 
referente e converse com eles sobre a necessidade de haver 
“ordem” em tudo o que se fizer... 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  Mas tudo deve ser feito com 

decência e ordem. (I Coríntios 14.40)  
 



RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  II Samuel 2.17 e 18 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Vocês estão lembrados de Samuel? Ele 

era filho de Ana. Quando ainda era criança, sua mãe o levou 
para ajudar o sacerdote Eli no templo. O sacerdote era aquela 
pessoa que deveria cuidar da casa de Deus. 
 O sacerdote Eli tinha dois filhos, um se chamava Hofni e o 
outro Finéias. Assim como o pai, eles também eram sacerdotes, 
ou seja, também deveriam ajudar a cuidar da Casa de Deus. 
Samuel, filho de Ana, também servia a Deus com eles, mas fazia 
tudo com ordem, obedecendo aos mandamentos de Deus. Mas 
Hofni e Finéias não eram obedientes como Samuel, eles não 
escolheram fazer as coisas como Deus dizia. Muito pelo 
contrário, faziam tudo errado diante dos homens e diante de 
Deus.  
 Eles “sabiam” a ordem de como as coisas deveriam ser 
feitas para Deus em sua casa, mas faziam tudo desordenado, 
como queriam... 

Ser sacerdote na casa do Senhor era algo muito 
importante. Eles tinham de cuidar dos objetos do tabernáculo, 
manter aceso o fogo do altar, e servir ao Senhor da forma 
correta, como Deus mandara. Infelizmente eles não se 
importavam com a Vontade de Deus, e com a ordem de como as 
coisas deveriam ser feitas. 

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Devemos sempre escolher fazer o que é certo, 

pois isso agrada a Deus. Fazer as coisas com ordem é fazer 
aquilo que Deus nos ensina em sua Palavra, como devem ser 
feitas. É obedecer aquilo que Deus nos diz. Porque Deus sabe a 
ordem certa de todas as coisas. 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Faça um quebra cabeça, 

explicando que se as peças devem ser colocadas na ordem, 
para que o desenho seja formado. 
Escolha um desenho que tenha a ver com o tema, como o 
exemplo em anexo. (ANEXO 1) 
 
*Também pode pegar na internet a Historinha: ZECA E JUCA, 
Boas maneiras na casa de Deus. Com recursos visuais 

 
17/04 a 23/04 
CORAGEM 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança perceba que a coragem é a firmeza e 

energia diante de algum perigo. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Você já passou por dificuldades tão grandes, 

que pareciam gigantes invencíveis? Como se sentiu? 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Seja forte e corajoso”. 

(Josué 1.6a) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  II  SSaammuueell  1177..11--5588 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Como um trovão, uma voz estrondou pelo 

vale, um eco que por todas as montanhas ao redor se ouvia: 
Desafio os exércitos de Israel hoje; mandem um homem para 
lutar comigo! Porque o exercito do rei Saul estava fugindo de 
medo? Quem fazia aquelas ameaças não era um soldado 
comum, era o maior e mais perverso valentão que eles já 
haviam enfrentado.  

O que fariam? Golias, o herói invencível do exercito 
filisteu ameaçava diariamente o exercito aterrorizado de Israel, 
desafiando-o para que enviassem o homem mais forte para lutar 
contra ele. Quando Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai 
em Belém, o pai pediu que levasse comida aos irmãos mais 
velhos que serviam no exercito de Israel, e trouxesse notícias de 
como estavam.  

Quando Davi cumprimentava os irmãos, Golias começou 
novamente a gritar ameaças contra o exercito de Israel, 
desafiando alguém para lutar com ele. Embora o rei Saul tivesse 
prometido uma recompensa para quem matasse Golias, o 
exercito continuou com medo. Davi perguntou quem era aquele 
homem que desafiava o exercito de Deus.  



Os irmãos de Davi ficaram com raiva por causa das 
palavras dele. Quando Davi foi levado ao rei Saul, ele explicou, 
com entusiasmo, porque tinha confiança para lutar com Golias e 
vencer. Por que Davi estava tão confiante? Não por ter força em 
si mesmo para vencer Golias, mas porque conhecia e confiava 
no seu Deus. Deus o livrou muitas vezes de situações difíceis.  

Davi tinha certeza de que podia confiar plenamente em 
Deus também nessa situação. Deus daria a Davi a coragem 
necessária. O rei Saul ofereceu sua armadura de guerra para 
Davi lutar contra Golias, mas ele recusou a oferta de armadura 
de Saul. Com grande coragem, Davi gritou para Golias “- Vou 
contra ti em Nome do Senhor”.  

Colocando uma pedra em sua funda, Davi arremessou-a 
contra Golias. Deus deu a vitória a Davi enquanto o poderoso 
Golias caiu com o rosto em terra. Davi cortou a cabeça de Golias 
com a espada do próprio gigante. Vendo morto o seu herói, os 
filisteus fugiram de medo. O exercito de Israel alegrou-se e saiu 
em perseguição ao exercito filisteu. A vitória foi ganha por Davi, 
que contou com Deus para lhe dar coragem.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Quando terminar de contar a história, peça às 

crianças para se sentarem em roda e faça as seguintes 
perguntas: 
 

- Por que vocês acham que Davi não teve medo de lutar contra 

Golias?   

- Como a Coragem em Deus ajudou Davi? 

- Como podemos nos tornar corajosos em Deus? 

