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INTRODUÇÃO 
Aos domingos trabalharemos com capítulos e versículos que trabalhem atitudes          

que as crianças devem ter, como fazer o bem aos outros, honestidade, amizade, empatia              
e a importância da palavra de Deus!  

 

Nossas aulas: 

 

Vamos lá!? 

Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, ore, medite de dia e de noite!  

Que o Senhor abençoe a todos!  

Ótimas aulas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO Tema da Aula História Bíblica LEMBRANÇA 
Dia 03 SABEDORIA  PROVÉRBIOS 3 

Provérbios 3:13  
CALENDÁRIO E 
MARCA PÁGINA 

Dia 10 FALANDO A VERDADE PROVÉRBIOS 10 
Provérbios 10:1 e 2 

DADO DE 
BRINCADEIRAS E CUP 

CAKE 

Dia 17 AMIGO MAIS CHEGADO QUE IRMÃO  PROVÉRBIOS 17 

Provérbios 17:17 

 

Dia 24 EMPATIA  PROVÉRBIOS 24 

Provérbios 24:17 

 

Dia 31 PALAVRA DE DEUS É PURA PROVÉRBIOS 30 E 31 

Provérbios 30:5 

 

https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/3/27+
https://www.bibliaonline.com.br/nvt/pv/10/2+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/17/17+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/24/17+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/30/5+
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AULA 2 - FALANDO A VERDADE  
 
Hoje vamos ensinar às crianças sobre HONESTIDADE, ou seja, falar a verdade.  
 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 
 

Salomão foi chamado na Bíblia como o homem mais sábio de todos os tempos. Ele era 
jovem quando começou a reinar sobre Israel. Percebendo as imensas responsabilidades de um 
rei, ele pediu a Deus SABEDORIA para liderar. O fato de que Salomão pediu sabedoria em vez 
de fama e fortuna agradou a Deus. Como resultado, Deus o fez mais sábio do que qualquer 
outra pessoa. 

Vamos ensinar às crianças quem foi Salomão e como ele pediu sabedoria para Deus, e               
com essa sabedoria ele pode fazer o bem para muitas pessoas. 

Em Provérbios 2: 1 - 5 diz : “Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no                             
coração os meus mandamentos; se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o                             
discernimento; se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a                           
sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então                             
você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus.”  

Salomão pediu SABEDORIA ao Senhor, e isso o fez ser o Rei mais sábio e inteligente                
da Bíblia. A SABEDORIA, o entendimento e a inteligência devem ser desejados ardentemente.             
A SABEDORIA é um dom de Deus, mas poucos a buscam. A Palavra de Deus fala em Tg 1:5 “                    
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e                
nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida." Essa busca traz o temor e o conhecimento de               
Deus. A verdadeira sabedoria está reservada para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus;               
ela deve ser desejada e buscada, pois é preciosa.  

A SABEDORIA é um dos sete espíritos de Deus descritos em Isaías 11:2 “Repousará               
sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de                               
conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 

Nestas aulas vamos trabalhar com situações do dia a dia que as crianças terão que               
resolver utilizando a Sabedoria que vem de Deus! 

UMA ÓTIMA AULA! 

 

https://www.bibliaonline.com.br/naa/is/11/2+


JANEIRO 
PROVÉRBIOS  

  2021  
  APOSTÓLICO DE PAULO 

 
 

 
LEIA E MEDITE: 

PROVÉRBIOS 10 
 
OBJETIVOS: 

● Que as crianças conheçam a palavra de Deus;  
● Levar a criança a compreender o que é HONESTIDADE e desejá-la; 
● Ensinar a criança a fazer o bem para qualquer pessoa.  
● Ensinar a criança a honrar seus pais.  

  SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Provérbios 20:11 A criança mostra o que é pelo que faz; pelos seus atos a gente pode                 
saber se ela é honesta e boa. 
Precisamos de muita sabedoria para este discernimento que fala aqui neste versículo. 
Ouvimos muito isso: “É criança...! Deixa! Criança é criança". Talvez uma desculpa para não              
disciplinar. Mas o versículo é bem claro. 
- Por que é assim? Como a criança pode ter atitudes de maldade? Quem ensinou? Aqui em                

casa não falamos isso. Aqui em casa não fazemos nada parecido! 
-   Insistimos ainda em  
Provérbios 22:15- A estultícia está ligada ao coração da criança,mas a vara da disciplina a               
afastará dela. (outra tradução: Toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara               
da disciplina a ensinará a se comportar.) 
Olha o que Davi fala no Salmo 51:5 :Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu                 
minha mãe. 

