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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 AMIZADE  PROVÉRBIOS 17 

Provérbios 17:17, 18:24 

Emoji 

Dia 24 EMPATIA - FAÇA O BEM  PROVÉRBIOS 24 

Provérbios 24:17 

Kit lanchinho ou 
adesivo : Eu vou 

ajudar meu amigo 

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 4- EMPATIA: FAÇA O BEM  
 
Hoje vamos ensinar às crianças sobre a EMPATIA. Colocar-se no lugar do outro e fazer o bem!  
  

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. 

Em Provérbios 22:6 fala “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda               
quando for velho, não se desviará dele.” Esse é nosso papel, ensinar como devem agir, falar,                
respeitar, dividir e se relacionar com o próximo.  

Leia a palavra de Deus, doe-se, prepare-se e deseje ensinar e formar a criança que você deseja                 
que ela seja como adulto. Nós estamos formando Bispos, Pastores, Presbíteros e Oficiais na              
casa de Deus. O seu papel é fundamental para a formação individual de cada uma! 

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

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 24:17-18 / Mateus 5:44-46 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança a compreender o que é COLOCAR-SE NO LUGAR DO OUTRO; 
● Ensinar a criança a fazer o bem para qualquer pessoa;  
● Ensinar a criança que é bom  fazer amigos verdadeiros;  
● Ensinar a criança a amar seus amigos. 

 
  SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
“Uma definição muito comum que gira em torno da empatia é que se trata da capacidade de se 
colocar no lugar do outro. Ainda que esse conceito representa muito do que ela é, não podemos 
resumi-la somente a essa habilidade mental. Nesse sentido, ela vai muito além: ser empático 
significa estar pronto para ajudar o outro de maneira respeitosa e segura.” 
https://clubeauge.com.br/blog/empatia/  

As crianças aprendem pelo exemplo, devemos ser exemplos de boas maneiras, exemplos como 
se comportar no meio no qual vivemos e exemplos de respeito ao próximo.  

Desde pequenas aprendem a diferenciar atitudes certas e erradas em pessoas, aprendem a 
observar e comparar, aquele amigo é mais “legal” que aquele outro e acabam tendo 
"preconceitos" a respeito das pessoas que estão ao seu redor! 

Vamos ensiná-las mostrando na palavra que devemos amar nossos inimigos e orar por eles, 
respeitar mesmo aquelas pessoas que demonstram não serem simpáticas, legais e que 
agradam as pessoas! Vamos estimular o convívio com o próximo e respeitar as necessidades de 
cada um!  

  SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

● Prepare uma cesta de piquenique com frutas artificiais e o lanchinho do dia, 
embaladinho seguindo as regras de segurança. (Peça ajuda aos pais para enviarem 
alguns itens do lanchinho, o lanchinho deve ter pelo menos uma fruta, banana, maçã, 
pêra etc...) Prepare também uma toalha para piquenique.  

 
 

https://clubeauge.com.br/blog/inclusao-para-criancas/
https://clubeauge.com.br/blog/empatia/
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● As frutas podem ser, de eva, feltro ou impressas, você entregará uma para cada criança, 
então providencie várias.  

 
● Peça ajuda de um professor para ser o personagem da história, ou utilize um fantoche, 

conte com a ajuda de algum auxiliar ou teen.  

 
● Prepare as cadeiras do kids como se fossem passear de ônibuS 
● Prepare o versículo da aula de hoje.  

Provérbios 24: 17 e 18 -  
“Não fique contente quando o seu inimigo cair e alguma coisa de ruim acontecer              
com ele. O SENHOR Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai                
gostar. ”Provérbios 24:17-18 adaptado para o Kids  

● 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. 

 
MINISTRANDO: 
Olá crianças! 

Como está a leitura de Provérbios? Quem aqui está aprendendo muito lendo e ouvindo a               
palavra de Deus?  

- Euuuuuuuuuuu estou amando e ficando cada vez mais esperta e inteligente, sábia como              
Salomão! 

Hoje eu trouxe uma cesta com algumas frutas, cada criança irá receber uma fruta diferente!               
Sabem por que? Vamos brincar de faz de conta!  

Vamos fazer de conta que vamos fazer um piquenique. 
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Eu tenho aqui uva, maçã, pera, melancia cortadinha, laranja, mexerica, banana… Tudo, faz de              
conta, né pessoal? 
Qual fruta vocês gostam? (Fale a fruta que você mais gosta também!)faz de conta que aqui é o                  
nosso ônibus! Tem crachá pra todo mundo, e nós vamos passear. 

Pra onde será que nós vamos? (Deixe as crianças escolherem o lugar e já arrume-as como se                 
estivessem em um ônibus de passeio) Estão todos prontos? Vamos passear então? Vou fechar              
a porta... 