- Como podemos mostrar aos outros que temos coragem? 

- Por que precisamos ser corajosos? 

- Quais são os gigantes (problemas) que vocês precisam 

enfrentar? 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Use algumas folhas de papel 

CRAFT para fazer um Golias de tamanho real, e deixe as 

crianças completarem a figura com papel LAMINADO, usando 
colchetes e grampeador. O gigante Golias tinha quase três 
metros de altura. Uma figura em tamanho natural leva a história 
a causar mais impacto. Deixe o gigante bem visível. (ANEXO 2) 

  
FFoonnttee::  BBííbblliiaa  ddee  RReeccuurrssooss  ppaarraa  oo  MMiinniissttéérriioo  ccoomm  CCrriiaannççaass  ––  ppáágg  334477  

EEnncciiccllooppééddiiaa  BBííbblliiccaa  ddee  TTrraabbaallhhooss  MMaannuuaaiiss  ––  vvoolluummee  22  ––  ppáágg  4411  

  

 
                       24/04 a 30/04 
                         INTEGRIDADE 
                       
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  aaggiirr  

ccoorrrreettaammeennttee,,  aa  ffaazzeerr  oo  qquuee  éé  cceerrttoo.. 
  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  Que tal brincar? A brincadeira é um ótimo 

momento para o assunto integridade, pois tem REGRAS a 
seguir. Vamos brincar de balão fujão! Encha bexigas comuns e 
coloque na sala uma delimitação no chão com fita crepe. Em 
duplas, eles terão que percorrer o caminho sem colocar a mão 
na bexiga, assoprando com a boca ou abanando com um 
pedaço de papelão. Se colocar a mão volta do início! Ganha 
quem completar o caminho primeiro respeitando todas as regras. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  Nunca acharemos ocasião 

alguma contra este Daniel. Daniel 6:5 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Daniel 6 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Daniel, desde quando ainda era muito 

pequeno, aprendeu a amar e orar a Deus. Um pouco mais jovem 
Daniel teve que demonstrar que havia aprendido a ser fiel a 
Deus quando foi levado junto com seus amigos para morar no 
palácio do rei Nabucodonosor. Ele cresceu sem abandonar seus 
ensinamentos e os princípios da Palavra de Deus que havia 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/6/5


aprendido com seus pais e com seu povo. E agora já grande, 
tanto em idade como em cargo, no reino Babilônico, ele iria 
demonstrar mais uma vez que fazer o certo nunca nos causa 
prejuízo, mas traz Deus para perto de nós. Muito tempo se 
passou e outros reis vieram, mas Daniel sempre se manteve 
integro a Deus e muito bem-sucedido em seu trabalho no reino. 
 Esse lugar que Daniel ocupava no reino era de muito 
prestígio e vários colegas que não tinham tanta autoridade como 
ele o invejavam e procuravam algum erro, ou falha, ou desvio de 
conduta e caráter para acusarem Daniel e denegrirem a sua 
imagem diante do rei para assim ficarem em seu lugar.  
 Daniel amava falar com Deus! Para ele orar não era 
obrigação ou tarefa, mas um momento muito especial e 
particular de manter-se próximo ao Conselheiro, Deus Forte, 
Ajudador que sempre o guiava em suas decisões e ações. Como 
os outros funcionários do rei Dario perceberam que nada tinham  
para acusar Daniel de falha, resolveram buscar na fé dele algo 
que o condenasse perante o rei. Acharam algo que não 
diretamente prejudicaria Daniel, então resolveram contar uma 
história mentirosa para o rei de que existiam pessoas que não 
gostavam muito dele não, que tinham muito poder em seu reino 
e pareciam ser muito fiéis, mas em seus aposentos buscavam 
conselhos com “outros deuses”. Assim foram contaminando a 
confiança do rei até que incitaram o seu coração com ira e 
mágoa para fazer um decreto que proibia a oração para 
qualquer outro deus! 
 Daniel soube do decreto e estava em uma situação muito 
difícil! Sabia que se continuasse orando estaria descumprindo 
uma lei, como qualquer bandido o faz. Mas se não orasse a 
Deus estaria falhando com o Senhor Criador!!!! O que fazer???? 
Daniel permaneceu íntegro a sua fé como sempre fez desde 
criança, pois já havia visto Deus dar o melhor diante da 
fidelidade e livrar até do fogo quando não o abandonamos. 
 Mas quando o rei ficou sabendo, claro que através dos 
invejosos, que Daniel continuava orando 3 vezes ao dia ficou 
triste, porque gostava muito de Daniel, mas não poderia voltar 
atrás do seu decreto e teve que lançar Daniel na cova dos leões.  
 No dia seguinte o rei foi até a cova dos leões para ver se 
achava a Daniel, e não é que ele achou!!!! Quando Daniel ouviu 

seu nome respondeu ao rei que estava bem. Logo o rei mandou 
tirar Daniel da cova dos leões e Daniel contou que Deus havia 
fechado a boca dos leões e eles não tiveram fome! Assim o rei 
criou outro decreto: Todos deveriam temer e tremer diante do 
Deus rei de Daniel! 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Como é para você manter a sua fé diante dos 

amigos na escola, na rua ou mesmo em casa? Ser íntegro 
requer uma decisão interior muito forte de não ceder a nenhuma 
oferta ou decreto, mesmo que pareçam legítimos. Converse com 
as crianças situações que elas podem demonstrar integridade 
como: quando zombarem dela por confiar em Deus, quando 
escolherem ir para a igreja ao invés de uma balada, quando 
alguém a obrigar a contar uma mentira ou fazer algo errado. 