Então esta é a situação da criança, e de todos nós. Mas o bom de tudo é que tem jeito, tem                     
conserto , sim! 
 A honestidade é um dos valores mais importantes na formação da personalidade e do caráter 
das crianças. É a base das suas relações com os demais. Uma pessoa honesta atrai a 
confiança e o respeito das pessoas. O que podemos fazer para conseguir que nossas crianças 
sejam honestas? 

As crianças aprendem mais observando exemplos do que ouvindo discursos e palavras sem 
sentido. Quando ficamos apenas nas palavras, eles não conseguem aplicar o que ouviram na 
vida real. Através desta aula, vamos dar exemplos do cotidiano infantil, para que elas 
enxerguem sua realidade e possam assimilar a importância da honestidade e da verdade.  

Então, vamos através da palavra de Deus levar a criança a compreender e praticar a verdade de 
acordo com os ensinamentos bíblicos!  

 

 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/valoreseducar-a-crianca-com-valores-a-amizade/
https://escoladainteligencia.com.br/exemplo-para-os-filhos/
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  SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
● Leve bonecos para representar uma família! Pai, mãe, Filho e Filha e uma cachorrinha. 

 
● Vá com um avental, touca de cozinheiro, leve utensílios de cozinha!  

 
● Leve a foto de sua família.  
● Leve um bolo bem bonito com cobertura de chocolate e alguns balões.  

(Conte com a parceria das mães. Envolva também mulheres da igreja, que possam ofertar este 
bolo para o Kids, hoje) 

 
● Prepare um cartaz com o versículo: Provérbios 10: 1 - 2 ““O filho sábio é a alegria do 

seu pai, mas o filho desobediente é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue 
com mentira não serve de nada, mas a verdade livra do mal.” Provérbios 10: 1 - 2  
 

● Prepare o calendário impresso em A3 para deixar na parede da sala, e cada dia você e 
as crianças lerão o versículo do dia e pintarão o calendário. 
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MINISTRANDO: 
Olá crianças! 

 Quem aqui está gostando desse Ano novinho que Deus deu para nós?  

Eu também estou amando o Ano apostólico de Paulo, e já começamos lendo a bíblia, o livro de                  
Provérbios! Quem aqui está lendo a Bíblia todos os dias e pintando o calendário!!! Que demais                
não é mesmo? 

Hoje eu trouxe aqui uma família muito linda, olhem só como essa família é linda! (Mostre a                 
família com rostinhos felizes) . Aqui temos o pai, a Mãe,a Irmã e o Irmão, ah... e um animal de                    
estimação, a Belinha, a cachorrinha!  

Quem aqui tem uma família linda e abençoada por Deus? (Deixe as crianças responderem).              
Aqui eu tenho uma foto da minha família. 

Que tal nós montarmos um painel com a foto de todas as famílias do Kids. Quem topa? Vamos                  
trazer domingo que vem, daí teremos um painel lindo e vamos também orar pelas famílias. 

Eu trouxe aqui um avental, uma touca de cozinheiro, etc! (Vá colocando em você), trouxe               
alguns balões… O que será que vamos aprontar? É para a nossa história de hoje!  

Essa família aqui é uma família abençoada por Deus, todos vão à igreja, brincam juntos, oram                
juntos, e até estão participando da leitura de Provérbios! As crianças vão ao Kids e aprendem                
muitas coisas legais! 

Um dia, a mãe falou que ia fazer um bolo muito especial porque era o aniversário do papai, e                   
convidou os filhos para ajudar! Eles ficaram muito empolgados. Pegaram os ingredientes,            
colocaram avental, touca, lavaram as mãos e ajudaram a mamãe a fazer o bolo. Cada um fazia                 
uma parte.. Fizeram um bolo bem gostoso. Qual será o sabor do bolo hein? Eles colocaram no                 
forno para assar e começaram a fazer a cobertura do bolo, uma cobertura de chocolate bem                
gostosa!  

