
 



 
“O QUE ATENTA PRUDENTEMENTE PARA A PALAVRA 
PROSPERARÁ; E FELIZ É AQUELE QUE CONFIA NO 
SENHOR (Pv 16.20) 

 
QUERIDOS PROFESSORES 

 
Em nossa jornada diária nos deparamos com 

a perda de alguns princípios e de alguns  
valores primordiais para o desenvolvimento 

de uma Fé verdadeira e eficaz. Sendo a 
infância nosso alvo de semeadura,  fomos  
motivados neste trimestre, a  estabelecer o 
ALVO, de ao terminar os livros da  bíblia 

passarmos a  semear URGENTEMENTE estes 
principios e valores.  

Cada professor deve avaliar SE em seu ensino 
não se perderam,  também a alegria e a 

energia vinda de UMA UNÇÃO COLOCADA A 
NOSSA DISPOSIÇÃO, principalmente neste 

ANO DE 2015. 
Precisamos trabalhar na formação de um 

caráter firme e responsável, no qual a criança 
assume o compromisso de viver de forma 
íntegra, honesta, respeitando a Deus e ao 

próximo, sendo levados a SALVAÇÃO QUE É 
O NOSSO ALVO PRINCIPAL. 

 

2015  
40 ANOS DE UNÇÃO!!!! 

VAMOS COMPREENDER? 
 

Segundo a nossa referência existem três conceitos-chave e 
fundamentais que devem ser compreendidos ao se trabalhar na 
formação de pessoas: 
 
Princípios: um princípio é um ponto de partida ou fundamento 
para a origem ou constituição de algo. No aspecto espiritual, os 
princípios de Deus são a base, comunicada e ordenada por Ele, para 
a definição e estabelecimento da verdade única e universal que deve 
reger a vida e o comportamento de Sua criação especial, o ser 
humano. 
Valores: Um valor é um comportamento ou atitude adquirida em 
consequência da aplicação de um princípio. Espiritualmente, é o 
comportamento correto, fruto da obediência aos princípios 
determinados por Deus em seus mandamentos, como a única 
verdade espiritual que deve guiar e dirigir nossa vida. 
Caráter: Do latim e grego character, “gravar”. È o conjunto de 
qualidades afetivas e psicológicas, herdadas e adquiridas, que 
condicionam e definem a conduta de cada indivíduo, caracterizando 
o entre os demais por seu comportamento. O caráter se refere ás 
atitudes e aos bons hábitos que fazem alguém uma pessoa honesta, 
íntegra e melhor. 
 
 

     Fonte:Bíblia de Princípios e Valores com Palabritas – Grupo Scrupturae. 

 

 

PRINCÍPIOS 
 

Verdade única 

proveniente de Deus, 

nosso Criador. 

VALORES 
 

Hábitos e boas atitudes 

em nosso viver diário. 

CARÁTER 
 

Conjunto de qualidades morais 

que marcam e definem nossa 

forma de ser. 

“ A tua Palavra é a  

verdade desde o princípio, 

e cada um dos juízos da 

tua justiça, dura para 

sempre.” (Sl 119.160) 

“Inclina o meu coração 

aos teus testemunhos, e 

não à cobiça”. 

 (Sl 119.36) 

“Os teus estatutos têm sido os 

meus cânticos na casa da 

minha peregrinação.”  

(Sl 119.54) 



*** 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. 
 
 
 

 

 
 
 
 

O TIME DO TRIMESTRE: 
 
ALESSANDRA MARTINS  
CATIANE MACEDO  
FERNANDA MEDEIROS  
JUCIMARA OLIVEIRA  
KALLIANE PASSOS  
KARINA VIANA 
ROSIANE WATANABE  
SANDRA CURCINO 
 
 
 

 
 

PLANO DE AULA  PARA OS  MESES DE   
JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 

2015. 
 

NOME:________________________________________ 
DATA: ______/_____/_____ HORÁRIO _____________ 

 
TEMA DA LIÇÃO BÍBLICA: ______________________ 
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MÚSICAS  DO TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VOCÊ TAMBÉM PODE SER UM COLABORADOR! 
Entre em contato conosco:          

jucimaraoliveira_2@hotmail.com  
VOCÊ PODE PESQUISAR MAIS: 

www.sbb.org.br 
www.ebdweb.com.br 

www.escoladominical.com.br 
tiasdaescolinha.blogspot.com.br 

http://meu-cantinho-e-minhas-coisinhas-

preferidas 
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II  JJOOÃÃOO  ––  UUMMAA  CCAARRTTAA  DDEE  AAMMOORR  
 

 

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que as crianças aprendam a amar a Deus acima 
de tudo e ao próximo como elas mesmas. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  O que é ser bom para você? 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““Se alguém diz: Eu amo a 
Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama 
a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem 
não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a 
Deus, ame também a seu irmão.(I Jo 4.20 ) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Lucas 10:29-37 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Nesta carta de João, ele se refere muito 
ao amor. Jesus também contou uma história sobre o amor. 
Em Lucas 10.29 diz: Ele, porém, querendo justificar-se a si 
mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, 
respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém 
para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o 
despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio 
morto. E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo 
sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo 
também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, 
passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, 
chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima 
compaixão; E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-
lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o 
para uma estalagem, e cuidou dele; E, partindo no outro dia, 
tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: 
Cuida dele; e tudo o que de mais gastares eu to pagarei 
quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o 
próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele 

disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, 
Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Deixe-os dar exemplos de como ELES seriam 
"bons samaritanos" 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Digamos que esta historia 
acontecesse nos dias de hoje, ficaria mais ou menos assim: 
Era uma vez um menininho, que ia de casa até a escola. 
Ele levava seus materiais, vestia seu bonito agasalho e 
estava com lindos tênis novo que ganhou... 

No meio do caminho dois alunos encrenqueiros o 
pegaram! (Enquanto conta, se desejar, pode apontar alguns 
alunos, e iniciar uma encenação)  

Eles o empurraram, tomaram seus materiais, seu 
agasalho, seus sapatos, derrubaram ele, bateram nele e o 
deixaram ali no chão...caído, machucado, roubado, sozinho... 
Mas, lá vinha vindo outro menino! 

Ele carregava uma Bíblia !!! Ehhhh certamente iria 
ajudar! Neh? rs 

Que estranho!  Ao ver o menino caído, atravessou a 
rua para o outro lado! 

Deu umas duas olhadas, ver se conhecia: "Será que é 
o Pedrinho? Hum, não né não!" E se foi... 

Bem, que bom, vinha vindo mais uma criança, esta 
com certeza ia ajudar! 

Estava indo pra um ensaio na igreja.  Ué... também 
não! 
Passou direto! 

De repente, um menino de longe vendo ele caído, 
rapidamente correu ao seu encontro... 

O ajudou a se levantar, e o levou até o hospital ali 
pertinho. Ainda deixou lá a sua mesada, para pagar o que 
fosse preciso. Bom, aprendemos mtas coisas com esta 
historia sobre o amor. 

Primeiro de que não adianta NADA se carregar uma 
Bíblia e se sentar aqui neste banco, se você não PRATICAR 
o que está escrito na Bíblia e o que aprende na igreja. Muitas 



crianças e até adultos fazem isso!  Acham que importante é 
apenas carregar Bíblias e se  sentarem nos bancos da igreja.  

Mas não praticam! Você mostra que ama a Deus 
quando você O obedece!  

Obedece Sua Palavra. Mas claro! rs Quem ama a 
Deus também anda com sua Bíblia e não falta na igreja. 
Outra coisa que aprendemos é que devemos amar o 
próximo... 

Quem é o nosso próximo? Olhe ai do seu lado rs, o 
próximo é todo aquele que esta a sua volta. 

A Bíblia diz que devemos amar sem fingimentos, amar 
de verdade, não só da boca pra fora, mas com 
ATITUDES. Muitas vezes nós passamos direto por pessoas 
que podíamos AJUDAR! 

Deixamos de fazer coisas que podíamos FAZER. Nós 
agimos como aqueles dois, que passaram de largo, 
pensando: Isso não é problema meu! Eu nem o conheço... 

E Jesus explicou que NÃO devemos agir assim! Então, 
hoje aprendemos duas coisas: 

 
1- Amar a Deus acima de tudo! Quando mostramos que o 
amamos? 
Quando OBEDECEMOS Sua palavra. Como fez o bom 
samaritano. 
2- Amar o próximo como a nós mesmos, com ATITUDES!!! 
Nunca se compare as crianças que não conhecem Jesus  e o 
que elas acham certo.... 

Que zombam, riem, excluem, não ajudam, ignoram.. 
Se ninguém quiser ajudar. Ajude você!Se ninguém 

quiser ser amigo daquele que se sente sozinho.  
Seja você. SEJA uma criança segundo o coração de 

Deus. Que sabe amar e demonstrar amor! A Deus e ao 
próximo... 
 

 
Coloque um band-aid no ferimento e escreva o que 

você entendeu sobre esta história. 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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IIII  JJOOÃÃOO  ––  PPAALLAAVVRRAASS  DDEE    

VVEERRDDAADDEE  EE  AAMMOORR  

  
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a não ouvir os 
enganadores mas, sim,  permanecer firme nos ensinamentos 
de Cristo. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: Leve para a sala as letras recortadas das 
palavras 
 Verdade 
 Cristo 
Amor 
Ensinamento 
Divida sua turma em grupos e entregue as letras para que 
montem as palavras ao seu comando, marque o tempo para 
cada grupo. 
Se sua turma ainda não é alfabetizada, Deixe colado na lousa 
ou em cartolina as palavras para que elas vão encaixando as 
letras em baixo. 