SSUUGGEESSTTÃÃOO  DDEE  VVÍÍDDEEOO::  Tem um DVD da série os Vegetais que 

conta história de Daniel na cova dos leões de forma bem 
interessante para as crianças fixarem o ensino. Outra sugestão é 
o episódio “Daniel na Cova dos Leões” do Midinho, está no 
volume 1 do antigo testamento. 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: No facebook tem uma página que 

chama “Conduzindo crianças até Jesus” que trás algumas ideias 
criativas para incrementar a sua aula: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

01/05 a 07/05 
DIGNIDADE 

                    
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda que deve agir com 

dignidade. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  Separe grupos de 3 ou 4 crianças. Entregue 

um envelope contendo as letras da palavra D-I-G-N-I-D-A-D-E. 
Peça para os grupos ao seu comando desembaralhar e montar a 
palavra o mais rápido possível. Quem montar primeiro a palavra 
vence. Use a brincadeira como aquecimento e depois o explique 
o significado da palavra dignidade. (Sugestão: levar um 
dicionário para a sala de aula e pedir que uma das crianças 
encontre a palavra). 
 
 - Qualidade moral que inspira respeito; consciência do próprio 
valor; honra, autoridade, nobreza. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ”Por isso, também não 

cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne 
dignos da sua vocação (nova vida) e cumpra com poder todo 
propósito de bondade e obra de fé” (II Tessalonicenses 1.11) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA:: Lucas 19.1-10  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Quando aceitamos ao Senhor Jesus como 

nosso Senhor e Salvador, temos que viver, falar, fazer as coisas 
de modo digno, ou seja, tudo da maneira que a Palavra nos 
ensina para que não envergonhemos o nome do Senhor. 
Quando encontramos com o Senhor Jesus a nossa vida passa a 
ser transformada, se fazíamos algo errado como: mentir, 
desobedecer, roubar, falar palavrão, devemos corrigir nossos 
erros e andar de maneira digna, procurando ser o exemplo para 
os outros que ainda não conhecem a Jesus. 

 A Bíblia nos conta a história de um homem que ao 
encontrar Jesus teve sua vida foi mudada, e de ladrão passou a 
ser uma pessoa digna que respeitava a Palavra de Deus. 

Zaqueu encontra Cristo 

 Entusiasmado com a noticia que o famoso Operador de 
Milagres, Jesus, iria passar por Jericó, o cobrador de impostos, 
Zaqueu, decidiu vê-lo quando atravessasse a rua movimentada. 
 O povo estava em toda parte, todos procurando por um 
bom lugar, o baixinho Zaqueu que desejava desesperadamente 



ver, correu adiante e subiu numa árvore. Ao passar Jesus olhou 
para Zaqueu e falou bondosamente com ele. Jesus sabia que 
Zaqueu estava sofrendo por causa dos seus erros. Jesus disse a 
Zaqueu que queria comer em sua casa. Ele ficou surpreso, pois 
ninguém gostava dele. Nos tempos bíblicos, os coletores de 
impostos eram famosos por roubarem pessoas inocentes na 
hora do pagamento. Zaqueu era um desses riquíssimos 
coletores de impostos. Muito contente com o convite de Jesus, 
ele desceu depressa da arvore e foi com Jesus até sua casa. O 
Senhor não se importava com o que Zaqueu pudesse ter feito ou 
com o que os outros pensassem sobre ele. Jesus, o Filho 
perfeito de Deus, estendeu seu amor a Zaqueu, e está 
estendendo seu amor a você também. Ele veio para ajudar os 
homens, mulheres, meninos e meninas pecadores a 
encontrarem o caminho, que é Deus, e viverem de maneira 
digna diante Dele. Zaqueu muito se arrependeu das coisas 
erradas que tinha feito e prometeu dar metade dos seus bens 
aos pobres. Ele prometeu devolver tudo o que tinha roubado de 
alguém devolvendo quatro vezes mais a quantia. O Senhor 
garantiu a Zaqueu e a todos os que estavam ouvindo que por 
ter-se arrependido de todo coração ele foi salvo. Daquele dia em 
diante, Zaqueu passou a ser um exemplo em suas atitudes 
vivendo de maneira digna e com respeito para com Deus e para 
com as pessoas. 

  

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Dê a cada criança um pedaço de papel. Peça para 

que desenhem uma linha vertical no centro da folha.  Zaqueu 
mostrou que sua transformação era verdadeira e pagou o que 
havia roubado. As suas atitudes e sua nova maneira de viver 
provaram que Jesus o havia transformado. Do lado esquerdo da 
folha, desenhe ou escreva uma pessoa fazendo alguma coisa 
errada. Do lado direito, desenhe como essa pessoa pode 
mostrar pelas suas ações que é agora filha de Deus (por 
exemplo: devolver a alguém o que roubou, pedir desculpas a 
alguém que ofendeu, fazer alguma coisa boa por outra pessoa). 

