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FUTURO: PROFISSÕES DA BÍBLIA 
 Aula 01 – Jesus o grande Mestre 

 
Estamos iniciando uma campanha que falará sobre futuro, mas em um aspecto em especial: a vida 
profissional. 
Sabemos que a carreira e a decisão de qual área de atuação escolher é um tanto quanto difícil e 
precisa ser tomada relativamente cedo. 
O objetivo dessa campanha não é antecipar essa escolha, ou influenciá-la. Mas é trazer para a criança 
a reflexão que, independente de qual área ela se identifique ou pretenda seguir, Deus está com ela em 
todos os momentos, e nos fará com que seja bem sucedida, pois a sua bêncão é sobre cada um dos 
seus filhos. 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa nova campanha abordaremos, a cada semana, uma profissão mencionada na Bíblia.  
Temos vários exemplos de pessoas que serviram a Deus e continuaram com suas carreiras, e outras 
que optaram por mudar de vida para seguir a Jesus. 
A cada aula dessa campanha falaremos sobre uma profissão diferente. 
Será um mês onde aprenderemos o que cada um desses profissionais fazem e refletiremos sobre como 
um excelente profissional nessa área atua. 
Se prepare para que a aula seja divertida, leve e cheia de boas reflexões sobre o caminho que cada 
criança tem pela frente. 
Iniciaremos a primeira aula com a principal referência Bíblia que temos: Jesus.  
Sabemos que Jesus foi carpinteiro, mas apesar disso, a Bíblia nos mostra que durante o período do seu 
ministério, Ele dedicou muito tempo a ensinar, sendo o maior exemplo de Mestre de toda a história. 
 

Base Bíblica 
 
Efésios 6:5-7, João 3:2, Lucas 13:22, Mateus 7:29 
 

Objetivo 
 
Temos muitas decisões importantes para tomar na nossa vida, mas podemos ter paz e saber que Deus 
cuida do nosso futuro. 
Importante que a criança saia dessa aula sabendo que: 
- Deus abençoa o trabalho das pessoas  
- Nós também servimos a Deus no nosso trabalho (tudo devemos fazer como se fosse para o Senhor) 
- Jesus fez o melhor naquilo que era sua responsabilidade 

 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças não possuem uma referência positiva daquilo que é carreira. Hoje em dia alguns pais 
trabalham tanto que talvez até assuste ter que ser assim no futuro. 
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Outras, muitas vezes, podem não ter referência de sucesso profissional, pois apesar de ver os pais 
trabalhando, ainda assim a prosperidade parece ser algo distante. 
Muitas dúvidas podem surgir durante essa campanha: qual caminho seguir, e se der errado o que faço 
como sei que essa é a escolha certa, porque vejo algumas pessoas que se deram bem e outras não, 
etc. 
Esteja preparado para responder as objeções e questionamentos. Lembre-se que Deus não prometeu 
um mundo sem dificuldades. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias e que nos faria prosperar 
no lugar que Ele nos der. O Senhor é quem nos capacita, então quando estamos com Ele, tudo dá 
certo! 
Então devemos orar, buscar ao Senhor, a direção Dele em tudo e fazer o melhor. Assim a bênção de 
Deus será atraída para as nossas vidas. 
Boa aula! 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Sugestão 1: 
 
Nessa essa aula faremos uma dinâmica de introdução ao mundo das profissões. 
 
Leve uma caixa, bonita, decorada. Chamaremos de caixa do futuro. 

 
 
Utilizaremos essa caixa em outras aulas dessa campanha também. 
 
Coloque diversos papéis dentro da caixa com a descrição de profissões. Cada criança sorteará um 
papel e lerá o que está escrito enquanto as demais terão que adivinhar qual a profissão 
correspondente. 
No caso de sala com crianças pequenas, a professora deverá fazer a leitura. 
 
A seguir algumas sugestões de descrição de profissões. Você pode adequar o nível de dificulade a 
faixa etária da sala. 
 

 Apaga o fogo;  

 Vende jornal;  

 Trabalha na feira;  

 Pinta casas;  

 Conserta sapatos;  

 Cuida dos doentes;  
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 Faz comida;  

 Ensina crianças;  

 Constrói casas;  

 Faz ilustrações;  

 Cuida dos dentes;  

 Trabalha na portaria;  

 Faz limpeza no hospital;   

 Costura roupas;   

 Protege uma empresa;  

 Compõe músicas;   

 Faz entrevistas no jornal;  

 Dirige o ônibus escolar;  

 Coleta o lixo da rua;  

 Trabalha na farmácia;  

 Conserta carros;  

 Prende bandidos,   

 Profere sentença no tribunal;  

 Corta cabelos;  

 Planta verduras e legumes;  

 Trabalha no banco;  

 Aplica vacinas 

 Compete em corrida de cavalos 

 Testa terorias em laboratórios 

 
 

Sugestão 2: 
 
- levar imagens de profissões. 

