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AULA 3: Construindo a minha vida com Deus 
 
Preparados para começar uma grande obra?  
Então se prepare! Separe suas ferramentas, traga muita animação e mãos a obra! 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Como construir uma vida com Deus? 
Essa será a reflexão dessa aula. A Bíblia diz que quando a criança aprende o caminho do Senhor, nunca mais ela de 
desvia dele. Então a infância é o alicerce para a construção de uma vida toda com Deus. 
 
As nossas crianças tem esse alicerce! E nessa aula faremos uma grande festa, a festa da construção! 
É tempo de edificar os tijolos e começar essa construção. Essa construção começa agora, e cada fez mais essa obra 
vai crescendo e se expandindo. 
 

E você, formador apostólico, é o mestre de obras, aquele que orienta, que instrui.  

Nunca se esqueça do quão importante é o seu papel na formação das crianças. O que você está fazendo hoje 

impacta no futuro de muita gente. Então não desista de se empenhar nessa construção. Se empenhe! Fazer uma 

obra não é fácil, imprevistos acontecem, as vezes os recursos são escassos... Mas o Arquiteto dessa obra tem um 

plano perfeito, e se você fizer a sua parte, não tem como essa construção dar errado. 

 

Pense nisso! 

 

Deus abençoe! 

 

LEIA E MEDITE: 
 
Neemias 6; Provérbios 22:6; Salmo 127:1 

 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que elas são as protagonistas de suas histórias, elas foram escolhidas para 
construir uma história linda com Deus 

• A melhor escolha que podemos fazer é construir uma vida com Deus. Ele nos ajuda a colocar cada tijolo ao 
seu lugar, e a obra Dele em nós é completa. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As crianças tem aprendido o que é ser Criança de Jesus nessa campanha. Nesse momento elas já aprenderam que 
foram escolhidas por Deus, que Ele criou cada uma de uma forma especial e que elas tem a chave para acesso ao 
reino de Deus, porque esse reino é das crianças! 
 
Nessa aula as crianças vão aprender que elas tem o poder de definir sua história com Deus. Elas podem escolher 
cada tijolo que será utilizado nessa construção. E escolher ter uma vida com Deus é melhor caminho, a melhor 
opção, o que nos leva a ter uma obra completa, pois o plano dessa obra é perfeito. 
 
Que cada criança saia dessa aula sedenta por essa construção, com desejo de construir suas vidas com Deus. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Vamos prepara uma festa incrível: a festa da construção! 
Prepare a sua sala com esse cenário de obras, crie um painel de fotos, se inspire nas imagens e de espaço para  a 
sua criatividade. 
 

 
Você pode preparar placas de reforma para decorar as paredes ou usá-las para as crianças fazerem selfies. 
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Reserve um espaço da sala para montar um painel com os tijolos que serão utilizados para construir uma vida com 

Deus. Você utilizará esse espaço para contar a história. 

 

 

MINISTRANDO: 
 
Hoje é dia de começarmos uma grande construção!!! 
Vocês devem estar se perguntando: tia, que construção é essa? Será uma reforma? Ou um prédio novo??? 
 
Eu quero contar para vocês crianças que existe um arquiteto muito especial que fez um plano perfeito: O plano de 
uma construção única e exclusiva. Esse arquiteto é Jesus! E Ele planejou uma obra linda para realizar na vida de 
cada um de nós. 
 
Mas eu quero contar algo para vocês: o arquiteto fez o plano, mas sabe quem vai fazer a construção? 
VOCÊ! 
Isso mesmo!!! Vocês são aqueles que vão construir essa obra. 
Mas que obra é essa afinal??? É a construção da sua vida! Só vocês crianças podem fazer essa construção. Cada 
um de vocês é responsável por construir as suas vidas. 
 
Mas, o que você pode usar para fazer essa construção?  
Eu quero dar uma dica: vamos começar pelos tijolos? 
 
E para sua construção ficar muito firme eu mostrar para vocês tijolos muito importantes. Sem eles, fica muito difícil 
construir essa obra. 
 
Vejam comigo cada um deles (vá explicando o que significa cada tijolo): 
 

▪ OBEDIÊNCIA 
▪ CORAGEM 
▪ GRAÇA 
▪ PROTEÇÃO 
▪ OFERTA 
▪ PAZ 
▪ FAMÍLIA 
▪ GRATIDÃO 

▪ AMOR 
▪ HONRA 
▪ ESPERANÇA 
▪ FÉ 
▪ ORAÇÃO 
▪ ALEGRIA 
▪ SANTIDADE 
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Uau!!! 15 tijolos muito especiais! Se você tiver eles, você vai conseguir construir uma linda história com Deus. 
 