    

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    
 

    

 

 
 
 
 
     

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
             

 

 

 

 

 

(Molde: Anexo 3) 
 

 
08/05 a 14/05 
Dia das Mães 

                    
 

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ddeemmoonnssttrree  sseeuu  aammoorr  ppoorr  ssuuaa  mmããee  ee  

ffaammíílliiaa  eemm  ttooddooss  ooss  mmoommeennttooss.. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Cante com as crianças, e enquanto canta 

passe um objeto - que pode ser uma flor de artesanato - de mão 
em mão. Repita a brincadeira. 
“Oh, mamãe” (Música: Ciranda, cirandinha) 
Oh mamãe, uma florzinha 
Hoje quero te entregar 
Pra dizer que sou tão grato 
E pra sempre vou te amar! 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Porque Deus ordenou, 

dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe” (Mateus 15.4)  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  DDeeuutteerroonnôômmiioo  66..66  ee  77 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Alice queria escolher um presente para 

sua mamãe. Resolveu ir à loja de flores procurar uma flor bem 
bonita para ela. 
 As flores tinham tantas cores diferentes que Alice nem 
sabia qual escolher... 
 
 Uma das flores disse assim para Alice: “Eu sou uma bela 
flor,  sou a rosa e represento o amor. Pense um pouco e logo 
você se lembrará de muitos gestos de amor que sua mãe faz por 
você. Assim, eu sou a flor mais bela que você pode dar a ela”. 
 Alice concordou.  “A mamãe é muito amorosa, todas as 
noites ela ora comigo antes de dormir, e beija bastante as 
minhas bochechas”. 
 

 Outra flor disse para Alice: “Olha para mim! Eu sou a 
flor margarida e represento a segurança. Lembre-se quantas 
vezes você teve medo e sua mãe ficou ao seu lado”. 
“É mesmo! A primeira vez em que vi o mar fiquei muito 
assustada, mas a mamãe segurou minha mão e ficou ao meu 
lado. Ela brincou muito comigo nas ondas... Hoje não tenho mais 
medo”. 
 Outra flor disse assim: “Ei, e eu? Eu sou o girassol e 
represento o sol, o calor. Tenho certeza de que sua mãe vai 
gostar de me receber, pois ela deve ser uma pessoa muito 
envolvente e carinhosa”. 
 “Sim, mamãe é mesmo muito carinhosa! Ela vive dizendo 
que eu sou a maior riqueza da sua vida. Ela gosta muito de me 
abraçar”. 
 E mais uma flor: “Ei, eu também estou aqui! Sou uma 
violeta, muito pequenininha, mas é de pequenas coisas que a 
vida é feita. Sua mãe deve pensar em muitos detalhes que 
fazem a sua vida bem diferente...” 
 “É verdade! A mamãe pensa em tudo mesmo. Ela me leva 
para a Escola Dominical, lê a Bíblia comigo, prepara um leitinho 
quente na hora de dormir, conversa comigo quando eu estou 
chateada... E você quem é?”  



 “Eu sou um cravo. E também posso ser um excelente 
presente.” 
 “Um cravo? Como assim?” 
 “Sim! Você sabia que tem muito pai que é mãe? Às vezes 
a criança não tem mãe, mas tem pais, avós, tios, que cuidam 
dela com muito carinho, com amor de mãe. E, além disso, as 
mulheres também gostam dos cravos”. 
 “Cravo, você tem razão e depois de ouvir as qualidades 
das flores cheguei à conclusão de que todas são importantes, 
pois representam o que a mamãe é para mim. Farei um 
ramalhete diferente com todas as flores!” 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  A mãe é uma pessoa muito especial em nossas 

vidas, ela nos protege, nos dá carinho, e atenção, nos ensina o 
caminho para uma vida feliz com Jesus.  Mas muitas avós tias e 
papais fazem isso também nos ensinando princípios e valores e 
nos querem tão bem. Precisamos amar e respeitar nossa 
família! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  FFaaççaa  ccoomm  aass  ccrriiaannççaass  fflloorreess  ddee  

aarrtteessaannaattoo..  DDee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  iiddaaddee  vvooccêê  ppooddee  eessccoollhheerr::  

  

AAss  ddee  ppaappeell  ccrreeppoomm    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AAss  ddee  rroolliinnhhoo  ddee  ppaappeell  hhiiggiiêênniiccoo  
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

AAss  ddee  ccoollaaggeemm  
 

 

 

 

 

 

  
  

  

 
      

15/05 a 21/05 
SERVIÇO AO PRÓXIMO 

 
 

OBJETIVO: Que a criança perceba que deve fazer aos outros, o 

que gostaria que fizessem por ela. 
 
QUEBRA-GELO: Disponibilize papel e lápis a todas as crianças, 

peça que escrevam uma tarefa que eles queiram que o amigo 
faça. Exemplo: Pular de um pé só, abraçar o seu vizinho da 
direta, recitar um versículo da bíblia, etc. ajude aqueles que têm 
dificuldade para escrever, depois que todos tiverem escrito a 



tarefa que eles querem que o seu próximo faça, diga a eles que 
eles mesmos são quem terá que cumprir. Depois de todos terem 
feito suas tarefas, explique que nunca devemos desejar ao 
nosso próximo aquilo que não queremos para nós. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “O meu mandamento é este: 

Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei”. (João 
15:12) 

REFERÊNCIA BÍBLICA: Lucas 10.25 ao 37. 