 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Quem fica com o 
ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho” ( II 
João 9b – NTLH) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  IIII  JJooããoo 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: É o menor livro do novo testamento! 
Quando João escreveu esta carta ele já era um ancião, ou 
seja, uma pessoa que já estava com uma idade avançada. 
Ele começa a carta dizendo “à senhora eleita e aos seus 
filhos” – que pode ser uma referência a Igreja ou a uma amiga 
e sua família. 
Esta é uma pequena carta mas, com uma grande lição!!! O 
apóstolo João continua falando sobre o amor fraternal, de 
como devemos amar uns aos outros, mas indica que o nosso 
relacionamento com os outros deve ser pautado no 
discernimento divino.  
 Ele  chamou a atenção para o cuidado com os falsos 
mestres, enganadores. Você já deve ter sido advertido para 
ficar longe de más companhias, certo? João fez a mesma 
coisa porque aquele que prega mentiras está a serviço do 
inimigo de Deus, que quer desviar o cristão do seu caminho. 
A esses não temos que dar ouvidos.  
João também deu bastante ênfase à verdade, Não somente 
em dizer a verdade, mas vivermos na Verdade que é Jesus 
Cristo e  encorajou os cristãos a caminharem em obediência 
aos mandamentos de Cristo tendo sempre cuidado com os 
enganadores.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  João fala bastante sobre o amor e sua 
importância. Talvez porque ele tenha conhecido Jesus 
pessoalmente e experimentou o Seu amor diretamente. Se 
nós cremos em Jesus, podemos ter uma amizade pessoal 
com Ele e experimentar o Seu amor para sempre!! 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  FFaaççaa  ccaarrttõõeess  ccoomm  aass  ppaallaavvrraass  

ddoo  vveerrssííccuulloo  ddeessttaa  aauullaa::  
 

QUEM   FICA   COM   O   ENSINAMENTO   DE  CRISTO,   

ESSE   TEM   TANTO   O   PAI   COMO   O FILHO. (II Jo.9) 

 

Coloque os cartões na ordem em uma lousa, flanelógrafo, 
cartaz, ou sobre uma mesa. Repita com as crianças umas 4 
ou 5 vezes. Depois, embaralhe os cartões e peça que uma 
criança venha pegar a primeira palavra, depois outra criança 
e assim por diante. 
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IIIIII  JJOOÃÃOO    

      MMAAIISS  PPEENNSSAAMMEENNTTOOSS  SSOOBBRREE  

AAMMOORR  
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda que o amor de Deus 
é infinito. 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO:: O amor de Deus vale mais que ouro – 
Anteriormente preparar duas caixas, uma bem bonita forrada 
com papel de presente e um laço e outra que pode ser 
forrada com jornal ou outro papel, como o papel pardo, por 
exemplo. Dentro da caixa bonita, coloque algo que não tenha 
valor, uma pedra, pedaço de madeira e na outra coloque algo 
de valor. Não valor financeiro, e sim espiritual, ou seja, uma 
bíblia que é a Palavra de Deus. Inicie a dinâmica com as 
crianças em uma roda de conversa. Pergunte a eles, que 
caixa eles escolheriam se tivesse que levá-la para casa. 
Obviamente eles escolherão a caixa bonita, deixe que eles 
digam o que acham ter dentro da caixa. Continue explicando 
as crianças que Deus é mais valioso do que o que está dentro 
da caixa. Aos poucos vá desembrulhando a caixa e 
conversando sobre coisas que tenham valor, mais muito 
valor. Explique q o que está dentro da caixa não tem valor e 
que a aparência não é importante, que o que realmente vale é 
o que está dentro da caixa. Ao abrir a outra caixa e tirar a 
bíblia diga às crianças que esse livro tão precioso que é a 



Palavra de Deus vale mais do que qualquer riqueza do 
mundo, e que através dele podemos conhecer a vontade de 
Deus e agradá-lo. O amor de Deus é representado através de 
sua Palavra vale mais do que ouro. 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““AAmmaaddoo,,  ddeesseejjoo  qquuee  ttee  vváá  

bbeemm  eemm  ttooddaass  aass  ccooiissaass,,  ee  qquuee  tteennhhaass  ssaaúúddee,,  aassssiimm  ccoommoo  

bbeemm  vvaaii  aa  ttuuaa  aallmmaa””..  IIIIII  JJOOÃÃOO  11::33  

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  III JOÃO 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  HHiissttóórriiaa::  OO  bbrriinnqquueeddoo  

ppeerrddiiddoo--  ““OO  aammoorr  ddee  DDeeuuss  éé  ttããoo  eessppeecciiaall!!  SSuussppiirraavvaa  CCaammiillaa  

ppeellooss  ccaannttooss..  EEllaa  ssaabbiiaa  qquuee  JJeessuuss  eessttaavvaa  pprroonnttoo  ppaarraa  

ssooccoorrrree--llaa  eemm  qquuaallqquueerr  ssiittuuaaççããoo,,  eellaa  ttiinnhhaa  pplleennaa  cceerrtteezzaa  qquuee  

DDeeuuss  nnuunnccaa  aa  ddeessaammppaarraarriiaa..  UUmm  ddiiaa  aaoo  cchheeggaarr  ddaa  eessccoollaa  

eennccoonnttrroouu  sseeuu  iirrmmããoozziinnhhoo  mmuuiittoo  ttrriissttee,,  ppooiiss  hhaavviiaa  ppeerrddiiddoo  uumm  

ddee  sseeuuss  bbrriinnqquueeddooss  pprreeffeerriiddooss,,  iimmeeddiiaattaammeennttee  CCaammiillaa  

lleemmbbrroouu--ssee  ddee  sseeuu  aammiiggoo,,  ee  ddiissssee  ppaarraa  sseeuu  iirrmmããoo  qquuee  nnããoo  

ddeevveerriiaa  ffiiccaarr  ttrriissttee  ee  nneemm  ssee  pprreeooccuuppaarr  ppoorrqquuee  jjuunnttooss  eelleess  

aacchhaarriiaamm  oo  bbrriinnqquueeddoo,,  mmaass  qquuee  aanntteess  eelleess  ddeevveerriiaamm  oorraarr  ppaarraa  

qquuee  JJeessuuss  ooss  aajjuuddaasssseemm  nneessssaa  bbuussccaa,,  ee  aassssiimm  ffiizzeerraamm,,  

ddoobbrraarraamm  sseeuuss  jjooeellhhooss  ee  ddee  oollhhooss  ffeecchhaaddooss  ffiizzeerraamm  uummaa  

ppeeqquueennaa  oorraaççããoo  ppeeddiinnddoo  aa  DDeeuuss  qquuee  ooss  oorriieennttaasssseemm  eemm  

eennccoonnttrraarr  oo  bbrriinnqquueeddoo  ppeerrddiiddoo..  AAssssiimm  qquuee  ccoommeeççaarraamm  aa  

pprrooccuurraarr,,  nnããoo  ddeemmoorroouu  mmuuiittoo  ppaarraa  eennccoonnttrraa--lloo,,  ppooiiss  eessttaavvaa  

ccaaííddoo  aattrrááss  ddaa  ccaammaa  ddoo  iirrmmããoozziinnhhoo  ddee  CCaammiillaa..  AAggoorraa  eerraa  hhoorraa  

ddee  aaggrraaddeecceerr  aa  DDeeuuss  ppoorr  tteerr  aajjuuddaaddoo  aa  eennccoonnttrraarr  oo  bbrriinnqquueeddoo  

qquuee  hhaavviiaa  ssee  ppeerrddiiddoo””..  VViiuu  ccoommoo  CCaammiillaa  lleemmbbrroouu--ssee  ddee  DDeeuuss,,  

ee  ccoommoo  EEllee  aajjuuddoouu  CCaammiillaa??  EEmm  ttooddoo  oo  tteemmppoo  DDeeuuss  eessttáá  

ddiissppoossttoo  aa  nnooss  aajjuuddaarr,,  sseemmpprree  qquuee  pprreecciissaarr  DDeeuuss  eessttáá  

ddiissppoossttoo  aa  nnooss  aajjuuddaarr,,  nnããoo  iimmppoorrttaa  oo  ddiiaa  ee  aa  hhoorraa,,  EEllee  eessttáá  

sseemmpprree  ppeerrttiinnhhoo  ddee  nnóóss,,  ee  ccoommoo  ffiiccaammooss  ffeelliizzeess  ppoorr  aallccaannççaarr  

aallggoo  qquuee  ddeesseejjaammooss,,  DDeeuuss  ffiiccaa  ffeelliizz  eemm  nnooss  aajjuuddaarr..  QQuuaannddoo  

lleemmbbrraammooss  ddee  DDeeuuss  eessttaammooss  ppeerrmmiittiinnddoo  aa  EEllee  nnooss  aajjuuddaarr,,  ee  

DDeeuuss  mmaanniiffeessttaa  eemm  nnóóss  aa  ssuuaa  lluuzz  ee  aa  ssuuaa  vveerrddaaddee..  CCaammiillaa  

aapprreennddeeuu  aa  aannddaarr  nnaa  vveerrddaaddee,,  oouu  sseejjaa,,  nnaa  ddeeppeennddêênncciiaa  ddee  

DDeeuuss,,  ppooiiss  EEllee  éé  aa  vveerrddaaddee..  EEmm  IIIIII  JJooããoo  11::  44  ddiizz  qquuee  DDeeuuss  tteemm  

aalleeggrriiaa  eemm  ssaabbeerr  qquuee  aannddaammooss  nnaa  vveerrddaaddee..    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  QQuuaannddoo  pprrooccuurraammooss  aass  ccooiissaass  

ee  nnããoo  aacchhaammooss  éé  ccoommoo  ssee  eessttiivvéésssseemmooss  cceeggooss,,  aass  vveezzeess  

eessttããoo  ddeebbaaiixxoo  ddoo  nnoossssoo  nnaarriizz,,  ee  nnããoo  vveemmooss..  PPrreeppaarree  eessssaa  

ddiinnââmmiiccaa  ee  bbrriinnqquuee  ccoomm  ssuuaass  ccrriiaannççaass..  PPrreeppaarree  ddee  aanntteemmããoo  

vveennddaass  ddee  tteecciiddooss  qquuee  ssiirrvvaa  ppaarraa  ffeecchhaarr  ooss  oollhhooss,,  eessccoollhhaa  

uummaa  ddaass  ccrriiaannççaass  qquuee  tteerráá  ooss  oollhhooss  vveennddaaddooss  ppaarraa  pprrooccuurraarr  

uumm  oobbjjeettoo  qquuee  sseerráá  ccoollooccaaddoo  eemm  aallgguumm  lluuggaarr  ddaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  

ee  sseeppaarree  oouuttrraa  ccrriiaannççaa  ppaarraa  ddaarr  aass  oorriieennttaaççõõeess  nneecceessssáárriiaass  

ppaarraa  qquuee  eellee  cchheegguuee  aattéé  oo  oobbjjeettoo,,  aassssiimm  qquuee  eennccoonnttrraaddoo,,  

ttrrooqquuee  ddee  ccrriiaannççaass  aattéé  qquuee  ttooddooss  tteennhhaamm  ppaarrttiicciippaaddoo..      
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JJUUDDAASS  ––  OO  LLIIVVRROO  DDAA  VVEERRDDAADDEE  

IIMMUUTTÁÁVVEELL.. 
  