Entra o personagem da história, o professor ou o teen vestido de criança todo atrapalhado,               
derrubando tudo entra na sala, com seu boné e sua mochilinha, gritando: (dramatização bem              
engraçada para todos rirem) 

- Espera eu, espera eu prof, eu também quero ir!!! Tem lugar pra mim?  
- Pode vir, qual o seu nome? Temos um lugar sobrando! 
- Meu nome é João (ou pode escolher outro).  
- Então vamos crianças, coloquem seus cintos de segurança, e agora eu vou entregar para              

cada um o seu kit lanchinho! Mas não podem abrir, não podem comer, pois teremos o                
tempo certo para isso! 

Entregue uma fruta para cada criança segurar, e entregue para o João também. O João deve                
comer sua fruta e ficar incomodando os colegas, ser chato e desagradável.  

- O tia eu estou com muita fome, não almocei antes de sair de casa, posso comer essa                 
fruta?  

- Espere um pouco João, já,  já será o momento do lanchinho. 
- Ah não, eu vou comer mesmo assim, aqui todo mundo é muito chato mesmo! Eu vou                

comerrrrrrr e não vou dividirrrr! 

Enquanto isso, vá falando para as crianças que elas estão na estrada, no caminho, cante a                
música do motorista, ou outra musiquinha.O João canta também, todo empolgado e engraçado,             
mas no meio da cantoria o João come sua fruta, e fica atrapalhando a hora da música. Faça                  
com que as crianças percebam que ele comeu, e todos devem ficar falando e te avisando! Faça                 
com que João seja desagradável e reclame de tudo, falando que não gosta daquelas crianças,               
que não está gostando do passeio, que tudo isso é muito chato e quer ir embora para sua casa! 

- Crianças chegamos em nosso passeio, antes de conhecermos esse lugar, vamos todos            
afastar nossas cadeiras e sentar aqui ao redor da nossa cesta de piquenique. Eu              
entreguei uma frutinha para cada criança e agora nós vamos dividir com os colegas!  

(João fala sendo muito chato e desagradável com as crianças) 

- Eu não vou dividir porque eu já comi, lá, lá, lá ... Eu vou comer de todo mundo e todos                    
vão ficar sem!!- hahahahaaa...  

- Mas João, não pode ser assim! Sente-se aqui e nós vamos conversar e dividir as frutas                
com todas as crianças! 

João vai sentar e como está todo atrapalhado, cai com tudo no chão e começa a chorar! (Seja                  
engraçado para que as crianças riam desse tombo do personagem) 

- Buááááááááááá, ai meu bumbum, ai meu bumbum tia! Doeu muito! Ai ai aiaiaiai!!! 
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- Crianças não riam do João, ele pode ter se machucado! Está tudo bem, João? Quem               
pode ajudá-lo a levantar? Isso, obrigada …………… você foi muito gentil! Agora João vá              
tomar uma água e depois volte aqui para nossa sala. 

Sente-se em roda e comece a conversar com as crianças sobre as atitudes do João enquanto                
ele sai da sala: 

- Crianças, vocês viram que o João caiu e se machucou? Quem aqui achou engraçado?              
Quem deu risada? Mas não podemos ser assim, e nem se alegrar com os tombos de                
quem não é muito legal com a gente! O João estava sendo desagradável e muito chato                
em nosso passeio, brigando, comendo a fruta, não queria dividir,  não é mesmo?  

Deixe as crianças conversarem sobre as atitudes de João! 

Crianças, na Bíblia, em Provérbios, tem um versículo que fala assim: “Não fique contente              
quando o seu inimigo cair e alguma coisa ruim acontecer com ele. O SENHOR Deus vai                
saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. ”Provérbios 24:17-18 (adaptado              
para o Kids)   

Não devemos ficar contentes quando alguém que não é amigo, cair, ou acontecer alguma              
coisa ruim com ele, porque Deus vai saber e isso não é legal! Deus sabe tudo o que está em                    
nosso coração. Não podemos esconder nada de Deus. Devemos orar e amar também aqueles              
que não são amigos. Aqui na Bíblia tem um versículo muito especial, fala que devemos amar                
nossos inimigos! 

“Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que                
vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. (...) . Se vocês amam somente                  
aqueles que os amam, o que adianta? ”Mateus 5:44-46 (adaptado) 

Você gosta quando riem de você quando você cai ou tropeça? 

Você gosta quando erra uma resposta e as crianças riem disso? 

Você gosta quando tiram sarro da sua roupa ou do seu cabelo? Ou do seu jeitinho de falar e                   
andar? 

