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AULA 5 – Restituição do filho da viúva de Naim 

 

Finalizando mais uma campanha, encerrando com a aula: De volta meu filho, meu futuro. 

Dia de fazer festa! 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Definitivamente, Jesus se importa com as nossas dores e quer nos consolar. Ele quer nos restituir 
aquilo que nos era precioso e que estava morto, pois nem a morte pode reter o fruto que é dado 
por Deus àqueles a quem Ele ama. Este milagre mostra o amor do Senhor por nós, como Ele tem 
poder sobre todas as coisas e como quer mesmo usar este poder para tirar o choro da nossa vida 
e nos restituir os sonhos, a família e a herança. Deus é Deus restauração, reconstrução e 
restituição.  
 
Estudo da bíblia apostólica pág 1244 
LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 7:11-17 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que nos surpreende com a sua Restituição. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Que tal um teatrinho:  
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MINISTRANDO: 

Olá crianças, hoje é dia de festaaa! 

Temos muitos motivos de estar em festa. E hoje vamos ver a história de algo muito triste que 

virou uma grande festa, pessoas alegres e sorrindo porque houve restituição! 

Esta mulher aqui morava só com o filho dela, o marido já tinha morrido, os dois viviam sozinhos 

seu filho cuidava dela. Mas aconteceu algo muito triste, o filho dela morreu!! E agora? Ela iria ficar 

sozinha quando ficasse velhinha? Com quem ela iria viver? 

Todos da cidade ficaram triste com ela, todos tinham muito dó... E estavam levando o filho dela 

para enterrar quando Jesus apareceu!! Jesus entrou na cidade com muita gente feliz com ele, 

mas quando viu aquela mulher chorando muito e as pessoas com ela também... Jesus sentiu a 

dor dela foi até o menino que estava morto e disse: Ei, LEVANTAA! E o menino se levantou e 

ficou sentado e começou a conversar... Mas ué?! Ele não estava morto? Sim estava, mas, Não 

tem nada nesse mundo que Deus não possa nos restituir nos devolver, aquela mulher só tinha 

um filho e ele morreu doente, ela ficou muito triste, mas em seguida recebeu a restituição, uma 

grande benção!!! Viu só? Era um momento de muita tristeza que se transformou em festa. Jesus  

 

Se você acredita no poder de Jesus, então confie nEle. Jesus nos ajuda em qualquer momento. 

Nas horas alegres Ele se alegra conosco e nas horas difíceis Ele nos ajuda.  

 
ORAÇÃO: 

 
Senhor eu quero ter a alegria da restituição me ensina a confiar em nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 

A glória seja dada a Deus, ...que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos! 

Efésios 3: 20. (adaptado para o Kids) 

 

ATIVIDADE  

Vamos brincar: 

Boneco de bexiga 
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 Garrafa, papel picado colorido e água 

    
 

 
LEMBRANCINHA: 

 
Boneco de bexiga: 

 Bexigas 

 Farinha de trigo 
 

 
Boa aula!  