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança compreenda a importância de se 
manter firme na fé em Jesus, para não vacilar em seu 
comportamento e atitudes. 

  

QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO:: Na nossa vida cotidiana, nos encontramos 
constantemente com pessoas que exercem uma influência 
grande sobre a nossa vida. Esta influência tanto pode ser 
positiva como negativa. O que devemos fazer? O professor 
pede para cada criança identificar entre seus amigos, 
vizinhos, parentes: Quantos realmente creem?  Quantos são 
católicos não praticantes? Quantos mudaram de religião nos 
últimos tempos? Quantos vivem a fé, apenas seguindo os 
mandamentos de Jesus? Compartilhar as reflexões pessoais, 
e apresentar a lição do dia Judas – O Livro da verdade 
imutável.  
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  Mas vós, amados, 
edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, 
orando no Espírito Santo, (Judas v. 20) 
 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Judas 



 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Judas, assim como Tiago, autor da 
epístola que leva seu nome era filho de Maria e José (Mt 
13:55); portanto, meio-irmão de Jesus. Judas escreveu aos 
cristãos para preveni-los contra os falsos mestres que 
espalhavam idéias erradas nas igrejas. Esta epístola, a qual é 
parecida com a segunda Epístola de Pedro, procurava animar 
os cristãos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez 
foi dada aos santos. Que continuem firmes e não se deixem 
levar por enganadores, os quais receberão o castigo que 
merecem. Judas exorta os crentes, como templos do Espírito 
Santo, a edificarem-se continuamente na fé.  
Eles também deveriam perseverar em oração, no amor do 
Pai, a igreja precisava ter misericórdia dos cristãos vacilantes, 
para salvá-los da condenação eterna. 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Judas escreveu aos cristãos de sua época com 
o nítido propósito de exortá-los a batalharem pela fé cristã, 
pois muitos falsos mestres se misturavam no meio a igreja 
procurando desvirtuá-la. Aqueles homens eram impuros, 
arrogantes, gananciosos e, principalmente, negavam a Jesus. 
Por isso, Judas falou sobre a punição para esses tipos de 
pessoas. Mas, hoje, sabemos que o verdadeiro 
arrependimento é o único meio para a salvação eterna. Judas 
encerra a epistola com uma expressão de louvor ao único 
Deus, o qual tem todo o poder de nos conservar fiéis e 
irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Amém  
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Fazer um para cada criança, 
conforme o modelo, para que levem como lembrancinha da 
lição do dia. No verso colocar nome da lição e o versículo 
para memorizar. 
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AAPPOOCCAALLIIPPSSEE  ––  OO  FFIIMM  
 

 

OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  ccoommpprreeeennddaa  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  

eessttaarr  ffiirrmmee  ccoomm  JJeessuuss  ppooiiss  EEllee  vvoollttaarráá  eemm  bbrreevvee..  
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::    DDiissppoonnhhaa  aass  ccrriiaannççaass  eemm  ccíírrccuulloo,,  ppeegguuee  

uummaa  bbííbblliiaa  ee  aabbrraa  eemm  AApp..  2222::1100..  AA  BBííbblliiaa  ppaassssaarráá  ppeellaass  mmããooss  

ddee  ccaaddaa  ccrriiaannççaa  qquuee  ddeevveerráá  lleerr  uummaa  ppaallaavvrraa  ddoo  vveerrssííccuulloo,,  

aajjuuddee  aass  qquuee  aaiinnddaa  nnããoo  ssaabbeemm  lleerr..  NNuummaa  sseegguunnddaa  rrooddaaddaa  aass  

ccrriiaannççaass  jjáá  ddeevveerrããoo  ssaabbeerr  ssuuaa  ppaallaavvrraa  ddee  ccoorr..  NNaa  rrooddaaddaa  

sseegguuiinnttee  ddeevveerrããoo  ffaallaarr  mmaaiiss  rrááppiiddoo  ee  ppoorr  ffiimm  aass  ccrriiaannççaass  ddiirrããoo  

oo  vveerrssííccuulloo  ttooddaass  jjuunnttaass..  

SSuuggeessttããoo::  eennqquuaannttoo  vvããoo  rreecciittaannddoo  aass  ppaallaavvrraass  ddoo  vveerrssííccuulloo,,  

ssee  ffoorr  ppoossssíívveell,,  ddeeiixxee  ttooccaannddoo  oo  lloouuvvoorr  MMaarraannaattaa  ––  MMiinniissttéérriioo  

AAvviivvaahh.. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““CCeerrttaammeennttee  cceeddoo  vveennhhoo..  

AAmméémm..  OOrraa  vveemm  SSeennhhoorr  JJeessuuss””  ((AApp..  2222::2200)) 

   

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Apocalipse 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::    AAppooccaalliippssee  ssiiggnniiffiiccaa  rreevveellaaççããoo,,  eessttee  

lliivvrroo  ttaammbbéémm  ffooii  eessccrriittoo  ppeelloo  aappóóssttoolloo  JJooããoo  ee  éé  oo  úúllttiimmoo  lliivvrroo  

ddaa  BBííbblliiaa  qquuee  éé  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss!!!!  JJooããoo  uussaa  mmuuiittaass  ffiigguurraass,,  

ssíímmbboollooss,,  nnúúmmeerrooss,,  ppaarraa  eexxpplliiccaarr  aass  vviissõõeess    qquuee    rreevveellaamm  oo  

qquuee  aaccoonntteecceerráá  qquuaannddoo  JJeessuuss  vvoollttaarr..  EEssssee  lliivvrroo  ffaallaa  ssoobbrree  oo  

llaarr  nnoo  ccééuu  qquuee  eessttáá  rreeaallmmeennttee  eessppeerraannddoo  ppoorr  nnóóss..  NNaa  pprriimmeeiirraa  

vveezz  qquuee  vveeiioo  ppaarraa  TTeerrrraa,,  JJeessuuss  eerraa  hhuummiillddee  ee  ssee  ddeeuu  eemm  

ssaaccrriiffíícciioo  ppeellooss  nnoossssooss  ppeeccaaddooss..  QQuuaannddoo  JJeessuuss  vvoollttaarr,,  eellee  

mmoossttrraarráá  aa  ttooddoo  oo  mmuunnddoo  ttooddaa  aa  SSuuaa  ggllóórriiaa  ee  ppooddeerr..  
A mensagem central do apocalipse é que Deus todo 
poderoso reina! E que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos 
senhores. Quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará diante 
de Jesus. Ou as pessoas se curvarão de amor e alegria ao 
ver o seu Rei, ou elas se curvarão de medo e horror porque 
não seguiram Jesus quando tiveram a chance. O Rei dos reis 



voltará. E, crendo em Jesus, você pode esperar por este dia 
com alegria! 
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Jesus voltará em breve 

Coloque  em uma mala ou mochila itens adequados para uma 
viagem: roupa (de verão ou inverno, dependendo de sua 
região), agasalho, meias, escova de dentes, pente, livro, etc. 
Incluir também alguns itens que não seriam normalmente 
levados em uma viagem , como: chave de fenda, ração pra 
cachorro, frasco de cola, etc. 
 
Diga que irá  fazer uma viagem e por isso arrumou a mochila. 
Preciso que alguns ajudantes venham pegar um item desta 
mochila para mostrar aos demais colegas (pedir que os 
voluntários tirem da mochila um item de cada vez e 
perguntem aos demais alunos se aquilo é algo que 
precisariam se fossem viajar). 
 
 - Será que eu preciso de todas as coisas que coloquei na 
minha mochila de viagem? Por que? 
 
- Vocês sabem qual é a maior, mais longa e mais importante 
viagem que faremos? sim, é a nossa viagem para o céu. 
 
A história estudada hoje é sobre a volta de Jesus. Ele voltará 
muito breve a fim de levar Seus amigos para viverem com Ele 
no céu. Será que vamos precisar arrumar nossas malas ou 
mochilas para essa viagem? Não!! Como nos preparamos 
para essa grande viagem? (Entregando nosso coração a 
Jesus. vivendo cada dia como se fosse o dia da volta de 
Jesus, aceitando o presente da vida eterna que Jesus nos dá) 
 
Vocês gostariam de estar preparados quando o Amigo Jesus 
vier nos buscar?  

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::    Preparados para encontrar Jesus 

Quando alguém promete vir à sua casa para buscar vocês e 
levá-los a algum lugar especial – como o zoológico ou um 
piquenique – vocês esperam a pessoa olhando ansiosos pela 

janela? Perguntam à mamãe, quando essa pessoa chegará? 
Ficam entusiasmados e prontos para sair no momento em 
que a pessoa chegar?  
Nossa viagem para o céu é uma promessa maravilhosa de 
Jesus. Não a merecemos, nem podemos fazer coisa alguma 
para consegui-la. Mas podemos estar preparados. Podemos 
fazer algumas coisas que nos ajudarão a estar prontos. 
Eu vou ler uma lista de coisas que podem ou não nos ajudar 
a estar preparados para a vinda de Jesus. Vocês farão um 
sinal positivo (polegares para cima) se o que mencionei os 
ajuda a estar preparados, ou negativos (polegares para baixo) 
se aquilo não os ajuda: 
 
 
1 – Participar dos cultos da escola dominical 
 
2 - Ficar zangado com a mãe porque ela não o deixa passar a 
noite na casa de um amigo. 
 
3 - Orar diariamente 
 
4 - Bater no irmãozinho porque ele lhe tomou a bola. 
 
5 - Cantar hinos de louvor a Jesus em casa e na igreja. 
 
6 - Conversar com os amigos em vez de ouvir o que é 
ensinado na Escola Dominical. 
 
7 - Ajudar um amigo ou amiga a encontrar seu brinquedo 
perdido. 
 
8- Pedir que Deus perdoe você por fazer o que é errado. 
 
9- Brigar com um colega por causa de um brinquedo. 
 