E sabe quem precisou fazer uma grande construção e tinha esses tijolos? 
Neemias! 
Ele foi escolhido para fazer uma construção enorme! Construir os muros de uma cidade inteira. Uma cidade inteira 
que estava totalmente destruída... 
 
Sabe crianças, Neemias não tinhas uma equipe para construir, mas no meio do caminho apareceram os ajudadores. 
Ele não tinha uma capacitação técnica (na verdade ele era copeiro, o que sabia não tinha nada a ver com reforma) 
mas ele recebeu capacitação de Deus. No meio da construção, muitos inimigos vieram destruir a obra que ele estava 
fazendo, mas ele lutou bravamente, continuou orando e construindo... não desistiu! 
 
Neemias aprendeu a usar todos esses tijolos, ele teve muita fé, esperança, orou muito, buscou santidade, alegria, 
paz de Deus. Quantas coisas Neemias aprendeu durante essa construção.... 
Uma coisa Neemias sabia: se Ele tivesse com Deus, a construção dele ia dar certo. 
 
Crianças, se vocês andarem com Deus, a construção da sua história de vida vai dar certo. Vocês vão sonhar, e Deus 
vai dar os seus sonhos. 
 
Feche os seus olhos agora e imagine como você gostaria de construir a sua vida. 
Você gostaria de ter muita alegria? Muita paz? Uma família linda? Amigos sempre perto? 
 
Vamos então começar essa obra! Todos os dias! 
Carregue cada dia um tijolo. Ele não é pesado. Esse tijolo é leve. 
E nos dias de dificuldade, lembre-se que até Neemias teve dificuldade para fazer a sua construção, mas ele venceu. 
 
E vocês também vão vencer! 
 
Quem quer então começar essa obra e construir a sua vida com Deus? 
Vamos orar! 
 

LOUVOR: 
 
“Balança a casinha” – Aline Barros Criança 
“Vou crescer” – 3 Palavrinhas 

 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem um plano, um projeto perfeito para a minha vida. Que quero construir a 
minha vida com o Senhor. Me ajude a cada dia a fazer escolhas certas e buscar a sua direção. Em nome de Jesus. 
Amém” 

 
VERSÍCULO: 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Como é o plano que Deus tem para a vida de cada criança? 
- Neemias foi chamado para fazer que tipo de construção? 
- Neemias passou por momentos difíceis durante essa construção? O que ele fez? 
- Como posso construir a minha história com Deus? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Nessa história aprendemos que a oferta é um dos tijolos que fazem parte da construção da nossa história com Deus. 
Mas porque a oferta é um tijolo tão importante? 
A oferta demonstra nosso amor, nossa confiança, nossa dependência e aliança com Deus. 
Todas as vezes que ofertamos, demostramos fé e mostramos para Deus que temos uma aliança com Ele. 
Cada vez que você entrega uma oferta, você está colocando um tijolo muito especial na construção da sua vida com 
Deus. 
E então, vamos colocar mais um tijolo nessa construção hoje? Vamos orar! 
 

ATIVIDADE  
 
Que tal começarmos a construção agora mesmo? 
Separe palitos de sorvete e ajude as crianças a montarem as suas casinhas. Você pode imprimir miniaturas dos 
tijolos da ministração para que as crianças coloquem na parede de suas casas. Na parte da frente, a criança poderá 
fazer um desenho delas mesmas (conforme ilustração abaixo) 
 
 

  
 
 
 
Você poderá entregar para a criança fazer em casa essa segunda atividade. 
A criança devera refletir e desenhar como ela imagina essa historia de vida com Deus. Que sonhos ela gostaria de 
viver com Deus, quais planos ela tem para viver com Ele? Vamos levar as crianças a pensar nisso e fazer uma linda 
ilustração 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais, 
 
Hoje as crianças aprenderam o caminho para construir a sua história com Deus. 
Refletimos sobre quais são os tijolos que podemos utilizar nessa construção. 
 
Que tal contar para o seu filho alguns exemplos de como você utiliza também esses tijolos na construção da sua 
história com Deus? 
 
Tijolos aprendidos nessa aula: OBEDIÊNCIA, CORAGEM, GRAÇA, PROTEÇÃO, OFERTA, PAZ, FAMÍLIA, 
GRATIDÃO, AMOR, HONRA, ESPERANÇA, FÉ, ORAÇÃO, ALEGRIA, SANTIDADE 
 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Vamos entregar como lembrancinha uma caixinha do construtor uma maleta. 
Você pode colocar docinhos dentro e uma tag com o versículo do dia. 

 

     