Quando o bolo já estava pronto, a mãe disse que não poderiam mexer no bolo, e nem contar                  
ao papai sobre a surpresa. Os filhos concordaram e disseram que não iriam mexer. Mas               
estavam muito ansiosos para comer aquele bolo, pois era o preferido deles. A mamãe, foi até o                 
quintal terminar de preparar a festa, e as crianças ficaram dentro de casa.  

O que vocês acham que as crianças fizeram? Será que eles iam mexer no bolo? Será que                 
iam comer aquele bolo gostoso? (Pergunte, Instigue as crianças a resolverem a situação até              
falarem que iam pegar o bolo e comer!) O que vocês acham que eles fizeram? 

Os dois irmãos, estavam com tanta vontade de comer que foram até a cozinha, e ficaram                
olhando o bolo, sentindo aquele cheirinho gostoso, (Mostre o bolo para as crianças)  e disseram: 

- E se nós só lambemos um pouquinho da cobertura?  

- Verdade! Vamos comer só um pouquinho da cobertura!  
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- Será que a mamãe vai brigar? 
- Mas é só um pouquinho! Não vai ter problema! 

Será que eles estão certos,  crianças? O que a mamãe pediu para não fazerem?  
Isso mesmo, não mexer! Mas como eles não obedeceram, eles mexeram e o bolo caiu no chão                 
e foi bolo para todo lado! A mãe ouviu o barulho e veio correndo e perguntou quem tinha feito                   
aquilo! 

Os irmãos  falaram: 

- Não fomos, nós mamãe, a Belinha passou correndo e derrubou tudo! E aí caiu no chão! 
- Isso mesmo mamãe, foi a Belinha que derrubou.  

A mãe ficou muito triste, pois sabia que os filhos estavam mentindo! Ela até chorou, pois teria                 
que preparar outro bolo para o aniversário, e estava mais triste porque não queria que os filhos                 
mentissem.  

Crianças, o que vocês acham que essas crianças deveriam fazer?  

Elas podiam colocar a culpa na cachorrinha?  

Vamos pensar? Vamos ajudá-los a resolver toda essa bagunça?  

Lembra que aprendemos sobre um Rei, muito inteligente e sábio? Ele pediu sabedoria para              
Deus! Vamos ajudar esses dois irmãos a agirem com sabedoria? 

O que eles devem fazer? ( Deixe as crianças responderem até chegar nessas respostas:) 

(Respostas possíveis: Falar a verdade, não mentir para a mãe, ajudar a mãe a fazer outro bolo,                 
pedir desculpas, limpar toda sujeira, orar e pedir perdão para Deus!) 

Muito bem crianças! Eles precisam falar a verdade para a mãe, e assim ela ficará feliz! 

Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios 10, mostre o calendário ou o cartaz com o versículo em                 
tamanho maior: Provérbios 10: 1 - 2 “O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho                   
desobediente é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com mentira não serve de                
nada, mas a verdade livra do mal.” (Adaptado para o kids) 

Hoje aprendemos sobre FALAR A VERDADE,! Aprendemos sobre a importância de sermos            
verdadeiros a todos momento! Deus deseja que sejamos verdadeiros; que falemos a verdade             
em todo o tempo. Quando temos a SABEDORIA de Deus trazemos alegria aos nossos pais, e                
falar mentira não serve para nada e deixa nosso coração cheio do mal. Isso é PECADO.  

PECADO É TUDO AQUILO QUE NÃO AGRADA A DEUS. 

Mesmo que seja difícil, falar a verdade sempre será melhor! Jesus se alegra com a verdade!                
Nossos pais também! Não devemos colocar a culpa em outras pessoas e nem mesmo em               
nossos animais de estimação, isso é muito errado e pode fazer muito mal para  o outro.  
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Quem aqui quer falar somente a verdade? 

 EUUUUUUUUUUU 

Levanta a sua mão bem alto e fala: EU QUERO FALAR A VERDADE!  

Vamos pedir sabedoria para falar a verdade em todo o tempo? 

Vamos orar?  

ORAÇÃO: 
 
Senhor Jesus, hoje eu aprendi que preciso  falar a verdade é muito importante! Me perdoa se 
menti por algumas vezes, ou se escondi alguma coisa  dos meus pais e até mesmo coloquei a 
culpa em outra pessoa! Eu quero a SABEDORIA em todos os lugares que  eu for, 
principalmente quando eu for na escola, na igreja e em casa com meus pais. Eu quero 
SABEDORIA  para viver dias de alegria e dias melhores em minha vida! Em nome de Jesus! 
Amém!  
 