HORA DO ENSINO: Servir ao próximo é um mandamento, 

devemos amar o nosso próximo como Deus nos ama. Toda vez 
que fazemos o bem ao nosso próximo, é como se estivéssemos 
fazendo ao próprio Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus 
perguntaram a Ele quem era o próximo deles, pois ouviam falar 
em amar o próximo, mas não entendiam. Jesus então contou 
uma parábola, que é uma história verdadeira e bem ilustrada, 
para que eles entendessem quem era o seu próximo. Nessa 
história vemos um rapaz, Judeu que seguia de Jerusalém para 
Jericó e no meio do caminho foi assaltado de forma brusca, ele 
apanhou muito além de ter todos os seus bens roubados, ficou 
jogado ao chão e muitas pessoas passaram por ele, e nada 
fizeram... que tristeza! Pouco tempo depois passou um 
sacerdote, e vendo aquele pobre rapaz jogado ao chão, todo 
machucado atravessou para o outro lado da estrada e foi 
embora, logo mais tarde passou pelo mesmo lugar um levita 
(músico da casa do Senhor), olhou e também passou pelo outro 
lado. O que você faria se visse alguém machucado precisando 
de cuidados médicos? Iria embora, sem se importar, afinal, não 
é seu parente. Levaria para sua casa e cuidaria dele? Ligaria 
para o resgate? Vamos ver o que aconteceu com esse rapaz? 
Será que ele morreu, só por que ninguém quis parar para ajuda-
lo? 

APLICAÇÃO: Agora que já pensamos nas possibilidades do que 

poderíamos fazer, vamos descobrir o que realmente aconteceu. 
Deus nos ama muito e Ele sempre nos ajuda em momentos em 

que parece estar tudo perdido. Continuando: Sabem quem 
apareceu agora? Humm...vocês nem imaginam, um Samaritano. 
Tem uma curiosidade sobre isso, os Samaritanos e os Judeus 
não se gostavam muito. Eram como se duas pessoas que 
torcessem por times diferentes se encontrassem... Já imaginou? 
Poxa vida, agora é que parece que aquele rapaz vai morrer 
mesmo, se outros que pertenciam ao mesmo povo que ele, não 
ajudaram, imagina agora um que não gostava dele. Ah, mas 
esse samaritano tinha um bom coração, ele parou, fez alguns 
curativos no rapaz colocou sobre seu cavalo e o levou até uma 
hospedaria, deu dinheiro e pediu que cuidassem dele, e se 
gastassem mais alguma coisa, que na sua volta pagaria todas 
as despesas. Que lindo! Já pensou? Só alguém com um bom 
coração faria isso por alguém que nem conhece. Ai depois de 
contar tudo isso aos discípulos, Jesus perguntou: Quem era o 
próximo daquele rapaz? O sacerdote, o levita ou o samaritano? 
Se você respondeu que é o samaritano, parabéns, sua resposta 
está correta. O próximo daquele rapaz foi aquele que estendeu a 
mão para ele, independente de cor, raça ou religião. Jesus disse 
que devemos amar nosso próximo como a nós mesmo (Mt 
22:39). 
  
USANDO A CRIATIVIDADE: Agora que aprendeu mais essa 

lição, responda: Como você poderia mostrar amor essa semana 
pelo seu próximo? Vamos registrar em uma tabela o que 
podemos fazer para demonstrar nosso amor ao nosso próximo  
 
(ANEXO 4). 

 
 
                     22/05 a 28/05 
                        RETIDÃO 
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda que Deus quer que façamos 

o que é bom e agradável aos Seus olhos 

  

https://www.bibliaonline.com.br/aa/jo/15/12
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QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  Deixe uma cartolina ou painel na entrada da 

sala com a pergunta tema da aula.  
Deixe junto uma caneta. E quando chegarem peça que 

cada um responda nele a questão, neste caso: O que é ter uma 
vida reta? Ou, o que significa retidão? 
Inicie a aula lendo as respostas e entrando no assunto. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““O que anda na retidão 

teme ao Senhor”. (Provérbios 14.2) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Jó 1.1 

 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  

 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e 
este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se 
do mal. Jó tinha sete filhos e três filhas, e era seu gado de sete 
mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, 
quinhentas jumentas. Ele era o homem mais rico do Oriente.  

Em um belo dia, vieram os filhos de Deus se apresentar 
perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o 
Senhor perguntou a Satanás de onde ele vinha, ele respondeu 
que estava de redor a Terra e passeando por ela.  

Então Deus perguntou a ele se ele já havia observado Jó, 
porque para Deus não havia na Terra homem semelhante a ele: 
homem sincero, reto e temente a Deus que se desviava do mal. 
Então Satanás disse para o Senhor que se porventura Jó não 
tivesse as riquezas que tem, a família que tem e os animais que 
criara, com certeza Jó não seria temente ao Senhor. 

 E disse ainda ao Senhor que retirasse tudo o quanto Jó 
tem e com certeza Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor 
disse a Satanás que tocasse em tudo o que ele tem, somente 
não autorizou o Senhor tocar em Jó, e o Satanás se foi. Então o 
Senhor permitiu e tocou nos filhos de Jó, e todos morreram em 
um vendaval que veio, depois seus animais foram consumidos 
pelo fogo que caía do céu, seus servos morreram e Jó em 
nenhum momento blasfemou contra Deus. 

 Ele disse: “Nu saí do ventre e nu voltarei, Deus deu e 
Deus tomou, bendito seja o nome Senhor!”. Jó ficou pobre, sem 

nada, mas mesmo assim continuava adorando a Deus. Foi aí 
então que Satanás pediu permissão a Deus para tocar em Jó, 
Deus disse a ele que poderia, mas não tocasse na vida de Jó. 

