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 AULA 2: TEMPO DE BRINCAR MAIS COM OS AMIGOS 

 

Nesta aula vamos falar sobre brincar mais tempo. Vamos falar da amizade de Davi e Jônatas  

 

Para você professor (a): 
 

A Bíblia fala que Jônatas amou a Davi como sua própria alma; como a si mesmo.  Uma amizade 

profunda. Isto significa que eles pensavam a mesma coisa, gostavam das mesmas coisas, 

concordavam em tudo; tinham as mesmas vontades, ao ponto de Jônatas, dar-lhe suas melhores 

coisas “Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a 

espada, o arco e o cinto”  

Deus nos deu as férias também com o propósito de ter mais tempo com os amigos. Vamos 

ensinar as crianças a cultivar verdadeiras amizades, aproveitando as férias para brincar com os 

amigos e muito mais... Vamos fazer um brinquedo e dar de presente para o amigo! 

 

Base Bíblica: 

I Samuel 18:1-4 

Objetivo:  
 Levar a criança a entender que Deus também lhe deu tempo para brincar e que ninguém 

brinca sozinho 

 Levar a criança a descobrir o que é amizade e quem são seus amigos 

 Levar a criança a dar o brinquedo que fez para seu melhor amigo, que pode ser do Kids ou 

não... (administre isto) 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

Leve alguns jogos e brinquedos para que todos possam brincar um tempo juntos. Quem estava 

domingo passado, e levou o bilhete, pode agora brincar com os amigos. 

Depois vamos fazer o nosso próprio brinquedo. 

Vamos fazer um bilboquê  ou uma peteca. E você vai incentivar a criança a dar seu brinquedo 

para seu amigo. 

O melhor é que seja no kids. Porque todos sairão com um brinquedo.  

Tenha o momento que vão se abraçar e trocar os brinquedos que fizeram. 

 

Situação da criança: 

Elas vão “amar” trazer seus brinquedos. Administre bem este tempo e deixem que brinquem.  

Lembre a elas que tudo tem seu tempo. Então limite o tempo. PODE SER NOS ULTIMOS 20 OU 

30 MINUTOS. 
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Ministrando a aula:   

Nossa aula de hoje é muito legal porque já vamos começar a fazer um Brinquedo. 

(Leve seu bilboquê  ou peteca pronto e mostre como brinca) 

Vamos fazer bem caprichado e bem bonito e eu já vou dizer o porquê! 

Ah... antes quero falar de dois amigos. O nome deles eram Davi e Jônatas. Estão aqui na Bíblia! 

Eles eram superamigos e gostavam de ficar juntos. Eles tinham os mesmos gostos e 

concordavam em tudo. Eles foram amigos para sempre. Sabe aqueles amigos de verdade? 

Então... 

E um dia Jônatas pegou as coisas que ele mais gostava e que eram importantes para ele, e deu 

para seu amigo Davi, eles ficavam o tempo todo juntos. Davi até foi morar na casa de Jônatas. 

Tudo eles faziam juntos. 

Quem tem amigos, aqui? Que legal! Como se chamam seus amigos. Do que vocês gostam de 

brincar? Onde vocês brincam? Que legal. Nas férias podemos ter mais tempo para brincar como 

nossos amigos!  

Vamos então fazer nosso brinquedo? 

Só que este brinquedo é muito especial, porque nós vamos dar de presente para um amigo. Cada 

um vai escolher um amigo aqui, ok? Então você vai caprichar, porque é para o amigo. 

Olha aqui. É o Bilboquê!  E a peteca . 
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Sugestão como fazer: https://www.youtube.com/watch?v=0QMjhdQmjFw  

Oração: 
 

 Obrigado Senhor pelo tempo. Por esse tempo de férias. Obrigado porque eu posso brincar mais 

com meus amigos, obrigado porque eu tenho amigos...Amém 

 

Versículo: 

Tudo neste mundo tem o seu tempo.... Há tempo de se alegrar (Eclesiastes 3:1 e 4) 
 

Oferta         

Eclesiastes 3 

(Leve sementes e plantas num vaso) 

Também há um tempo para entregar a nossas ofertas. 

Nossas ofertas são como plantar uma semente. Ela não vai nascer na mesma hora. Ela também 

tem um tempo para brotar e nascer. 

Quando entregamos nossas ofertas, sempre podemos esperar a hora de Deus abençoar. Ele 

sempre abençoa. 

 

ATIVIDADE E LEMBRANCINHA 

BILBOQUÊ DE GARRAFA PET -  

Deixe que as crianças decorem a pet. Leve adesivos, e outras coisas...afinal vai ser um 

presente !! 

Não se esqueça de colar também o versículo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0QMjhdQmjFw
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MODELO_ SUGESTÃO 
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A peteca pode ser feita de papel ou EVA 

 

    

 

 

 

 

 