10- Agradecer a Jesus a promessa de vir outra vez. 
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PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDAA  VVEERRDDAADDEE  

MMaanniiffeessttaannddoo  aa  JJuussttiiççaa  ddee  DDeeuuss..  

  
OOBBJJEETTIIVVOO Que a Criança compreenda o que é a justiça de 
Deus. 

   

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  LLiiggaa  ddaa  JJuussttiiççaa..  LLeevvee  mmáássccaarraass  ddee  ssuuppeerr--

hheerróóiiss  ppaarraa  aa  ssaallaa  ddee  aauullaa  ee  ddeeiixxee  qquuee  eelleess  vviissttaamm,,  ddeeppooiiss  

ppeerrgguunnttee  aa  eelleess  ssee  ssaabbeemm  qquuaaiiss  ssããoo  ooss  ppooddeerreess  ddee  ccaaddaa  

hheerróóii..   
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  EE  DDeeuuss  nnããoo  ffaarráá  jjuussttiiççaa  

aaooss  sseeuuss  eessccoollhhiiddooss,,  qquuee  ccllaammaamm  aa  eellee  ddee  ddiiaa  ee  ddee  nnooiittee,,  

aaiinnddaa  qquuee  ttaarrddiioo  ppaarraa  ccoomm  eelleess??  ””  LLUUCCAASS  1188::77..  

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  LLuuccaass  1188::11  aa  88  

  

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  JJáá  oouuvviiuu  ffaallaarr  ddaa  LLiiggaa  ddaa  JJuussttiiççaa,,  aaqquueellee  

ggrruuppoo  ddee  ssuuppeerr--hheerróóiiss  qquuee  tteemm  ssuuppeerrppooddeerreess  ppaarraa  ssaallvvaarr  oo  

mmuunnddoo??  PPooiiss,,  éé  eesssseess  ssuuppeerr--hheerróóiiss  ttooddooss  jjuunnttooss,,  nnããoo  tteemm  

mmaaiiss  ppooddeerr  ddoo  qquuee  DDeeuuss,,  ((EE  JJeessuuss  ddiissssee::  ÉÉ  mmee  ddaaddoo  ttooddoo  oo  

ppooddeerr  ee  aauuttoorriiddaaddee  nnoo  ccééuu  ee  nnaa  tteerrrraa..  MMTT  2288::1188))..  EEssssaa  vviiúúvvaa,,  

ttiinnhhaa  uummaa  ccaauussaa  aa  sseerr  rreessoollvviiddaa,,  ee  eellaa  nnããoo  ddeeiixxoouu  ddee  ccllaammaarr  

aaoo  JJuuiizz  qquuee  aa  aatteennddeessssee,,  eemm  ttooddoo  oo  tteemmppoo  eellaa  ppeeddiiaa  qquuee  llhhee  

ffiizzeessssee  jjuussttiiççaa,,  aattéé  qquuee  oo  jjuuiizz  rreessoollvveeuu  oouuvvii--llaa..  NNóóss  ttaammbbéémm  

ppooddeemmooss  ccllaammaarr  aa  DDeeuuss  qquuee  nnooss  ffaaççaa  jjuussttiiççaa,,  ee  aaii  vvooccêê  mmee  

ppeerrgguunnttaa,,  oo  qquuee  éé  jjuussttiiççaa  ttiiaa??????  EE  eeuu  ttee  rreessppoonnddoo::  JJuussttiiççaa  éé  aa  

vviirrttuuddee  ddee  ddaarr  aaqquuiilloo  qquuee  éé  sseeuu..  SSee  vvooccêê  ssee  sseennttiirr  iinnjjuussttiiççaaddoo,,  

ccoommoo  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ddee  aallgguuéémm  ffaallaarr  qquuee  vvooccêê  ffeezz  aallggoo,,  mmaass  nnaa  

vveerrddaaddee  vvooccêê  nnããoo  ffeezz  ee  aaqquueellaa  ppeessssooaa  eessttáá  mmeennttiinnddoo,,  ccllaammee  

aa  DDeeuuss  ccoommoo  aaqquueellaa  vviiúúvvaa,,  ppaarraa  qquuee  DDeeuuss  llhhee  ffaaççaa  jjuussttiiççaa..  

VVooccêê  vveerráá  ccoommoo  DDeeuuss  aaggiirráá  eemm  ssuuaa  vviiddaa.. 

      

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  FFaaççaa  uummaa  ddiinnââmmiiccaa  ccoomm  aass  

ccrriiaannççaass  ssiimmuullaannddoo  uumm  jjúúrrii,,  pprreeppaarree  aass  ppaarraa  aa  bbrriinnccaaddeeiirraa,,  aa  

ttiiaa  sseerráá  aa  jjuuíízzaa,,  sseeppaarree  ooss  aaddvvooggaaddooss  ddee  aaccuussaaççããoo  ee  ddee  

ddeeffeessaa,,  ee  aass  ddeemmaaiiss  ccrriiaannççaass  ppooddeemm  sseerr  oo  jjúúrrii  ppooppuullaarr..  

EExxpplliiqquuee  aa  eellaass  ccaaddaa  ffuunnççããoo  ee  eessttiimmuullee  eellaass  aa  uussaarraamm  aa  

ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  ppaarraa  ffaazzeerr  ssuuaass  ddeeffeessaass  ee  aaccuussaaççõõeess..  AA  

bbrriinnccaaddeeiirraa  ccoonnssiissttee  eemm,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ddeeffeennddeerr  uumm  uurrssiinnhhoo  

qquuee  eessttáá  ssuujjoo,,  eellee  ddeevvee  ttoommaarr  bbaannhhoo  oouu  sseerr  jjooggaaddoo  ffoorraa??    OO  

qquuee  eessttáá  aa  ffaavvoorr  ddaa  lliimmppeezzaa  ppooddee  uussaarr  aass  rreeffeerrêênncciiaass  bbííbblliiccaass  

ddee  MMTT  2233::2266,,  MMTT  55::88  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ee  eemm  rreellaaççããoo  aa  jjooggaarr  ffoorraa  

ppooddee  ssee  uussaarr  aass  rreeffeerrêênncciiaass  ddee  JJooããoo  66::3377..  AAllgguummaass  ccrriiaannççaass  

ppooddeerrããoo  tteerr  mmaaiiss  ffaacciilliiddaaddee  ppaarraa  lleemmbbrraarr--ssee  ddee  ppaallaavvrraass  qquuee  

ffaalleemm  aa  rreessppeeiittoo  ddoo  aassssuunnttoo,,  ppoorr  iissssoo  éé  bboomm  qquuee  aa  ttiiaa  pprreeppaarree  

aallgguummaass  ssiittuuaaççõõeess  ddee  aanntteemmããoo  ppaarraa  ppooddeerr  aauuxxiilliiaa--llooss,,  mmaass  aa  

bbrriinnccaaddeeiirraa  éé  bbeemm  ddiivveerrttiiddaa..  
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                          PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDOO  OOTTIIMMIISSMMOO  

                    OOnnddee  eessttáá  mmiinnhhaa  eessppeerraannççaa??  
  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança entenda e aprenda que a 
esperança quando colocada em Deus não nos desaponta e 
não falha. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  Ó Senhor, meu Deus, em 
ti ponho a minha esperança;  desde jovem tenho confiado em 
Ti.” Salmo 71.5 
 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Isaías 12.2, Miquéias 7.7 e 
Romanos 5.3-5 
 



HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  Todos nós passamos por momentos em 
que ficamos por um fio para não ficarmos muito tristes, 
frustrados ou desapontados. Ficar pendurado por um fio 
significa estar numa situação delicada, onde com mais um 
pequeno desapontamento, problema ou frustração, podemos 
nos sentir como se estivéssemos caindo, desistindo ou 
falhando. Contudo, a pessoa que conhece tem Jesus em seu 
coração e confia em Deus quando ela se sente muito triste ou 
com vontade de desistir ela não fica pendurada por um, ela 
fica pendurada pela esperança! A pessoa que conhece e 
confia em Deus se coloca bem no centro do amor e do poder 
de Deus. Não importa quão turbulento vá ser seu caminho, ou 
quão difícil aquele momento possa parecer... A pessoa que 
confia e ama a Deus, pode ficar pendurada na esperança, 
sem medo de cair ou falhar, pois Deus nos mantém a salvo, 
seguros no centro do seu amor e poder. O Senhor nos dá 
esperança a fim de nos ajudar e nos manter firmes. Podemos 
confiar em Deus e esperar Nele porque amamos e 
conhecemos suas promessas de nos ouvir e ajudar. Deus 
não nos decepciona e a esperança focalizada em Deus 
também não vai nos decepcionar.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Vocês sabiam que os problemas e sofrimentos 
podem nos levar a ter esperança? Leia em voz alta, Romanos 
5.3-5 – “E também nos alegramos nos sofrimentos, pois 
sabemos que os sofrimentos produzem a perseverança, a 
perseverança traz a aprovação de Deus, e essa aprovação 
traz a esperança. Essa esperança não nos deixa 
decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso 
coração, por meio do Espírito Santo, que ele nos deu.” 
Escreva numa cartolina as seguintes palavras: 
“SOFRIMENTO”, “PERSEVERANÇA”, “APROVAÇÃO DE 
DEUS” e “ESPERANÇA”. Coloque setas entre as palavras 
para mostrar como o sofrimento nos leva à perseverança, a 
perseverança a aprovação de Deus, e a aprovação de Deus à 
esperança. Leia novamente Romanos 5.3-5 e pergunte para 
as crianças: 
 

- Como os períodos difíceis podem nos levar a ter uma 
confiança mais forte e mais esperança em Deus? 
- Quem é a nossa esperança e salvação? 
- Porque ter esperança nos livra de sentir medo? Como? 

  

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Confeccione marcadores de 
eva conforme molde e peça para as crianças colarem o 
versículo do dia:  
 

“Ó Senhor, meu Deus, em ti ponho a minha 
esperança; desde jovem tenho confiado em Ti.” Salmo 71. 
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        PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDOO  DDIISSCCEERRNNIIMMEENNTTOO  

EEnntteennddeennddoo  bbeemm  aass  ccooiissaass  
  
OOBBJJEETTIIVVOO:: Que a criança compreenda a importância de 
escolher o que agrada a Deus.O que esta de acordo com Sua 
palavra. 
  