 Então Jó ficou com lepra em todo o corpo. Doía muito, e 
Jó se coçava com os cacos das telhas. Sua esposa 
enlouquecida disse “amaldiçoa o seu Deus e morra!”. Mesmo 
assim - sem família, sem os servos, sem riqueza alguma e ainda 
com lepra - continuou temendo a Deus e não blasfemou.  

Passado todo o tempo da tormenta na vida de Jó, Deus 
lhe recompensou, e enquanto ele ainda orava por seus amigos, 
Deus deu-lhe o dobro de toda a riqueza que tinha, e mais filhos 
e filhas. E o último estado de Jó foi maior do que o primeiro! E 
viveu Jó cento e quarenta anos, e viu aos seus filhos, e aos 
filhos de seus filhos até a sua quarta geração. Então morreu Jó, 
velho e farto de dias. 

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::   

Imagine se você, da noite para o dia, perdesse sua 
família, dinheiro, saúde, e as únicas coisas que sobrassem 
fossem pessoas para zombar de você e te amaldiçoar? 

Foi isso o que aconteceu com Jó. Jó era um homem rico 
com muitos bens, filhos, servos, e de um dia para o outro perdeu 
tudo, até a sua saúde foi afetada. Mas em nenhum momento Jó 
murmurou contra Deus ou duvidou de Sua fidelidade. Nós 
também vamos passar por momentos difíceis na nossa vida, 
mesmo sendo tementes a Deus, mas aconteça o que acontecer 
o Senhor cuidará de nós.  

Devemos, assim como Jó, continuar a andar no caminho 
reto, nos desviando do mau e confiando no Senhor.  
 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    

 
Dinâmica: Andando em retidão 
Objetivo: Refletir como podemos nos desviar do mal e andar em 
retidão. 
Material: Figuras de: mente (cérebro), coração, boca, olhos, pés; 
e uma caixa. 
 



Apresentem aos alunos a caixa com as figuras (a caixa 
deve estar fechada). 

 
Fale: “Nesta caixa há várias coisas que devem ser bem 

cuidadas e guardadas. O que vocês acham que pode ser?”.  
Aguarde as respostas e analise as coisas que devem ser 

cuidadas e guardadas, se são coisas que têm valor. 
Depois fale: “Mas o que vocês falaram não é o que está aqui 
dentro”. 

 
Agora abra a caixa e peça para que os alunos analisem 

cada figura. Certamente vai causar estranheza. 
Pergunte: “Como podemos guardar nossa mente, o coração, a 
boca, os olhos e os pés para andar em retidão?” 

 
Aguarde as respostas. 
 
Depois fale que com certeza nossa mente não será 

guardada por um capacete, o coração por colete, a boca com 
pasta dental, escova ou enxague bucal, os olhos com óculos ou 
colírio e os pés com sapatos. Estas atitudes são necessárias, 
mas nosso assunto se refere a guardá-los do mal, para que 
possamos ter uma vida reta diante de Deus, não nos desviando 
nem para esquerda e nem para direita. 
Fale: “Quer saber como?” 
 

Então apresente a eles o que a Palavra diz sobre isto, e 
conversem sobre o assunto.  
 
*Pode também usar recurso visual para ir contando a história. 
Feito em E.V.A  e velcro: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/05 a 04/06 
DEDICAÇÃO 

                                
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  aapprreennddaa  aa  ssee  ddeeddiiccaarr  eemm  ttuuddoo  qquuee  

ffiizzeerr..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Brincadeira do Gato e Rato, adaptada como 
Lobo e Ovelha.  
As crianças formam uma roda. Uma delas, a OVELHA, fica 
dentro da roda. Outra, o LOBO fica fora da roda. 
O LOBO pergunta: "Senhora OVELHA está?" 
As crianças da roda respondem: "Não" 
O LOBO pergunta: "A que horas ele chega?" 
As crianças respondem um horário a escolha. 
As crianças começam a rodar e o LOBO vai perguntando: "Que 



horas são?" e as crianças respondem: "Uma hora" - "Que horas 
são?" - "Duas Horas" e assim até chegar ao horário combinado. 
As crianças na roda devem parar com os braços estendidos; o 
LOBO passa a perseguir a OVELHA. 
A brincadeira acaba quando o LOBO pega a OVELHA.  
Para os bem pequenos é preferível que os que estão na roda 
fiquem parados até que o LOBO pegue a OVELHA.  
Para crianças maiores as que estão na roda podem ajudar a 
OVELHA a fugir ou atrapalhar o LOBO, sem desfazer o círculo. 
Pode-se repetir a brincadeira algumas vezes, dando chance a 
quem quiser ser  lobo ou ovelha. Procure parar a atividade antes 
que as crianças percam o interesse. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Esforça-te, e tem bom 

