
 
 
 

AULA 1 – Eu decido ir à casa de Deus 

Já estamos no terceiro mês do ano de Rute! 

Neste mês vamos falar de Decisão e toda decisão é baseada numa escolha. Crianças também 

tomam decisões. Nessas aulas serão ministradas e direcionadas para sempre escolherem o 

caminho certo que agrada a Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Rute teve que tomar decisões importantes na sua vida. Todas as decisões estão baseadas em 
escolhas. Ela teve que escolher 
Para onde ir – Ela disse: “Onde quer que fores, irei eu” 
 
Podemos com toda certeza afirmar o Salmos 84:10 Porque vale mais um dia nos teus átrios do 
que mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus[...] 
Nós escolhemos Cristo todos os dias, sua presença é real em nós.  
 
LEIA E MEDITE: 

 
Salmos 84 
 
OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender quais escolhas agradam a Deus. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Para esta aula sugerimos 
Um coração conforme for contando a história, vamos tirando a fisionomia triste e os machucados 
do coração e vamos colocando o sorriso. 

        
 



 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Vamos começar apenas com as tias sentadas, convidando para sentar, eles decidem onde 
querem sentar. 
Hoje vamos ficar todos juntinhos, olhem o que eu trouxe para mostrar para vocês!!! Uaaauuu um 
coração enorme não é mesmo?!. 
Mas ele está estranho né? Esta parecendo que caiu de bicicleta ou do escorrega... Seraaaá que 
foi isso? Aaaah já sei, ele anda tendo escolhas erradas... Nossa como fica feio um coração com 
escolhas erradas, com certeza Deus não se agrada de ver um coração assim. 
 
Vamos ver o que agrada a Deus.... 
Deus se agrada quando obedecemos a mamãe e o papai sem chorar ( mostre imagens para 
ilustrar), Deus se agrada muito quando comemos direitinho e Ele fica muito feliz quando estamos 
aqui na igreja, quando estamos no Kids, dançamos e cantamos Ele sempre está com a gente, 
porque Deus está nos louvores! o coração de Deus se enche de alegrias mas ele deixa a gente 
escolher o que queremos é claro que queremos vir no Kids né, além de deixar Deus feliz nós 
sempre temos festas e muitos amigos. 
Mas Deus não se agrada do carnaval que tem na escola ou aquele que passa na televisão, ele 
fica muito triste, mas nós sempre vamos escolher deixar Deus feliz, e agradecer porque Ele nos 
ama muito não é mesmo? Por isso nós viemos para a igreja. 
E mesmo que seja difícil Ele sempre nos ajuda em com todas decisões que temos que tomar e 
sempre seremos abençoados em escolher a casa de Deus. 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor, eu quero fazer a tua vontade, agradar o teu coração e viver os teus sonhos para mim, 
amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Porque mais vale um dia na casa de Deus, do que mil em outro lugar!  Salmos 84:10 
 
ATIVIDADE  

 
● Música: Meu coração era sujo – 3Palavrinhas  - Vol.3 

 
Que tal, incentiva-los com escolhas mais próximas a realidade e situações rotineiras. 
 

● Precisaremos de dois corações: 1 triste e de cor escura, que representará as escolhas que 
não agradam a Deus e outro feliz e bem vermelhinho cheio de vida, que representará as 
escolhas que agradam a Deus. 

● Imagens de atitudes boas e ruins, comidas saudáveis e guloseimas....etc. 
● Incentive-os a colocar as imagens em seu devido lugar, ex: gritar e chorar no coração 

triste. 
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LEMBRANCINHA: 

 

Eu escolho e sigo Jesus! 

 
Boa aula! 