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO: Cesto de palavras. Em dois cestos ou potes 
coloque muitas letras de E.V.A que formem palavras que 
façam parte da aula. Podem ser: Certo, Errado. Bom e mau. 
Peça a duas crianças que encontrem e formem quatro 
palavras com estas letras. Quem encontrar as letras e formar 
as três palavras primeiro, vence. 
Assim como separamos as palavras no cesto devemos 
separar muitas coisas em nossas vidas. 
Como o bem e o mal. 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR:: Manteiga e mel comerá, 
quando ele souber rejeitar o mal e escolher o 
bem.( Isaías 7:15) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::    1 Coríntios 10:23 

  

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  2 Reis 21-23 Desde cedo os pais se 
preocupam em ensinar a vocês a fazer as escolhas certas. 
Mas, quando crescemos um pouco mais, achamos que 
podemos fazer nossas escolhas sozinhos e as vezes fazemos 
as “escolhas erradas”   
Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus deu a Moisés o 
livro da lei que ia ensinar o povo a fazer escolhas certas. 
Alguns reis trouxeram ídolos para a terra de Israel, e as 
pessoas começaram a escolhê-los e foram aos poucos se 
esquecendo do livro da lei. 
Então, Josias começou a reinar, um rei de oito anos de idade! 
Já pensou? 

Ele também fez suas escolhas e “fez o que era certo aos 
olhos do Senhor” ( 2 Reis 22.2) 
O templo do Senhor estava destruído, e ele iniciou o seu 
concerto. 
Um dia durante o trabalho, um homem chamado Hilquias que 
amava a Deus, achou o livro da lei!O livro foi levado ao rei 
Josias e ele foi lido diante de todos. 
O povo se arrependeu de seus pecados e a Palavra de Deus 
falou ao coração deles. 
Tudo porque Josias fez as escolhas certas. 
http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com.br/2011/11/hi
storia-biblica-o-rei-josias.html 
  

  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Discernimento é muito importante para 
tomarmos decisões, para fazermos as escolhas certas. 
Discernir é: “Saber diferenciar as coisas” é saber por 
exemplo, a diferença entre o certo e o errado. O bom e o 
mau. Fazemos escolhas grandes ou pequenas, todos os dias. 
Como saber o que é certo  e o que é errado? Observando 
tudo segundo a Palavra de Deus. De acordo com ela, o que 
você vai fazer, dizer, pensar, escolher... agrada a Deus? É 
isto o que Deus diz que deve ser feito? 
  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Uma história para completar. 
Conte a história e ao final deixem que completem. 

“André, Sara” Chamou a mamãe.“O que foi mãe?” 
perguntaram. Eram gêmeos e tinham 9 anos.“Preparei uma 
caixinha com comida e gostaria que vocês levassem para 
dona Sofia” 
“Ah mãe, não pode ser outro dia?” Reclamou Sara. 
“Justo hoje que tenho futebol?” Falou André “Não pode 
mesmo ser amanhã?” 
“Impossível. A comida esta pronta e você tem de acompanhar 
sua irmã. 

Resmungando André pegou a caixa “Então vamos logo 
Sara, pode ser que consigamos voltar antes do jogo”Os dois 
saíram e começaram a correr e correr. Na metade do 

http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com.br/2011/11/historia-biblica-o-rei-josias.html
http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com.br/2011/11/historia-biblica-o-rei-josias.html


caminho tiveram que parar de tão cansados! Acharam uma 
sombra perto do riacho e sentaram para descansar. 

André olhou pra caixa: “puxa...estou com uma fome! O 
que será que a mãe ta mandando pra dona Sofia?”“André, 
não pode comer nada dai?” 

“Por que não? A dona Sofia nem sabe o que a mãe ta 
mandando, dai nem vai notar a falta do que comemos. Olha, 
tem a fruta que você gosta aqui...” 

E assim...começaram a comer.“Olha” A mãe tava 
mandando aquele bolo de chocolate que a gente gosta em 
pedacinhos” E de pedacinho em pedacinho... acabaram com 
o bolo. “Vamos que ta ficando tarde” Disse Sara.Enquanto 
iam, André continuava comendo as coisas da caixa e dando 
para Sara, até que Sara falou:” André, já comemos tanto que 
agora dona Sofia vai perceber! O que podemos fazer?”“É 
mesmo, você tem razão. 

 Acho melhor acabar de comer tudo e voltar pra casa, 
não falamos  nada pra mãe, como dona Sofia não sabia que a 
gente ia ninguém nunca ficará sabendo de nada e assim, 
volto a tempo para o jogo.” 

Sara não gostou muito, mas ainda tinha coisas 
gostosas na caixa...então, acabaram com tudo. 

Ao chegar em casa viram o pastor da igreja 
conversando com sua mãe e focaram por ali 
ouvindo.“Realmente é muito triste...imagine a senhora que as 
vezes esta senhora idosa nada tem para comer, e já ficou 
assim por dois dias uma vez. 

O médico disse que a doença dela é justamente por 
falta de se alimentar direito. O problema é que agora já nem 
tem forças para se levantar. Devemos combinar de que a 
cada dia alguém leve comida para ela” 

“Bem, hoje o senhor nem precisa se preocupar! André 
e Sara estão voltando de lá, eles foram levar alimentos 
gostosos que lhe preparei e amanhã irei até lá para limpar a 
casa e lavar as roupas para ela”“André, Sara... como estava a 
dona Sofia hoje?” 

*Neste ponto deixe que as crianças da aula 
completem  a historia:  

O que eles deveriam fazer agora?Sempre temos de 
discernir entre o certo e o errado, e escolher o que é certo. 
 Em que outros momentos do dia vocês tem de escolher? 
- Fazer a lição ao invés de brincar. 
- Ficar com o troco ao invés de devolver. 
- Atravessar aquela rua que a mãe já proibiu. 
- Fazer de conta que esta tomando banho e continua sujo... 
Aprenda com Deus a “discernir” e assim, escolher o que é 
certo. 
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PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDOO  IINNTTEERREESSSSEE  PPEELLOO    

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO::  

EE  ccoonnhheecceerreeiiss  aa  vveerrddaaddee......  
 
OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança aprenda a importância de  

conhecer mais a respeito de Deus para ter um 
relacionamento maior com Ele. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::. Entregue para crianças um pedaço de 

papel ou revista ou jornal para que amassem e façam uma 
bolinha. Coloque em um lugar uma caixa de papelão ou 
cesto. Em fila, cada criança deverá estar com sua bola nas 
mãos e deverá completar a frase: ‘Deus é’...  após completar 
lançará sua bola na caixa ou cesto se acertar marca um 
ponto. Esta atividade poderá ser feita em times 
meninosXmeninas 
 
 (exemplos: Deus é.... santo, justo, bom, amor, fiel, tudo, 
maravilhoso, o melhor, alegria, Todo Poderoso.....) 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““EE  ccoonnhheecceerreeiiss  aa  vveerrddaaddee,,  

ee  aa  vveerrddaaddee  vvooss  lliibbeerrttaarráá””  ((JJoo..  88::3322)) 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  MMaarrccooss  1100::4466--4422 



HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  CCoonnhheecciimmeennttoo  éé  oo  aattoo  oouu  eeffeeiittoo  ddee  

ccoonnhheecceerr,,  tteerr  nnooççããoo  oouu  iinnffoorrmmaaççããoo  ddee  aallgguummaa  ccooiissaa..  

AA  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  éé  aa  vveerrddaaddee!!  OO  pprróópprriioo  JJeessuuss  éé  aa  VVeerrddaaddee!!  

VVooccêê  pprreecciissaa  aapprreennddeerr  mmaaiiss  ssoobbrree  EEllee  ee  ssaabbee  ccoommoo  ssee  

aapprreennddee  mmaaiiss  ssoobbrree  aa  VVeerrddaaddee  qquuee  éé  JJeessuuss??  CCoonnhheecceennddoo  EEllee  

ee  ppaarraa  ccoonnhheeccêê--lloo  vvooccêê  pprreecciissaa    lleerr  ssoobbrree  EEllee  eemm  ssuuaa  bbííbblliiaa..  

JJeessuuss  qquuee  éé  aa  VVeerrddaaddee  éé  oo  ÚÚnniiccoo  qquuee  ppooddee  lliibbeerrttaarr  uummaa  

ppeessssooaa  ddaass  mmaaiiss  ddiiffíícceeiiss  ssiittuuaaççõõeess,,  ffooii  oo  qquuee  aaccoonntteecceeuu  ccoomm  

uumm  hhoommeemm  qquuee  mmoorraavvaa  eemm  JJeerriiccóó  cchhaammaaddoo  BBaarrttiimmeeuu,,  eellee  

ttiinnhhaa  uumm  sséérriioo  pprroobblleemmaa,,  eellee  eerraa  cceeggoo..  EEllee  ppaassssaavvaa  oo  ddiiaa  

sseennttaaddoo  ppeeddiinnddoo  eessmmoollaass  ccaaddaa  vveezz  qquuee  oouuvviiaa  aallgguuéémm  ssee  

aapprrooxxiimmaarr,,  ppooiiss  uummaa  ccooiissaa  qquuee  ffuunncciioonnaavvaa  mmuuiittoo  bbeemm  eemm  

BBaarrttiimmeeuu  eerraamm  sseeuuss  oouuvviiddooss..  EEllee  oouuvviiaa  mmuuiittoo  bbeemm!!  CCeerrttoo  ddiiaa,,  

eellee  oouuvviiuu  uumm  ccoommeennttáárriioo  qquuee  cchhaammoouu  ssuuaa  aatteennççããoo,,  aallgguummaass  

ppeessssooaass  eessttaavvaamm  ddiizzeennddoo  qquuee  JJeessuuss  ddee  NNaazzaarréé  iiaa  ppaassssaarr  ppoorr  

aallii!!  EE  aass  ppeessssooaass  ccoonnttiinnuuaavvaamm  aa  ddiizzeerr::  JJeessuuss  ffeezz  mmuuiittooss  

mmiillaaggrreess..  SSiimm!!  EEllee  ffeezz  uumm  mmuuddoo  ffaallaarr,,  eellee  mmuullttiipplliiccoouu  aattéé  ppããeess  

ee  ppeeiixxeess........  