ânimo” (Josué 1.9) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    Lucas 15.1 ao 7 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Certa vez Jesus ensinou a alguns 

murmuradores e incrédulos sobre dedicação. Ele estava falando 
a Palavra de Deus para pecadores e outras pessoas muito 
odiadas, e isso causou muita indignação naqueles que achavam 
que eram certinhos e corretos. Ele não ficou irritado com os 
murmuradores e incrédulos, pelo contrário, ensinou uma 
parábola que contava assim: Um homem, pastor de ovelhas, 
tinha CEM OVELHAS e perdeu UMA! Ele era tão dedicado que 
deixou as 99 e foi procurar aquela que havia se perdido até 
achá-la! Ele não desistiu enquanto não a encontrou. E quando a 
achou cuidou muito bem dela, e se alegrou por ter achado ao 
ponto de chamar os vizinhos e amigos para uma festa! Deus se 
alegra quando alguém que estava perdido é achado!  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Linda a dedicação desse pastor. Jesus é nosso 

pastor. Ele nos ensina a não abandonar nenhuma pessoa, mas 
a nos dedicarmos como o pastor da parábola até encontrar e 
trazer de volta essa pessoa. Quem você conhece que vinha a 
escolinha e não vem mais? Será que você não pode ligar, 
mandar uma carta, um e-mail, ou mensagem para tentar achá-
la? Que tal a turma fazer uma carta para amiguinhos que não 

tem vindo mais a escolinha? Dê uma carta a cada criança e 
peça para postar no correio (avise aos pais). Elas se sentirão 
muito importantes quando o amiguinho vier e você poderá 
lembrá-la da cartinha e da importância da dedicação. Peça 
também para elas orarem durante toda a semana pela criança 
da cartinha.  
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Sugestão retirada da página do 

Facebook “Conduzindo crianças até Jesus” e tia Néa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/06 a 11/06 
AMIZADE 

                   
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  qquuee  eessttee  éé  uumm  

sseennttiimmeennttoo  ddee  aaffeettoo  ssiinncceerroo..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Forme dois círculos com as crianças – um 

dentro outro fora. As crianças do círculo interno andarão numa 
direção enquanto as do círculo externo andarão em outra. 
Quando você bater palmas, as crianças devem parar e 
cumprimentar o colega do outro círculo que estiver do lado. 
Depois de algumas voltas, peça para as crianças formarem um 
único círculo. E converse com eles: “É muito gostoso ter amigos, 
o que podemos fazer quando estamos com nossos amigos??” 



VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “O amigo ama em todos os 

momentos; é um irmão na adversidade.” (Provérbios 17.17)  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  RRuuttee  11..22  aaoo  1166  

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Noemi era casada e tinha dois filhos, eles 

foram morar numa cidade chamada Moabe. Lá os filhos se 
casaram. Um se casou com uma mulher chamada Orfa e o outro 
com Rute. 
Mas uma coisa terrível aconteceu... O marido de Noemi morreu. 
Só ficaram Noemi, seus dois filhos e suas noras (as mulheres de 
seus filhos): Orfa e Rute. 
Depois de um tempo, vocês não sabem o que aconteceu... Os 
dois filhos de Noemi também morreram! 
Agora só ficaram: Noemi, e suas noras Orfa e Rute. 
Diante dessa situação, Noemi resolveu que seria melhor voltar 
para sua terra: Belém. 
Orfa decidiu não ir a Belém junto com Noemi, mas o coração de 
Rute se apegou a Noemi e ela disse: 
"Não me proíba de ir com a senhora. Nem me peça para 
abandoná-la! Onde a senhora for, eu irei; e onde morar, eu 
também morarei. O seu povo será o meu povo.  O seu Deus 
será o meu Deus" 
  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  O nome Rute significa amizade, e vimos na 

história de hoje como Rute demonstrou sua amizade por Noemi. 
A Bíblia nos ensina que a amizade é algo de grande valor, são 
os amigos que nos ajudam nessa vida. Nos momentos de 
alegria, mas também nos momentos difíceis eles sempre estarão 
por perto. Mas quero lembrar que não há amigo maior do que 
Aquele que deu sua vida por nós, e seu nome é Jesus Cristo. 

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Peça para cada criança desenhar 

o contorno da sua mão numa folha e responder a pergunta: “Eu 
gosto de amigos que … (sorriem, me dão atenção, me abraçam, 
me ajuda na lição, etc). A resposta que a criança der, ela 
escreve na palma da mão que ela desenhou. Professor, explique 
a elas que aquilo que elas querem que os seus amigos façam, 
ela deve fazer também para eles.  

Aproveite este momento para orar junto com elas, para que 
Deus abençoe sua vida e seus amigos. 
 
 

12/06 a 18/06 
GENEROSIDADE 

 
 
OBJETIVO: Que a criança compreenda a importância de 

compartilhar. 
 
QUEBRA-GELO: Versículo aos pedaços. 

Separe alguns versículos da Bíblia e escreva-os em 
sulfite, mas com letras grandes. Depois recorte-os em pedaços 
de forma que as palavras fiquem separadas. Recomenda-se que 
sejam os versículos que estão sendo estudados. Misture bem e 
registre-os por inteiro na lousa ou em cartolina, depois distribua 
os pedaços que você fez no sulfite entre a turma que deve estar 
dividida em duplas ou em quantidades maiores dependendo do 
número de crianças. Antes de começar, explique que eles 
devem usar de generosidade para com os outros grupos, 
entregando os pedaços do versículo que eles acharem. Vence 
quem completar o versículo primeiro. 

 
 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: ”A alma generosa 

prosperará”. (Provérbios 11:25) 
 
REFERÊNCIA BÍBLICA: Lucas 21.1-4. 