VERIFICAÇÃO DE ENSINO: 

● O que é mentira ? 
● Por que é importante falar a verdade? 
● O que é sabedoria? 
● Como ficam nossos pais quando mentimos?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSAS  OFERTAS  

“E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para o templo de                                           
meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário: 
cem toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e duzentas e quarenta toneladas de prata purificada, para cobrir as                                     
paredes das casas; 
ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está                                             
disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor?” 1 Crônicas 29:3-5 
 
(Professor você pode levar uma imagem do templo antigo para mostrar às crianças) 
O pai do Rei Salomão  foi  o Rei Davi. Davi entregava suas ofertas ao Senhor .  
Quando Salomão era ainda jovem, Davi entregou uma oferta para construir uma igreja bem 
linda para Deus . Levou ouro e prata. Salomão via seu pai entregar ofertas ao Senhor com todo 
amor e alegria e aprendeu a entregar também, as suas ofertas. 
É muito importante  aquilo que entregamos; as nossas ofertas para a casa de Deus! Vamos a 
cada dia separar uma oferta e a cada  no domingo, entregaremos o nosso  melhor e 
entregaremos com alegria! 

 
Vamos entregar, com amor,  uma oferta especial para Deus. 

https://www.bibliaonline.com.br/naa/1cr/29/3-5+
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LOUVOR: 

Faz Tum Tum - Yasmin Veríssimo Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Zwdgv2ronto  

Dona Mentirinha - Aline Barros Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Jky_bdmfnc8  

Mentira - Bruna Karla https://www.youtube.com/watch?v=glCKlrTYja4  

VERSÍCULO: 

“O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho desobediente é a tristeza da sua mãe. 
Aquilo que se consegue com mentira não serve de nada, mas a verdade livra do mal.” 
Provérbios 10: 1 - 2 (Adaptado para o kids) 

BILHETE PARA OS PAIS  
QUERIDOS PAIS, 

2021 FELIZ ANO  APOSTOLICO DE PAULO 
 
Nossa Campanha para o mês de Janeiro é o livro de PROVÉRBIOS. 
Sugerimos fazer a leitura  com as crianças em casa cada dia, conforme o Calendário.  
 

Os provérbios são escritos para gerar reflexão sobre os mais variados temas, como 
tempo, saúde, relacionamentos, família, riquezas, dons, trabalho, vida espiritual e 
sacerdócio. Cada reflexão capacita o leitor a buscar respostas e sabedoria, pois são 
reflexões baseadas em experiências e que tendem a gerar resultados.(Bíblia Apostólica) 

Janeiro possui 31 dias e o livro de Provérbios 31 capítulos. Cada dia do mês vamos 
trabalhar 1 capítulo enfatizando um versículo chave através de um CALENDÁRIO.  

As crianças  irão pintar os quadrinhos a cada dia em seus calendários e criar o hábito de 
ler e refletir sobre o ensinamento do dia! Será incrível! 

Aprendemos  na aula de hoje : HONESTIDADE/ FALAR A VERDADE 

Desafio desta  semana : Busque saber se seu filho (a) tem falado a verdade e tem tido atitudes 
éticas. Mostre a ele que falar uma “mentirinha” que seja não é uma atitude correta. Incentive 
sempre ações transparentes e puras. 

Obs: Trazer no próximo domingo uma foto da família para montar nosso painel da Famílias. 

ATIVIDADE  

Sugestão 1: Brincar De Confeitar O Cup Cake! Leve Os Bolinhos Prontos E Assados, Deixe As 
Crianças Escolherem A Cobertura E Confeitos!  

Sugestão 2: Atividade Para Colorir /  Vamos Brincar Com Dado? Pinte Bem Bonito, Recorte E 
Cole, Depois Brinque Com Seus Colegas E Com Sua Família! (Professores, Levem Os Dados 
Recortados Impressos Em Sulfite 40) 

https://www.youtube.com/watch?v=zWDgV2rONto
https://www.youtube.com/watch?v=jkY_bDMfnC8
https://www.youtube.com/watch?v=glCKlrTYja4
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LEMBRANCINHA: 
 
Um bolinho de cup cake para levar para casa.  
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TAG DAS LEMBRANCINHAS COM VERSÍCULO: 
 

 