OOuuvviinnddoo  ttuuddoo  iissssoo,,  BBaarrttiimmeeuu  ppeennssoouu  qquuee  JJeessuuss  eerraa  oo  úúnniiccoo  

qquuee  oo  ppooddiiaa  lliibbeerrttaarr  ddaaqquueellaa  ssiittuuaaççããoo,,  eellee  ddeesseejjaavvaa  mmuuiittoo  

ccoonnhheecceerr  eessssee  JJeessuuss  ddee  qquuee  ttaannttoo  aass  ppeessssooaass  ffaallaavvaamm..  EEllee  

nnããoo  ppooddiiaa  vveerr  oonnddee  JJeessuuss  eessttaavvaa,,  mmaass  ccoomm  ssuuaa  vvoozz  ggrriittaavvaa  

ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  aallttoo::  JJeessuuss,,  ffiillhhoo  ddee  DDaavvii,,  tteemm  mmiisseerriiccóórrddiiaa  ddee  

mmiimm!!  AAllgguunnss  ddiizziiaamm  ppaarraa  eellee  ssee  ccaallaarr..  MMaass  oo  qquuee  eellee  

rreeaallmmeennttee  qquueerriiaa  eerraa  ccoonnhheecceerr  JJeessuuss..  JJeessuuss  oo  oouuvviiuu  ee  ppeeddiiuu  

ppaarraa  qquuee  oo  cchhaammaasssseemm,,  BBaarrttiimmeeuu  ffooii  aattéé  JJeessuuss  qquuee  llhhee  

ppeerrgguunnttoouu::  OO  qquuee  vvooccêê  qquueerr  qquuee  eeuu  ttee  ffaaççaa??  EE  oo  cceeggoo  

BBaarrttiimmeeuu  rreessppoonnddeeuu::  eeuu  qquueerroo  vveerr..  JJeessuuss  ddiissssee  ppaarraa  eellee::  vvaaii,,  

aa  ttuuaa  fféé  ttee  ssaallvvoouu  ee  nnaaqquueellee  mmeessmmoo  iinnssttaannttee  BBaarrttiimmeeuu  vvoollttoouu  

aa  eennxxeerrggaarr  ee  sseegguuiiaa  JJeessuuss..  AA  vveerrddaaddee  qquuee  éé  JJeessuuss  oo  

lliibbeerrttoouu!!!!!!  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  QQuuaannddoo  aallgguuéémm  qquueerr  ccoonnhheecceerr  uummaa  ppeessssooaa,,  eellaa  

ppaassssaa  mmaaiiss  tteemmppoo  ccoomm  eellaa  ee  vvaaii  aapprreennddeennddoo  qquuaall  ssuuaa  

bbrriinnccaaddeeiirraa  ffaavvoorriittaa,,  ssuuaa  ccoorr,,  oo  qquuee  mmaaiiss  ggoossttaa  ddee  ffaazzeerr......    

PPaarraa  ccoonnhheecceerrmmooss  mmaaiiss  aa  DDeeuuss,,  ttaammbbéémm  pprreecciissaammooss  ppaassssaarr  

mmaaiiss  tteemmppoo  ccoomm  EEllee,,  ee  ssaabbeerrmmooss  oo  qquuee  éé  cceerrttoo  ee  eerrrraaddoo,,  

ssaabbee  ccoommoo::  VViinnddoo  aa  iiggrreejjaa,,  lloouuvvaannddoo,,  lleennddoo  aa  bbííbblliiaa  oouu  

ppeeddiinnddoo  ppaarraa  uumm  aadduullttoo  lleerr  ssee  vvooccêê  aaiinnddaa  nnããoo  ssaabbee  lleerr..  AAssssiimm  

vvooccêê  aapprreennddeerráá  aa  ffaallaarr  ssoobbrree  DDeeuuss  ee  ccoonnhheecceerráá  mmaaiiss  ddee  

DDeeuuss!!  

    

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Entregue para as crianças 

plaquinhas como o modelo abaixo: 
 

 
 

 
Com a ajuda de um furador faça 5 furos na parte de baixo do cartão 

para prender com fita ou barbante os outros cartões menores em que 

as crianças desenharão como podemos conhecer mais a Deus: 
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PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDAA  AAUUTTOOAANNÁÁLLIISSEE  

EExxaammiinnaannddoo  aa  nnóóss  mmeessmmooss  
  
OOBBJJEETTIIVVOO::  QQuuee  aa  ccrriiaannççaa  eenntteennddaa  qquuee  ddeevveemmooss  nnooss  

aannaalliissaarr  ttooddooss  ooss  ddiiaass,,  ppaarraa  nnããoo  ppeeccaarrmmooss  ccoonnttrraa  DDeeuuss..  

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  DDiinnââmmiiccaa::  QQuueemm  SSoouu  eeuu??  

Objetivo: Tornar os membros do grupo conhecidos 
rapidamente, num ambiente relativamente pouco inibidor.  

Passos 
1- Cada um recebe uma folha com o título: "Quem sou eu?" 
2- Durante 10 minutos cada um escreve cinco itens em 
relação a si mesmo, que facilitem o conhecimento. 
3- A folha escrita será fixada na blusa dos participantes. 
4- Os componentes do grupo circulam livremente e em 
silêncio pela sala, ao som de uma música suave, enquanto 
leem a respeito do outro e deixa que os outros leiam o que 
escreveu a respeito de si. 
5-Logo após reunir 2 a 3 colegas, com os quais gostariam de 
conversar para se conhecerem melhor. Nesse momento é 
possível lançar perguntas que ordinariamente não fariam. 
Avaliação 
1- Para que serviu o exercício? 
2- Como nos sentimos? 

Fonte: 
http://reconstruindoossonhosemdeus.blogspot.com.br/p/dinam
icas-de-grupo.html 

 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““EExxaammiinnee--ssee,,  ppooiiss,,  oo  

hhoommeemm  aa  ssii  mmeessmmoo,,  ee  aassssiimm  ccoommaa  ddeessttee  ppããoo  ee  bbeebbaa  ddeessttee  

ccáálliiccee””..  II  CCOO  1111::2288..  

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  II  CCOO  1111::  2233  aa  3322..  
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  DDeeuuss  qquuee  éé  nnoossssoo  CCrriiaaddoorr,,  nnooss  ccoonnhheeccee  

mmuuiittoo  bbeemm,,  ppoorr  ddeennttrroo  ee  ppoorr  ffoorraa..  NNóóss  ppooddeemmooss  aattéé  tteennttaarr  

mmoossttrraarr  sseerrmmooss  oo  qquuee  nnããoo  ssoommooss,,  mmaass  DDeeuuss  ssaabbee  oo  qquuee  

rreeaallmmeennttee  ssoommooss..  AA  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  ddiizz  qquuee  uumm  ddiiaa  iirreemmooss  

mmoorraarr  ccoomm  EEllee  nnoo  ccééuu,,  mmaass  ppaarraa  qquuee  iissssoo  aaccoonntteeççaa,,  ddeevveemmooss  

tteerr  uummaa  vviiddaa  ddee  ssaannttiiddaaddee  ee  ddee  ccoommuunnhhããoo  ccoomm  DDeeuuss,,  ppaarraa  

qquuee  nnoo  mmoommeennttoo  cceerrttoo  ppoossssaammooss  vviivveerr  nnoo  ccééuu  ppaarraa  sseemmpprree..  

PPoorr  eessssee  mmoottiivvoo  nnaa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eessttáá  eessccrriittoo  qquuee  

ddeevveemmooss  nnoo  eexxaammiinnaarr  ttooddooss  ooss  ddiiaass,,  ppaarraa  vveerr  ssee  aass  nnoossssaass  

aattiittuuddeess  aaggrraaddaamm  oouu  nnããoo  aa  DDeeuuss..  NNããoo  ppooddeemmooss  ddeessaaggrraaddaa--

lloo,,  ppooiiss  eessttaammooss  ccoonnssttaanntteemmeennttee  eerrrraannddoo,,  mmaass  ssee  nnóóss  nnooss  

eexxaammiinnaarrmmooss,,  nnããoo  tteemm  nneecceessssiiddaaddee  ddee  qquuee  oouuttrraass  ppeessssooaass  

ffaaççaamm  iissssoo  ppoorr  nnóóss,,  éé  ssóó  vveerr  ssee  oo  qquuee  eessttaammooss  ffaazzeennddoo  eessttáá  

oouu  nnããoo  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..  SSeerráá  qquuee  oo  qquuee  eeuu  

ffaaççoo  lláá  nnaa  mmiinnhhaa  eessccoollaa  DDeeuuss  eessttáá  ffeelliizz??  SSeerráá  qquuee  oo  qquuee  eeuu  

ppeennssoo  oouu  ffaalloo  eessttáá  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss??  EEssssaass  

ppeerrgguunnttaass  nnóóss  ddeevveemmooss  ffaazzeerr  ttooddooss  ooss  ddiiaass,,    ssee  oobbsseerrvvaarrmmooss  

qquuee  eessttáá  eerrrraaddoo,,  pprreecciissaammooss  ppeeddiirr  ppeerrddããoo  aa  DDeeuuss  ee  ddeeiixxaarr  ddee  

ffaazzeerr,,  ppaarraa  qquuee  DDeeuuss  ssee  aalleeggrree  ccoonnoossccoo..  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  EEnnttrreegguuee  aass  ccrriiaannççaass  ffoollhhaass  ddee  

ppaappeell  ccoomm  aa  iimmaaggeemm  aabbaaiixxoo,,  ee  ppeeççaa  qquuee  eemm  dduuppllaass  aass  

ccrriiaannççaass  uummaa  ddee  ffrreennttee  ppaarraa  aa  oouuttrraa  ee  ffaaççaa  oo  ddeesseennhhoo  ddee  sseeuu  

aammiiggoo..  AAnnaalliissaannddoo  ooss  ddeettaallhheess  ddoo  rroossttoo  ddee  ccaaddaa  uumm,,  ddeeppooiiss  

ffaaççaa  uummaa  eexxppoossiiççããoo  ccoomm  ooss  ddeesseennhhooss..    
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PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDAA  PPEERRSSPPIICCÁÁCCIIAA  

  oouu  BBOOAA  OOBBSSEERRVVAAÇÇÃÃOO  

  FFaazzeennddoo  aass  eessccoollhhaass  cceerrttaass..  
 