 

Contando a História 
 
Hoje no kids vamos começar uma campanha nova. Falaremos sobre futuro! 
Quem aqui já ouviu a seguinte pergunta: “o que você quer ser quando crescer?” 
O que você respondeu? 
Quando alguém faz essa pergunta, normalmente está querendo saber sobre qual profissão você 
gostaria de seguir. 
Sabemos que essa pergunta não está muito certa, pois o que nos define não é apenas uma profissão. 
Mas temos que reconhecer que essa área é muito importante na vida de alguém. 
Tem pessoas, na maioria dos casos mães, que decidem em não ter uma profissão. Preferem se dedicar 
a família, cuidar da casa, dos filhos.... . Não existe nada de errado nessa escolha, pois para cada um 
Deus tem uma história diferente, então não existe certo ou errado nisso. 
Porém a grande maioria das pessoas precisa trabalhar, e o trabalho exige dedicação, esforço. O 
trabalho consome horas do dia. Algumas pessoas trabalham 4, 6, 8 horas por dia (outras até mais do 
que isso). Então é muito importante trabalhar com algo que te faz feliz, que você goste e se identifique. 
 
Por isso eu trouxe para essa aula a caixa do futuro. Ela contém aqui o que muitas crianças vão fazer no 
futuro.... Vou precisar de vocês para descobrirmos. 
 
(oriente cada criança a tirar um papel, uma de cada vez, e as demais terão que dizer de qual profissão 
estamos falando). 
 
Nossa quantas profissões diferentes que pudemos ver nessa caixa! 
 
E vocês sabiam que a Bíblia fala sobre diversos profissionais que serviam a Deus?  



                                                            
ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

Outubro/2017 

   
Hoje vamos falar sobre o primeiro, que é o maior referencial de mestre que já existiu em todos os 
tempos. 
Alguém faz idéia de quem estamos falando? 
De Jesus! 
Nós aprendemos que Jesus foi carpinteiro, e Ele foi muito conhecido na sua região por essa profissão. 
É muito provável que Jesus fazia um excelente trabalho, pois todos conheciam Ele por seu trabalho. 
Então se Jesus era carpinteiro, porque estamos dizendo que ele era mestre? 
Quando Jesus começou o seu ministério, Ele se dedicou a ensinar os discípulos e a todas as pessoas 
sobre os caminhos de Deus. 
 
Jesus viajou por muitos lugares, ensinou pessoas simples e pessoas muito cultas. Ele sabia falar a 
linguagem de todos. 
As pessoas falavam que nunca tinham ouvido ninguém ensinar como ele ensinava. 
Temos muito a aprender com Jesus.  
- Ele ensinava com autoridade 
- Ele ensinava adultos e crianças 
 
Apesar de ser muito reconhecido, e acumular uma multidão de seguidores, Jesus se manteve humilde, 
simples, temente a Deus. 
Ele serviu em todo o tempo as pessoas, se mostrou incansável e, apesar das perseguições, nunca 
desistiu. 
 
Ensinar é um dom muito precioso. 
Jesus tinha esse dom, e derramou esse dom aos homens. Aqueles que tiverem esse desejo, poderão 
trabalhar com isso no futuro e ser um PROFESSOR. 
 
Um professor pode ensinar muitas coisas. Quem aqui sabe dar um exemplo? 
(após as crianças falarem, mostre as figuras) 
Isso mesmo pessoal, existe professor que ensina português, matemática, história, geografia, artes, 
educação física, música, e tantas outras coisas... 
Existe professor na escola infantil, no ensino médio, na faculdade, em escolas técnicas específicas... 
Nossa, quantas opções! 
 
Um bom professor é dedicado, prepara sua aula com antecedência, dá atenção aos seus alunos, busca 
sempre ter mais conhecimento para ensinar coisas novas... 
Vocês acham importante essa carreira? 
Como seria um mundo sem professores? Quem consegue imaginar? 
Essa profissão é muito importante.  
O professor tem um propósito muito especial: desenvolver as pessoas , transmitir todo o conhecimento 
para que elas evoluam e cresçam. 
 
Jesus, nosso grande mestre, foi o maior exemplo dessa área. Os seus ensinamentos permanecem até 
os dias de hoje, e sua forma de ensinar são exemplos para todos que desejarem seguir essa profissão. 
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Versículo  
 
“ Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens.” Efésios 6:7 
 

Verificação do Ensino 
 
- Quem foi o maior mestre que já existiu? 
- Qual profissão Jesus tinha antes de iniciar seu ministério? 
- O que os professores podem aprender com o exemplo de Jesus? 
- Porque as pessoas reconheceram que Jesus ensinava diferente dos outros? 
 

Oferta         
 
Quando Jesus iniciou o seu ministério Ele abriu mão de tudo o que ele tinha em sua vida, inclusive a 
sua profissão de carpinteiro. 
Abrir mão de algo por alguém é um lindo gesto de amor. E Jesus demostrou esse amor por todos nós, 
pois o mais importante para Ele era cumprir o seu plano, ensinar e salvar as pessoas. 
Quem aqui já entregou alguma coisa importante para alguém? 
Na nossa oferta de amor de hoje eu gostaria de convidar a cada um de vocês para fazer esse gesto. 
Pense em algo que é importante para você e que você gostaria de entregar ao Senhor como oferta de 
amor. 

Atividade        
 

 

 

 
 
 



                                                            
ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

Outubro/2017 

   

Lembrancinha       
 

       

 

 

 


