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INTRODUÇÃO 
 

2021 EBAAAAAAAAAAA!  

CHEGOU UM ANO NOVINHO PARA VIVERMOS O SOBRENATURAL DE         
DEUS!  

Estamos começando um Ano abençoado, já recebemos a palavra profética desse           
ano e vamos viver dias incríveis e vencer todos os desafios que encontrarmos pela              
frente! 

Ore, jejue e estude a palavra de Deus para entregarmos nossa melhor oferta esse              
ano!  

Em Janeiro vamos começar com os ensinamentos do livro de Provérbios,           
adaptando a realidade e situações de nossas crianças.  

O livro de Provérbios dá conselhos práticos para a vida diária. Escrito            
principalmente pelo rei Salomão, ele adverte as pessoas a buscarem e aplicarem a             
sabedoria de Deus em todos os aspectos da vida, como um pai instruindo o filho sobre a                 
vida à maneira de Deus. Ele contém conselhos práticos e pertinentes sobre questões             
que as crianças enfrentam enquanto avançam em direção à idade adulta.  

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! 
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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 HONESTIDADE PROVÉRBIOS 10 
Provérbios 10:2 

 

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 1 - SABEDORIA  
 
Hoje vamos ensinar às crianças sobre SABEDORIA! 
 

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+
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LEIA E MEDITE: 

PROVÉRBIOS 1, 2, 3 e 3:13, 27 - II CRÔNICAS  1:1-11 
 
OBJETIVOS: 

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

 
  SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Provérbios 22:15 diz que “A estultícia está ligada ao coração da criança,(...)” falamos já há               
alguns domingos atrás que estultícia, é bobeira, tolice, sem discernimento,estupidez,          
resumindo: falta de sabedoria! E naturalmente está conectada ao coração da criança. A             
criança vai fazer e falar coisas bobas. A criança vai fazer coisas sem juízo, porque ainda não                 
têm noção das consequências, por isso Deus coloca crianças nas mãos dos pais e também               
as coloca nas nossas mãos. A criança então, precisa de direção; precisa ser ensinada,              
precisa ser corrigida. A Sabedoria precisa ser ensinada; mostrada. Daí temos a dimensão da              
nossa responsabilidade, como pais, mães e formadores. 

Já ouvimos a expressão “criança vê, criança faz” Talvez você já tenha assistido, mas assista               
novamente: https://www.youtube.com/watch?v=p8Db9D5Yd8A 

Precisamos, nós buscar a SABEDORIA e sermos referência, para esta geração.  

Se nos virem  fazendo o bem, certamente o farão também; 

 
  SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Decore a sala bem bonita com balões bem coloridos e um cantinho da sala para colocar 
as caixas.  

● Prepare uma caixa de presente forrando-a com papel 
colorido e enfeitando com um laço na tampa. No interior da 
caixa, coloque gravuras de pedras preciosas com a palavra 
SABEDORIA. Mostre que a sabedoria é um presente valioso 
dado por Deus; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Db9D5Yd8A
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● Prepare uma caixa bonita ou uma cesta com moedas de chocolate, caixas embrulhadas 
representando ouro, pérola e diamantes.  

 

● Leve um fantoche ou imagem para representar o Rei Davi velhinho; 
● Leve um fantoche ou imagem para representar Salomão; 

 

● Leve um cartaz com o versículo: “...pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende 
mais do que o ouro.” Provérbios 3:14 

● 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, estamos começando um ano novinho, 2021 ANO APOSTÓLICO DE           
……………………Neste ano vamos aprender muitas coisas importantes e vamos ver coisas           
boas que nunca vimos. Deus é quem vai fazer!  

Olhem só a nossa sala como está linda! Toda decorada!  

Olha só aqui! Tenho aqui duas caixas nesse cantinho,!  

O que será que tem dentro delas? Qual vocês gostariam de ter? Ah mas eu vou mostrar a vocês                   
no final da aula! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/3/14+
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Agora, vamos começar a ver o novo calendário! Olhem só: mês de Janeiro!!! Quantos dias tem                
o mês de Janeiro? 31 dias! Vamos contar! 

