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AULA 2 – Restituição de Jó 

 

Jó foi provado, aprovado e restituído, manteve seus valores e preservou sua fé. 

Que sejamos como Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Jó orou e liberou a vida daqueles que o oprimiram, e Deus o restituiu duplamente em todas as 

áreas que sofreu. A nossa sorte é mudada quando nos dispomos, a despeito de qualquer 

situação, a obedecer a Deus (perdoar os nossos devedores) e a servi-lo. Jó se tornara um 

homem habilitado e constituído, seus valores de integridade geraram o fruto da dupla honra, sua 

perseverança gerou a promessa, sua adoração e gratidão o colocaram em soberania. 

Não há ninguém que tenha sido tão assolado como Jó em sua vida financeira, física e familiar. 

Também não há registro de outro que tenha vivido plena restauração, restituição e reconstrução. 

Recebeu não só o que perdeu como também o que nem havia sonhado: a glória da segunda 

casa. Jó simboliza a poderosa restauração na vida do homem que preserva seus valores diante 

de Deus. 

 

Estudo Bíblia Apostólica pág: 687 e 688 

 
LEIA E MEDITE: 

 
Jó 42:10-17 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que temos um Deus que honra a nossa fé. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 
 

 Para fazer o Recurso Visual você vai precisar de: 

* 1 cabide 

* Uma blusa 

* Círculo de E.V.A ou papelão para fazer o rosto 

* Uma bailarina/colchete para colocar na boca (e fazer a boca se movimentar) 

* Pregadores de roupa 

* Figuras de: laços, bonés, ovelhas, círculos vermelhos 
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MINISTRANDO: 

 
Uaau, trouxe um amigo para apresentar a vocês!! 

O nome dele é Jó e ele é um homem muito bom e que ama a Deus acima de todas as coisas, a 

história dele esta na bíblia. 

Ele era rico, tinha filhos, animais, esposa e uma linda casa, ele ajudava as pessoas, amava todo 

mundo a vida dele era muito boa, Deus abençoava muito ele. 

Até começar acontecer tudo de errado para ele... ele começou a perder os animais, seus filhos 

morreram, sua linda casa e Jó ainda ficou muito doente, ficou só ele e Deus e será que ele iria 

deixar Deus??!! Será que ficou bravo com Deus??....Não, ele foi fiel, nunca deixou Deus e nunca 

perdeu a fé, sempre o louvava, até mesmo doente. 

 Deus viu que ele era mesmo muito bom e sua fé era muito grande e transformou a vida de 

Jó, deu tudinho novo e deu muito mais do que ele tinha, se ele já era um dos mais ricos, 

imaginem quanta coisa Deus restituiu para ele? Muita coisa né? 

Uma casa muito mais linda, muito mais animais, uma saúde muito boa e muitos filhos. Eram 7 

filhos meninos e 3 meninas, e elas eram as mais lindas de toda aquela terra. 

 

Jó foi provado, aprovado e restituído, Deus mudou a vida dele e deu em dobro o que ele perdeu e 

até o que ele nunca imaginou ter, tudo porque ele confiou em Deus, sua fé era muito grande! 

 
ORAÇÃO: 

 
Senhor eu quero ser como Jó, um homem bom que se desvia do mal, que te ama e te louva a 
todo tempo, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
[...] E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele perdeu (adaptado para o Kids) 
Jó 42:10 
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ATIVIDADE  

 

 Faça um cubo, coloque opções para fazerem enquanto dançam. 

 

 MÚSICA: A DEUS DAI LOUVOR - 3PALAVRINHAS - VOLUME 1 

 

 

 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Não esqueça o versículo da aula. 
 

 
Boa aula!  

https://www.youtube.com/watch?v=YjoZhRSThqA
https://www.youtube.com/watch?v=YjoZhRSThqA

