
 
 

 

NOVEMBRO – TEMPO DE DEUS 

 

AULA 4: Tempo de ser Feliz 
 

Chegamos ao final da nossa campanha do Tempo de Deus. 
E na nossa última aula ensinaremos que este é o TEMPO DE SER FELIZ! 
O Senhor Jesus nos ensinou que em todo tempo somos benditos, abençoados, por isso devemos nos alegrar. 
Teremos uma grande festa para viver na eternidade, mas o tempo de ser feliz também é agora! 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Prepare uma linda festa para comemorar o fechamento dessa campanha. 
Toda a tristeza, luto, frustração vai se transformar em ALEGRIA, o PUR vai se transformar em PURIM. 
Vamos celebrar esse momento, sabendo que o melhor de Deus já chegou para nós. 
 
Prepare o ambiente para viver esse tempo de alegria. 
Deixe o kids enfeitado, bem alegre e prepare brincadeiras divertidas. 
Por que servir a Deus é bom demais! Boa aula! 
 

 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Mateus 5 

OBJETIVOS: 
 

Nessa aula ensinaremos para as crianças as bem-aventuranças. 
Jesus mostrou que para cada situação de dificuldade ele tem uma benção preparada. E que Ele deseja que nós 
fiquemos alegres sempre. Mesmo que tenhamos alguma situação que não está muito favorável, Ele cuidado de tudo. 
Então, é tempo de recebermos essa alegria do Senhor. É tempo de ser feliz! 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Sabemos que as crianças enfrentam muitas situações adversas em seus cotidianos.  
Vemos muitos relatos atualmente de crianças sofrendo perseguição na escola, e muitas vezes caindo em depressão. 
São raros os casos que a tristeza é compartilhada com a família. 
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Não podemos desprezar aquilo que parece difícil para uma criança vencer. 
 
Nessa aula vamos apresentar Jesus, o melhor amigo que nos ensina a ser feliz todos os dias. 
Ele se preocupa com todos os detalhes. Basta compartilharmos com Ele e buscarmos o caminho para ser feliz. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Leve um potinho com um pouquinho de farinha de trigo e o outro com sal. 

No momento da experiência peça para cada criança provar um pouquinho de cada um deles (uma pitadinha) e dizer 

qual a sensação que tiveram. 

Vamos ensinar que somos o sal deste mundo, aqueles que receberam uma porção diferenciada de bênçãos. 

 

MINISTRANDO: 
 
Hoje no nosso último dia da campanha “Tempo de Deus” falaremos sobre o tempo de ser feliz. 

 

Mas, porque vocês provaram o sal e a farinha para isso? 

 

Vou explicar: lá no livro de Mateus, Jesus nos ensina que nós somos o sal deste mundo. O sal é o tempero, o que dá 

sabor, não é verdade? Vocês viram como o sal e farinha são parecidos, mas quando prova, nossa, quanta diferença! 

Vocês já comeram uma comida sem sal? Fica até um pouco ruim, não é mesmo? 

 

Mas porque Jesus disse isso? 

 

Porque não podemos nos esquecer que somos diferentes. A benção de Deus sobre nós nos faz ser diferentes. 

 

Jesus subiu em uma montanha muito alta para ensinar para o maior número de pessoas possível que elas tem essa 

benção especial e por isso elas podem ser felizes. 

 

E para cada situação de dificuldade Jesus disse que Deus traria uma benção especial. 

 

• Aqueles que são pobres de espírito, poderiam morar no céu 

• Aqueles que choram, poderiam ser consolados 

• Aqueles que são mansos, receberão a terra como herança 

• Aqueles que buscam justiça, serão recompensados 

• Aqueles que são bondosos, receberão bondade 

• Aqueles que tem o coração limpo, verão a Deus 

• Aqueles que buscam a paz, serão chamados filhos de Deus 

• Aqueles que são perseguidos, encherão o céu 
 

Para cada um desses exemplos Jesus disse que somos Bem-aventurados. 

E bem-aventurados significa muito felizes. 

 

Então, mesmo diante de dificuldades, devemos buscar essa felicidade. 

E se tudo está muito bem, Deus também tem felicidade sem fim para nós. 

 

Crianças, esse é o tempo de sermos felizes. 

 

Não permita que nada e nem ninguém tire a alegria do Senhor da sua vida. 

Você é o sal! O tempero deste mundo. A benção que Deus colocou na sua vida ninguém pode tirar. 

 

Se algum dia algum colega da escola te zuar, ou te deixar triste, não deixe que essa situação te abale. Se lembre que 

Jesus já colocou a alegria dele dentro de você. E que para cada dia de dificuldade Ele te dará uma benção especial. 
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Apenas confie Nele! Conte tudo o que acontece para o Senhor Jesus. Ele te dará a paz e a alegria que você precisa 

todos os dias. 

 

Quem aqui deseja viver essa felicidade? 

 

O tempo de ser feliz é agora. 

 

   

LOUVOR: 
 

“Por dentro, fora, alto e baixo” – 3 Palavrinhas 

“Cheio de Alegria” – Aline Barros 

ORAÇÃO: 
 
““eu recebo a felicidade do Senhor Jesus na minha vida e viverei um tempo de alegria, felicidade e honra, em nome 
de Jesus, Amém”. 

 

VERSÍCULO: 
 
“Felizes os puros de coração, porque verão a Deus”. Mateus 5:8 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

- Que tempero Jesus disse que somos? 

- Onde Jesus subiu para ensinar as bem-aventuranças? 

- O que as bem-aventuranças nos ensinam? 

- Como posso ser feliz todos os dias? 

- O que devo fazer se ficar triste por alguma brincadeira que acontecer? 

- Quando serei feliz? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Eu quero contar para vocês uma história de uma mulher que entregou uma oferta muito especial. O nome dela era 
Ester.  
 
Ester era escrava, mas Deus quis mudar a vida dela e fez ela se tornar rainha de reino muito poderoso. 
Mas o povo de Ester ainda era escravo e sofriam muitas perseguições. Um dia, o rei assinou uma lei onde os 
soldados poderia entrar na casa dessas pessoas que eram escravas e matar quem eles quisessem, e ninguém 
poderia se defender. Isso era muito triste! Não tinha como aquele povo ficar feliz com essa lei... 
 
Mas Ester entregou uma oferta. Ela arriscou a própria vida dela pelo povo e disse para o rei que ela também fazia 
parte daquele povo que seria massacrado. Ela teve muita coragem para isso. 
E essa oferta de Ester moveu o coração do rei, e o rei deu ao povo o direito de lutar. Naquele dia, o povo foi livre da 
morte, a tristeza se transformou em alegria. Esse dia é comemorado até o hoje pelo judeus e é chamado de PURIM. 
 
A nossa oferta de amor move o coração de Deus. Quando ofertamos recebemos uma porção especial de alegria. 
Tudo o que entregamos a Deus pode ser transformado, então precisamos confiar Nele sempre e buscar viver o plano 
de Deus para as nossas vidas. 
 
Vamos agora ofertar ao Senhor com alegria. 
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ATIVIDADE  
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje encerramos a campanha do TEMPO DE DEUS. 
 
As crianças aprenderam que é TEMPO DE SER FELIZ! 
O Senhor deseja que sejamos felizes em todos os momentos. E quando nos firmamos Nele, recebemos o poder de 
superar os desafios, sem perder essa alegria de Jesus nas nossas vidas. 
 
Medite com o seu filho em Mateus 5 e conversem sobre as Bem Aventuranças que Deus tem para nós. 
 
Deus abençoe! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

 