Ah… Vocês sabiam que aqui na Bíblia tem um livro que tem 31 capítulos!? Isso mesmo, o livro                  
de Provérbios! Nesse Janeiro mês vamos começar uma campanha novinha em folha, vamos             
aprender sobre este livro!  Vocês sabem quem escreveu? Vou dar algumas dicas: 

Foi um Rei… 

O pai dele foi Rei também… 

O pai dele derrotou um gigante! 

Humm… Já descobriu?  

Mostre as imagens: O pai dele era Davi e estava bem velhinho! Mas ele ainda tinha que fazer                  
uma coisa muito importante: colocar alguém que pudesse reinar em seu lugar quando morresse.              
Então Deus escolheu um dos filhos do rei Davi. Seu nome era SALOMÃO 

Como você imagina um rei? Vamos pensar! Como ele deve ser? Inteligente, bondoso,             
trabalhador, fiel e amar a Deus. Como ele deve se vestir? Com roupas bonitas, coroa na                
cabeça… E Deus escolheu Salomão, filho do Rei Davi, para reinar! 

Salomão ficou muito, muito preocupado! 

Reinar??  Que  difícil! Será que serei um bom rei? - perguntou Salomão.  

-Eu não sei reinar? Será que vão me obedecer? Como vou fazer?  

Eu acho que Salomão também estava com muito medo. O pai dele não estaria mais lá para                 
ajudá-lo 

Seu pai, o rei Davi disse assim para ele:: - Tenha muita coragem e guarde a Palavra de Deus                   
em seu coração. 

E Salomão ouviu seu pai e fez tudo o que ele pediu. 

Numa noite, Deus apareceu para ele e disse: - Salomão, pede o que você quiser que eu darei. 

O que será que Salomão pediu? Ouro? Jóias? Pedras preciosas? Olhem só essa caixa, dentro               
dela tem ouro, moedas, dinheiro, pérolas, ouro.  

Será que Salomão pediu isso para Deus?  
lembra, Salomão estava muito preocupado, ele agora era o novo rei mas ele não sabia o que                 
fazer. 

O que será  que  ele pediu para Deus? 
O que vocês acham que  ele deveria  pedir? 

Tenho aqui as duas caixas. Vamos abrir. ? Salomão teria que fazer um pedido e Deus daria. 



JANEIRO 
PROVÉRBIOS  

  2021 ……... 
  APOSTÓLICO DE ………... 

 
 

nesta caixa aqui está escrito SABEDORIA; O que é isto?O que quer dizer esta palavra? Será o                 
nome de uma pessoa? Quando alguém tem um conhecimento muito grande sobre alguma coisa              
ou alguém, podemos dizer que tal pessoa é sábia, inteligente, 

SABEDORIA é ser muito, muito, muito sabido. É saber de todas as coisas, mas todas as coisas                 
mesmo! É ser muito,muito, muito inteligente e pode resolver qualquer coisa. Até aquelas muito,              
muito difíceis!! SABEDORIA é um presente de Deus, por isso, é especial. Deus tem reservado               
SABEDORIA para todas as crianças e todas as pessoas que pedirem para Ele  

E nesta outra caixa aqui, tem coisas que representam riquezas. Se Salomão pedisse riquezas,              
ouro, jóias, tesouros, Deus daria também. Se Salomão pedisse vitórias e derrotas de todos os               
inimigos. Deus daria também. 

-O que Salomão pediu? 

-Quem acha que foi Sabedoria, fica em pé  e vai para este canto. 

-Quem acha  que foi riquezas e vitórias vai para este canto. 

-Alguém quer mudar? 

Agora vamos ler na palavra o que Salomão respondeu :Dá-me sabedoria e conhecimento, para              
que eu possa liderar esta nação, pois, quem pode governar este teu grande povo? "2 Crônicas                
1:10 

- Muito bem!! Quem escolheu  sabedoria,  acertouuu!! 

Salomão recebeu de Deus este maravilhoso presente: SABEDORIA  para ser rei. 

E você? Se Deus falasse para você, você poderia escolher tudo o que quisesse que Ele te daria                  
o que você iria pedir? (Deixe as crianças responderem) 

Vamos ficar em pé e cada um vai para o cantinho da sua escolha, ok? 