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança entenda que é preciso saber fazer 
as escolhas certas no nosso cotidiano e temer ao Senhor 
sempre com sabedoria. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  Bom bate-papo – em uma roda de 
conversa explicar o significado o que é Perspicácia. 
Perspicácia é: Pessoa que compreende as coisas com 
facilidade. Bom observador; pessoa que analisa bem as 
coisas; que enxerga as coisas de maneira inteligente,  
Que tem facilidade para resolver problemas. Comente 
exemplos da bíblia como: Raabe (Josué 2:9-11) O homem 
prudente (Mateus 7:24) Davi, Salomão entre outros e mostra 
a necessidade de termos algumas dessas qualidades para 
servimos a Deus. 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  ““O temor do Senhor é o 
princípio da sabedoria, e a ciência do Santo, a prudência.” 
(Provérbios 9:10) 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Salmos1, Provérbios 1 
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  O Salmista Davi descreve o homem 
justo e o ímpio, o justo teme ao Senhor e tem sabedoria nas 
suas escolhas, mas, o ímpio não. O justo tem prazer na Lei 
do Senhor e é bem-sucedido em suas escolhas porque as faz 
segundo a Direção do Altíssimo. A orientação bíblica para 
uma boa escolha é meditar na Palavra de Deus. Isso abre o 
entendimento, traz paz e fortalece para o combate contra as 
armadilhas do inimigo. Quem busca a Palavra de Deus e vive 
meditando nela possui inteligência para derrotar o inimigo 
quando este ataca. 

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Os provérbios bíblicos apresentam 
ensinamentos úteis e práticos para quem deseja viver de 
modo agradável diante de Deus. Por meio deles, o Senhor 
deseja ensinar seu povo a andar com prudência, tomar 
decisões acertadas e evitar problemas desnecessários. 
Portanto a verdadeira sabedoria só estará presente em nosso 
viver á medida que guardamos a Palavra de Deus, pois o 
temor ao Senhor é o principio da sabedoria. Meditando na 
Palavra. 
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 
2Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada; 
para entender os ensinos que produzem sabedoria; 
3para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de 
maneira justa, com 
4para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e 

juízo aos jovens.King James Atualizada 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

O temor do 

Senhor é o 

princípio da 

sabedoria, 

Prov.9:10 

 

 

http://bibliaportugues.com/proverbs/1-2.htm
http://bibliaportugues.com/proverbs/1-3.htm
http://bibliaportugues.com/proverbs/1-4.htm
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  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDAA  AATTEENNÇÇÃÃOO    

NNoo  qquuee  eessttaammooss  ppeennssaannddoo??  

  
  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Que a criança entenda e aprenda que Deus 
conhece todos os nossos pensamentos por isso devemos 
mantê-los sempre puros diante Dele. 
 

QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  Faça uma roda de conversa com as 
crianças e pergunte no que elas mais gostam de pensar. 
Exemplo: comida, brincar, dormir, passear, estudar, futuro, 
Biblia, etc. Para ficar mais divertido, entregue um papel com o 
desenho abaixo e peça para elas escreverem, quem não 
sabe escrever peça para desenhar e depois peça para eles 
mostrarem o que escreveram ou desenharam e comentar a 
resposta. 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  Salmo 139.23 – “Sonda-
me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece 
os meus pensamentos.” 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Filipenses 4.8 – “Quanto ao mais, 
irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o 
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o 
que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai.” 

 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO:: Devemos ter atenção com os nossos 
pensamentos, pois todos nós somos responsáveis por aquilo 
que pensamos. Precisamos ser determinados e ensinar a 
nossa mente a se concentrar nas coisas que são de Deus 
para sempre fazermos as escolhas certas. Quando sua mente 
se agita com tudo o que acontece, você pode não estar calmo 
o suficiente para receber qualquer orientação do Espírito 
Santo. Você precisa parar, acalmar sua mente e orar. Quando 
você ora, é capaz de obter as respostas que procura.O Senhor 
Deus quer que você conheça todas as coisas boas que Ele 
planejou para sua vida. Ele quer que seus pensamentos sejam 
dirigidos a Ele em tudo o que você fizer. Que todos os teus 
pensamentos possam fortalecê-los e fazê-lo sorrir diante do 
Senhor. Seja um filho de Deus em tudo o que você fizer. 
Agindo assim, Ele lhe abençoará sempre. 

    

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Leia Filipenses 4.8 e explique que a Bíblia nos 
ensina que devemos pensar em tudo que é: 

 VERDADEIRO: não deixe entrar na sua mente nenhum 
tipo de mentira, sempre pense e fale a verdade. 
Quando você estiver em dúvida sobre algum assunto 
peça para algum adulto confirmar na Bíblia, pois ela é 
nossa verdade absoluta. 

 HONESTO: não deixe a desonestidade entrar no seu 
coração. Nunca queira se aproveitar de nenhuma 
situação, mas pense e seja honesto em tudo o que 
você fizer ou falar. 

 JUSTO: respeite as regras do lugar onde você está. Na 
escola, em casa, na igreja, no parque. Pense e 
pratique a justiça e Deus te protegerá. 

 PURO: pense sempre em coisas boas, agradáveis e 
corretas. Não deixe nenhuma sujeira do pecado 
contaminar seus pensamentos. 

 AMÁVEL: Pense no amor de Deus por você, como Ele 
foi maravilhoso em dar o Filho Dele em seu favor. 
Peça para Ele colocar o amor por Ele todos os dias no 
seu coração.  

  



 TUDO O QUE É DE BOA FAMA: Pense em pessoas 
que são exemplos e que merecem ser seguidas. Seu 
pai, seu pastor, sua professora, sua mãe, seu avô, etc. 
Pense nos homens/mulheres de boa reputação da 
Bíblia e procure seguir os passos e você será um 
grande ou uma grande mulher/homem de Deus. 

 DIGNO DE LOUVOR: O nosso Deus é o único digno 
de ser adorado. Ele merece toda nossa adoração. Por 
isso encha a sua mente com louvores ao nosso Deus, 
desta maneira o Senhor sempre se agradará de você.   

 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  Leve revistas que as crianças 
possam recortar e peça para eles identificarem imagens e 
figuras de possíveis distrações que roubam nossos 
pensamentos de Deus. 
Exemplos de figuras que as crianças podem encontrar: 
televisão, músicas mundanas, desenhos animados, cachorro 
latindo, comida, celular, etc. Quando todos encontrarem as 
figuras cole na cartolina e explique que todas essas coisas vai 
tentar distrair os nossos pensamentos do Senhor, mas nós é 
que devemos escolher no que queremos pensar, se 
queremos agradar a Deus ou encher nossos pensamentos 
com coisas que nos afastam da Sua presença. Cante com as 
crianças a música do Thalles Roberto “Eu escolho Deus”.  
 
Materiais de Consulta e Apoio: 
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SSEEMMAANNAA  DDAA  CCRRIIAANNÇÇAA    

  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDAA  RREEFFLLEEXXÃÃOO                

  RReejjeeiittaannddoo  oo  qquuee  ccoonnttaammiinnaa  
  
OOBBJJEETTIIVVOO:: Que a criança compreenda  que é importante 
fazermos  boas  escolhas. E que Deus sempre nos conduz de 
maneira a tomarmos as melhores decisões. 
 
 QQUUEEBBRRAA--GGEELLOO::  Um copo com água limpa, outro com água 
suja. Mostre às crianças um copo de cada vez. Primeiro o de 
água bem limpinha. Pergunte: Imaginem, se estivesse um 
calor...quem gostaria de tomar um gole? É bom não? 
Refresca... 
Agora mostre um copo de água suja. E quem gostaria de 
beber desta água? (Deixe as crianças responderem). Por que 
não? É água do mesmo jeito! É claro que está um tanto suja, 
mas não deixou de ser água. Bem, dá para perceber que 
essa água suja não serve para você, não é verdade? E sabe 
porque? Porque esta água está contaminada! 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::  “Como purificara o jovem 
o seu caminho? Observando-o conforme a tua 
palavra. Salmos 119:9 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  Daniel 1:1-21 
 “Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as 
coisas do rei da Babilônia”. Daniel 1.8   
 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  O rei Nabucodonozor pediu que 
levassem jovens para o palácio para fazerem cursos 
superiores e o servirem. No palácio, eles teriam a honra de 
comer a mesma comida que era servida na mesa do Rei, mas 
essa comida era oferecida aos deuses babilônicos antes de 
ser servida. 
 Daniel e seus amigos haviam aprendido desde pequenos a 
adorar a apenas ao Deus verdadeiro e agora, diante deste 



problema de comer a comida que era oferecida a deuses 
pagãos, eles tomaram a decisão de não se contaminar com 
aquela comida. 
 Daniel 1:8 diz: “Daniel resolveu que não iria ficar impuro por 
comer a comida e beber o vinho que o rei dava; por isso, foi 
pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia 
resolvido.” 
 Era plano do rei que pouco a pouco os jovens mudassem de 
idéia com respeito ao verdadeiro Deus. Mas isto não 
aconteceu. Cada dia eles se apegavam mais ao propósito de 
serem fiéis ao Senhor. Daniel e seus amigos não comeram a 
comida e nem beberam o vinho oferecido no palácio. Durante 
10 dias eles fizeram o teste de somente beber água e comer 
frutas e verduras.Passados os 10 dias, os jovens estavam 
com melhor aparência que os outros que comiam da comida 
servida ao rei. E não só isso, a saúde deles também era 
melhor. 
Três anos se passaram, o exame final chegou e a vitória os 
acompanhou. Foram classificados como “dez vezes mais 
sábios” que os outros jovens. 

    

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  Contaminar-se é se deixar contagiar por 
alguma coisa suja ou perigosa que pode adoecer seu corpo e 
sua alma ou produzir manchas nele. Resistam as coisas que 
contaminam seu coração e desagradam a Deus. Participar de 
conversas com palavrões, ouvir e falar coisas que não 
edificam, ver filmes e coisas na internet que você sabe que 
não agrada a Deus, são alguns exemplos disso. É muito 
importante cuidar do que você vê, ouve, fala e participa. 
Porque tudo pode marcar e acabar sujando o teu coração. 
Não importa se amigos fazem estas coisas, se parecem boas, 
resista como Daniel e seus amigos. A partir de hoje tome a 
decisão como Daniel de não se contaminar e de escolher 
aquilo que agrada a Deus porque é isso que te fará bem de 
verdade. 

  

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE::  O RATINHO ROY... 