 

HORA DO ENSINO: Jesus e os discípulos estavam observando 

as pessoas darem suas ofertas. Os ricos depositavam muito 

dinheiro, mas Jesus disse que a viúva que depositou apenas 

duas moedas de cobre havia ofertado mais que todos. Jesus 

queria dizer que embora a oferta fosse pequena em valor, ela 

havia dado tudo o que tinha e com o coração alegre. Nós 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/pv/11/25


também podemos ofertar a Jesus dinheiro, nosso louvor e 

adoração, nosso tempo, talentos. Jesus queria ensinar para os 

discípulos que devemos dar tudo com o coração alegre. Ele olha 

o modo como ofertamos: se com alegria, tristeza, desinteresse, 

costume. 

 

Obs: Incentive as crianças durante a semana para juntarem 

oferta, fazendo pequenas tarefas em casa. 

 

APLICAÇÃO: Devemos fazer tudo para Deus com alegria, e não 

por obrigação ou beneficio próprio, mas tudo o que fizermos, 
 devemos fazer sem querer receber nada em troca, porque Deus 
dá gratuitamente. 
 
USANDO A CRIATIVIDADE: "O presente"  
Material: Caixa embrulhada como presente contendo bombons 
dentro ou balas, biscoitos, etc.  
 
Como aplicar: Quem aplica pede para as integrantes formarem 
um grande círculo e inicia com uma mensagem de boas-vindas 
ao grupo. Depois, dando continuidade, exibe a caixa de presente 
e afirma que a oferecerá a apenas uma das participantes, como 
representante de todas que ali estão. Escolhe alguém entre o 
grupo, entrega a caixa e a cumprimente. Mas, antes que esta 
abra a caixa, avise-a que só poderá abri-la depois de ouvir a 
mensagem que será lida pela tia (a mensagem da folha escrita 
logo abaixo). 
 
MENSAGEM (que deverá ser lida durante a aplicação da 
atividade): 
 
1.Parabéns! Você foi escolhido para começar a brincadeira. Não 
fique com o presente. Ofereça o presente para uma pessoa 
ALEGRE. 
 
2. O que seria de nós sem alegria? Continue animando a todos 
para que, embora nos momentos difíceis a vida se torne bela. 
Dê este presente a uma pessoa mais SÉRIA da sala. 

 
3. Séria hein ? Eu sei. Mas seriedade também é muito 
importante. Tenha firmeza em suas atitudes e persistência em 
seu ideal. Tente descobrir agora alguém que você considere 
BAGUNCEIRO. 
 
4. Tenha coragem de mudar o que pode ser mudado e de 
aceitar o que não pode ser mudado. Dê este presente para uma 
pessoa muito CORAJOSA. 
 
5. Feliz é quem sabe enfrentar sem medo a verdade. Você agora 
tem uma missão "difícil", encontrar alguém que goste de FALAR 
BASTANTE. 
 
 6.  Feliz é quem tem o dom da palavra certa na hora certa. 
Presenteie agora alguém que você considere VERGONHOSO. 
 
7. Colega, timidez não é defeito. Às vezes é preciso nos recolher 
em nós mesmos para que Deus fortaleça nosso espírito. Ofereça 
este presente para pessoa SENSÍVEL. 
 
8. O sensível se envolve com facilidade. Vai fundo e sofre muito. 
Esteja sempre alerta. Sua participação é muito importante nas 
grandes decisões devido a sua sensibilidade. Boa dica de 
decisão: decida-se a dar este presente para uma pessoa 
CRIATIVA.  
  
 9.  Você que é uma pessoa CRIATIVA, dê este presente para 
uma pessoa SORRIDENTE. 
 
10. Este teu sorriso encanta todo mundo, principalmente quando 
a pessoa está triste. Dê este presente para uma pessoa 
ESTUDIOSA. 
 
11. Muito bem, são poucas as pessoas que gostam de estudar. 
Continue sempre estudando. Mas por enquanto dê este presente 
para uma pessoa INTELIGENTE. 



 
12. Você deverá usar sua inteligência para a felicidade dos 
outros. Dê este presente para uma pessoa AGRADÁVEL. 
 
13. Agradável, você foi escolhido. Sua companhia agrada muita 
gente. D 
 
ê este presente para uma pessoa BONDOSA. 
 
 14.  É tão bom que se descobre o valor de estar a serviço. Você 
deve doar este presente para uma pessoa GENEROSA. 
 
15. Parabéns a você que foi considerada uma pessoa generosa. 
É belo doar, quando solicitado é mais belo, porém, dar sem ser 
solicitado por haver compreendido. E para os generosos, 
procurar quem receberá é uma alegria maior ainda que dar. 
Generoso nos fala de amor, respeito, compreensão, partilha e 
perdão. Por isso o presente é seu. Faça dele o que quiser. 
 
Dentro da Caixa deve haver um bilhete informando que o 
generoso deve dividir seus chocolates com a turma toda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



AANNEEXXOOSS 

 
  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 - Quebra-cabeça – Aula: Ordem (Imagem da Internet) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 – Golias – Aula: Coragem (Imagem da Internet) 



 

Anexo 3 – Molde “Zaqueu” – Aula: Dignidade 



 

Anexo 4 – Dinâmica - Aula: Servir ao Próximo 

 

 

 

 

Amor por quem? Como demonstrar? 

Amor por Deus  
 

Amor pela mamãe  
 

Amor pelo papai 
 

 

Amor pelo meu amigo da 
escola 

 
 

Amor pelo meu amigo da 
igreja 

 
 

Amor pelo meu bichinho de 
estimação 

 