O que é que a gente precisa para ter SABEDORIA. 

Primeiro, pedir a Deus. Só Deus tem  este presente para dar.  

Segundo lugar precisa amar e obedecer a Deus. Acreditar que Deus pode tudo!  

Deus ficou feliz com Salomão e Deus falou assim: Você receberá o que pediu, mas também lhe                 
darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você                 
terá".2 Crônicas 1:12 

Uauuu! Deus também deu as riquezas! Salomão ficou muito famoso. Todos queriam visitar             
Salomão e ver sua Sabedoria e mais rico ele ficava. Ficou muitos anos sem guerra e ele                 
construiu uma igreja enorme e linda para o povo adorar a Deus e também o muro enorme em                  
Jerusalém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2cr/1/10+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2cr/1/10+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2cr/1/12+
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E vocês? Agora chegou a vez de vocês, o que vocês vão escolher? Qual caixa é mais                 
importante? (Leia o cartaz com o versículo!)Vamos ficar em pé e cada um vai para o cantinho                 
da sua escolha, ok? 

Muito boa escolha! E porque você não escolheram os “tesouros” e escolheram a Sabedoria,              
todos vão ganhar os as modas de chocolatinho!! 

Isso mesmo, a SABEDORIA, hoje vamos pedir a Deus a sabedoria para aprendermos mais e               
mais da Sua palavra, ser inteligente na escola, em casa em tudo que fizermos! 

Tem um ano 2021 que só está começando e precisamos ser muito sabidos em todos os                
lugares, principalmente na escola. 

Vamos pedir para Deus? 

Vamos orar?  

ORAÇÃO: 
 
Senhor Jesus, hoje eu aprendi que a Sabedoria é muito importante! Me dê esse presente! Eu 
quero a SABEDORIA em todos os lugares que  eu for, principalmente quando eu for na escola. 
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 sabedoria? 
● Quem foi Salomão? 
● O que Deus falou para Salomão? 
● Quantos capítulos tem o livro de provérbios? 
● O que é mais importante que ouro?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSAS  OFERTAS  

“Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze, na Tenda do Encontro” 
2 Crônicas 1:6 

Salomão  ia começar  um novo tempo na sua vida. Ele nunca tinha  sido rei. Tudo era novo  e  
diferente para ele.Antes de Deus aparecer para ele, ele entregou uma oferta muito, muito muito 
especial. 
Aí na mesma noite Deus apareceu para ele. 
estamos entrando num novo tempo! 2021! será que temos uma oferta especial para entregar 
para Deus? 
Deus não muda. Ele é o mesmo que abençoou a Salomão e vai abençoar cada criança. 
Vamos entregar, com amor,  uma oferta especial para Deus. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2cr/1/6+
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LOUVOR: 

EU LI NA BÍBLIA - ALINE BARROS  

VERSÍCULO: 
 

“...a sabedoria vale mais do que a prata e rende mais do que o ouro.” Provérbios 3:14 
(Adaptado para o kids) 

 
 

BILHETE PARA OS PAIS  
QUERIDOS PAIS, 

2021 FELIZ ANO  APOSTOLICO DE …..  
 

Nossa Campanha para o mê de Janeiro é o livro de PROVÉRBIOS.ler com as crianças sem 
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  sobre o pedido de Salomão : SABEDORIA  

 

Desafio desta semana :Provérbios 3:27,28 Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem               
a quem dele precisa,Não diga ao seu próximo: "Volte amanhã, e eu lhe darei algo", se pode                 
ajudá-lo hoje. 

Ajudar alguma pessoa, seja fazendo um lanche para entregar a um morador de rua no               
semáforo, seja levar um quilo de alimento, doar uma peça de roupa para alguém que               
está precisando…  

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/3/14+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/3/27,28+
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ATIVIDADE  

Calendário impresso em sulfite 40 ( em anexo )  

 

Fantoche de papel Rei Salomão:  
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LEMBRANCINHA: 
 
A própria atividade e um marcador de Bíblia Kids Church 2021 ! ( em anexo )  

 