 
O inimigo nunca usará como tentação algo que NÃO nos 

atraia, pelo contrario, fará parecer 
algo bem "tentador" para que venhamos a cair  em suas 

armadilhas... 
O queijo nunca é colocado na ratoeira para "alimentar" o 

ratinho, mas para acabar com ele. 
Nosso adversário vem para isto: Matar, roubar e destruir. 

Roy, o ratinho vê o queijo e acha que queijo é muitoooo bom. 
Mas não percebe que ele esta ali apenas para que ele caia 

em uma armadilha. Cada um pode adaptar e usar como achar 
melhor. 

A primeira imagem se encontra aqui: 
http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com.br/2012/03/ca
rnaval-versus-fruto-do-espirito-santo.html 
A segunda, ratinho azul, com passo a passo, aqui: 
http://blogs.estadao.com.br/estadinho/2010/12/11/rato-azul/ 
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PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDAA  SSIINNCCEERRIIDDAADDEE  

CCuuiiddaaddoo  ccoomm  oo  qquuee  ffaallaa  
  
OOBBJJEETTIIVVOO::    Que a criança entenda que a sinceridade agrada 

a Deus. 
  

http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com.br/2012/03/carnaval-versus-fruto-do-espirito-santo.html
http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com.br/2012/03/carnaval-versus-fruto-do-espirito-santo.html
http://blogs.estadao.com.br/estadinho/2010/12/11/rato-azul/


QQUUEEBBRRAA  GGEELLOO::  EEnnttrreegguuee  ppaarraa  aass  ccrriiaannççaass  uumm  ppeeddaaççoo  ddee  

ppaappeell  lliissiinnhhoo    ppeeççaa  qquuee  eellaass  ddiiggaamm  ccoommoo  eessttáá  oo  ppaappeell  ee  

ddeeppooiiss  ddiiggaa  qquuee  aammaasssseemm  bbeemm  oo  ppaappeell..  

DDeeppooiiss,,  ppeeççaa  ppaarraa  ccoomm  ccuuiiddaaddoo  ddeessaammaassssaarreemm  oo  ppaappeell,,  

ppeerrgguunnttee  ccoommoo  eessttáá  aaggoorraa  oo  ppeeddaaççoo  ddee  ppaappeell??  PPeerrgguunnttee  ssee  

ddeeppooiiss  qquuee  ddeessaammaassssaarraamm  oo  ppaappeell  ffiiccaa  iigguuaallzziinnhhoo  ccoommoo  

eessttaavvaa  nnoo  ccoommeeççoo??  

EExxpplliiqquuee  qquuee  oo  ppaappeell,,  mmeessmmoo  ddeessaammaassssaaddoo  ccoonnttiinnuuaa  ccoomm  

mmaarrqquuiinnhhaass,,  oo  ccoorraaççããoo  ddaass  ppeessssooaass  tteemm  vváárriiaass  mmaarrccaass,,  mmaass  

qquuee  ttiippoo  ddee  mmaarrccaass  eessttaammooss  ddeeiixxaannddoo  nnoo  ccoorraaççããoo  ddaass  

ppeessssooaass?? 
 

VVEERRSSÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  MMEEMMOORRIIZZAARR::    ““AA  bbooccaa  ffaallaa  ddoo  qquuee  eessttáá  

cchheeiioo  oo  ccoorraaççããoo””  ((MMtt..  1122::3344)) 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  BBÍÍBBLLIICCAA::  EEffééssiiooss  44::  2255--2299 

HHOORRAA  DDOO  EENNSSIINNOO::  SSiinncceerroo  éé  aa  ppeessssooaa  qquuee  ffaallaa  sseemm  

aarrttiiffíícciioo,,  sseemm  iinntteennççããoo  ddee  eennggaannaarr  oouu  ddee  ddiissffaarrççaarr  sseeuu  

pprroocceeddiimmeennttoo..  

AAss  ppaallaavvrraass  ssuujjaass,,  iinnccoonnvveenniieenntteess  ee  aass  ggrroosssseeiirraass  ssããoo  

pprróópprriiaass  ddee  ppeessssooaass  qquuee  nnããoo  ccoonnhheecceemm  aa  DDeeuuss..  QQuueemm  uussaa  

ppaallaavvrraass  ffeeiiaass  ee  xxiinnggaa  ccoonnssttaanntteemmeennttee  eessttáá  mmaanniiffeessttaannddoo  oo  

óóddiioo,,  aa  rreebbeellddiiaa  ee  aa  ttrriisstteezzaa  qquuee  ccaarrrreeggaa  nnoo  ccoorraaççããoo,,  ppooiiss  nnaa  

BBííbblliiaa  eessttáá  eessccrriittoo  qquuee  aa  bbooccaa  ffaallaa  ddoo  qquuee  oo  ccoorraaççããoo  eessttáá  

cchheeiioo  ((  MMtt..1122::3344  ))    ..  MMuuiittooss  ffiillmmeess  ee  mmúússiiccaass  ttêêmm  ppaallaavvrraass  

ffeeiiaass  ppoorrqquuee  sseeuuss  ccrriiaaddoorreess  nnããoo  aammaamm  aa  DDeeuuss  ee  qquueerreemm  

aappeennaass  vveennddeerr  sseeuuss  pprroodduuttooss,,  ee  ccoomm  eelleess,,  ddaanniiffiiccaamm  aa  mmeennttee  

ee  oo  ccoorraaççããoo  ddee  jjoovveennss  ee  ccrriiaannççaass..  QQuueemm  eessccuuttaa  eessssaass  ccooiissaass  

aaccaabbaa  ppeennssaannddoo  ee  ffaallaannddoo  ddaa  mmeessmmaa  mmaanneeiirraa..  

AAqquuiilloo  qquuee  ddiizzeemmooss  ppooddee  aabbeennççooaarr  aass  ppeessssooaass  ee  hhoonnrraarr  aa  

DDeeuuss,,  oouu  ffeerrii--llaass  ee  eennttrriisstteeccêê--LLoo..  TTeemmooss  aappeennaass  uummaa  bbooccaa,,  ssee  

vvooccêê  uussaarr  aa  ssuuaa  ppaarraa  xxiinnggaarr  oouu  mmeennttiirr,,  ccoommoo  eellaa  ffiiccaarráá  pprroonnttaa  

ppaarraa  lloouuvvaarr  aa  DDeeuuss  nnoo  mmoommeennttoo  sseegguuiinnttee??  VVooccêê  nnããoo  tteemm  uummaa  

bbooccaa  ppaarraa  ffaallaarr  eessssaass  ccooiissaass  rruuiinnss  ee  oouuttrraa  pprraa  lloouuvvaarr..  ÉÉ  uummaa  

bbooccaa  ssóó!!  ÉÉ  ddeellaa  qquuee  ddeevvee  ssaaiirr  oo  sseennttiimmeennttoo  qquuee  ddoommiinnaa  

ddeennttrroo  ddee  sseeuu  ccoorraaççããoo..  

CCoomm  nnoossssaass  ppaallaavvrraass  ppooddeemmooss  aanniimmaarr  oouu  ddeessttrruuiirr,,  ppeerrddooaarr  

oouu  ccoonnddeennaarr,,  aabbeennççooaarr  oouu  aammaallddiiççooaarr..  PPoorr  iissssoo,,  éé  iimmppoorrttaannttee  

ccuuiiddaarr  sseemmpprree  ddoo  qquuee  ffaallaammooss..  VVooccêê  jjáá  ddeevvee  tteerr  vviissttoo  uumm  

ppaappaaggaaiioo..  ..jjáá  vviiuu  qquuee  eellee  rreeppeettee  mmuuiittaass  ppaallaavvrraass??  MMaass  ssaabbee  

qquuaall  éé  aa  ddiiffeerreennççaa  eennttrree  oo  ppaappaaggaaiioo  ee  vvooccêê??  ÈÈ  qquuee  oo  ppaappaaggaaiioo  

ssóó  rreeppeettee  aass  ppaallaavvrraass  ee  nnããoo  ssaabbee  oo  qquuee  eessttáá  ddiizzeennddoo..  VVooccêê  

ssaabbee  mmuuiittoo  bbeemm  oo  qquuee  ddiizz  ee  nnããoo  ppooddee  ssaaiirr  ppoorr  aaíí  ffaallaannddoo  oo  

qquuee  nnããoo  ddeevvee..  CCoommoo  uumm  rreepprreesseennttaannttee  ddee  JJeessuuss,,  ssuuaass  

ppaallaavvrraass  ddeevveemm  sseerr  aaggrraaddáávveeiiss  ee  ddeeiixxaarr  aass  ppeessssooaass  ffeelliizzeess..  

NNããoo  ssee  ccoommppoorrttee  ccoommoo  uumm  ppaappaaggaaiioo!!!!  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO::  DDeeuuss  ddiizz  eemm  ssuuaa  PPaallaavvrraa  qquuee  nnoossssaa  bbooccaa  éé  

uummaa  FFOONNTTEE  qquuee  rreevveellaa  aass  ppeessssooaass  oo  qquuee  tteemmooss  nnoo  ccoorraaççããoo..  

IIssssoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee,,  ccoomm  nnoossssaass  ppaallaavvrraass,,  ddeemmoonnssttrraammooss  aaooss  

oouuttrrooss  ccoommoo  ssoommooss  ddee  vveerrddaaddee  ee  ssee  vviivveemmooss  ccoomm  ffiillhhooss  ddee  

DDeeuuss..  

CCoommoo  DDeeuuss  ssee  sseennttee  aaoo  oouuvviirr  vvooccêê  ffaallaarr??  EEllee  ssee  aalleeggrraa  oouu  ssee  

eennttrriisstteeccee??  
 
 

UUSSAANNDDOO  AA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE:: Professor: leve para a sala dois 

potes – um com água e outro com água e tinta diluída, uma 
esponja. 
Primeiro mergulhe a esponja no pote com água limpa, retire e 
esprema. Depois mergulhe a esponja no pode com água e 
tinta, retire e esprema. 
Agora pergunte para as crianças o que aconteceu na primeira 
experiência? Que tipo de água saiu da esponja? Por que? 
Continue perguntando o que aconteceu na segunda 
experiência, que tipo de água saiu? Por que? O que podemos 
absorver e aprender a fim de que o que falamos possa animar 
e encorajar os outros? 

 
 

 
 
 

 