Não mesmo! Nós não gostamos dessas brincadeiras! Nós gostamos de ser aceitos pelas             
pessoas, e assim nós devemos fazer também, quando um colega ou até aquela criança que não                
é muito legal cair, devemos ajudar. Quando um colega rir do outro não ria junto, ajude e                 
pergunte se está tudo bem? E fale que não tem problema errar! Deus se alegra quando                
ajudamos as pessoas e mostramos nosso amor para os outros! Mesmo aqueles que não são               
tão amigos assim!  

Jesus falou ame també aqueles que não são amigos! É muito difícil, não é mesmo. 

Lembre-se que Deus ama todo mundo, os amigos, os chatos, os que são muito sem graça.                
Deus ama até quem faz o mal.  
Deus odeia o mal, mas ele ama todas as pessoas. 

Agora, nós vamos fazer uma oração diferente, acho que nunca nós oramos assim. 
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Vamos orar para Deus nos ajudar a amar aqueles que não são amigos. 

Será que você têm alguem assim, na escola ou no bairro, um vizinho, ou até mesmo na ffamília?                  
Qual o nome dele. Não vamos orar e nesta oração  você vai falar o nome dele ou dela. 

Vamos orar?  

Depois da oração: Vamos imaginar que estamos em um parque bem legal e vamos ajudar uns                
aos outros! Nosso passeio será nesse parque! Imagine que Jesus, seu melhor amigo, está aqui               
também! Olhem que legal! Vamos convidar Jesus para fazer esse piquenique conosco? VEM             
JESUS!!! VEM JESUS!!!  

Entregue o kit lanchinho para as crianças e faça o piquenique seguindo os protocolos de               
segurança e espaçamento entre elas! 

ORAÇÃO: 
 
Senhor Jesus, hoje eu aprendi que preciso  respeitar todas as pessoas, aprendi que devo 
ajudar meus amigos e colegas, orar por aqueles que não são amigos, então senhor Jesus eu 
quero orar por eles,  mesmo que estejam errados em algum momento! Senhor, eu oro agora, 
pelo (a) …… Me ensine a entender como ele se sente! Em nome de Jesus! Amém  
 

VERIFICAÇÃO DE ENSINO: 

● O que é amizade ? 
● Por que é importante respeitar as diferenças? 
● Quais são as pessoas que  temos que orar? 
● Quais pessoas temos que também amar? 
● Se acontecer uma coisa ruim  com eles, o que não devemos fazer? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSAS  OFERTAS  

Todos comeram e ficaram satisfeitos” Marcos 6:42 
Para ilustrar esta aula leve algumas imagens ou prepare um material           
para ilustrar! 
 
Como estamos brincando de piquenique, vamos lembrar de um         
menino, na Bíblia que tinha um lanchinho para fazer um piquenique           
quando estivesse com fome. Ele estava longe de casa junto com uma            
multidão  que tinha ido ver Jesus.  
E chegou a hora que todos pararam para descansar e estavam com            
muita fome, o menino tinha o lanchinho dele, mas as pessoas não            
tinham! 
Jesus perguntou se alguém tem alguma coisa para comer? O menino           
tinha um lanche que só daria para ele. E todo feliz entregou sua             
cestinha com seu único lanchinho! Sabem o que aconteceu? 
Jesus multiplicou, fez um milagre com o lanche que deu para repartir            
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com todas as pessoas que estavam ali e ainda sobrou! 
O menino também comeu e ficou muito alegre de ter dado seu lanche nas mão de Jesus que                  
fez um grande milagre e todos comeram.  
E hoje nós vamos fazer como esse menino fez, entregar nossas ofertas com alegria e muito                
amor! Deus também vai fazer um milagre dde multiplicar aquilo que entregamos! Não vai faltar               
coisa pequena nem coisa grande!  
Vamos orar? 
 
Senhor Jesus, hoje eu aprendi que se confiar em Ti terei muitas coisas e nada vai me faltar!                  
Receba a minha melhor oferta com muita alegria! Em nome de Jesus, Amém!  

 
LOUVOR: 

HORA DE AJUDAR - 3 PALAVRINHAS https://www.youtube.com/watch?v=7fKM5OKAgOM  

VERSÍCULO: 
 

“Não fique contente quando o seu inimigo cair e alguma coisa ruim acontecer com ele. O                
SENHOR Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. ”Provérbios               
24:17-18 (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 : EMPATIA- COLOCAR-SE NO LUGAR DO OUTRO 

Desafio desta  semana : Ajudar alguém necessitado entregando um brinquedo ou um 
alimento que necessite.  

https://www.youtube.com/watch?v=7fKM5OKAgOM
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ATIVIDADE  

Desenho em anexo 

LEMBRANCINHA: 
 
SUGESTÕES:  

● KIT LANCHINHO com versículo do dia! 

 

● Adesivo : EU VOU AJUDAR MEU AMIGO!  
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ADESIVO: 

 

 

 

 

 

 

 


