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AULA 4 -  Jesus transforma a tristeza em alegria 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Nessa aula falaremos sobre a solidão de Noemi. 
Ela havia perdido tudo, o marido, os filhos, os seus recursos e por último uma nora foi embora. 
 
Noemi não via mais esperança ou dignidade... Ela perdeu a alegria de viver. 
Ela até quis mudar o seu nome para Mara, que significa amarga. 
 
Mas Noemi, apesar da tristeza, sabia que havia um caminho para encontrar força e alegria 
novamente. Esse caminho era buscando ao Senhor. 
Então ela decidiu voltar para o lugar aonde ela conseguiria se conectar com Deus de uma forma 
diferente : Belém. 
 
Que cada criança nessa aula entenda que nós temos esse caminho. Jesus é o caminho. A igreja 
é o lugar. Aqui nós aprendemos a buscar a Deus a sair do lugar de amargura. 
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 1 

 

OBJETIVOS 

 
Que nessa aula cada criança aprenda que Jesus é o caminho para sair da solidão e tristeza. 
Existe um lugar que nos ajuda nessa jornada, nos ajuda a ter forças para buscar a Deus no dia 
mau. Esse lugar é a igreja. 
Jesus é o caminho, a igreja o lugar para nos ajudar a andar nesse caminho que leva a Jesus. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
O dia ruim chega para todos, ninguém está livre de ter um sofrimento ou decepção. 
Muitas crianças ficam revoltadas ou depressivas pois não aprenderam a lidar com o dia difícil. E o 
inimigo se aproveita disso para roubar e destruir. 
 
Mas nossas crianças aprenderão o caminho que é JESUS. Ele nos levanta no dia difícil e está 
sempre conosco nos dando direção e luz. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

Faça um túnel na sala de aula. Na entrada desse túnel coloque uma placa escrito Moabe. Do 
outro lado do túnel escreva Belém.  
Vamos contar a história mostrando o que aconteceu com Noemi nesses dois lugares. 
 



 

 

 

 

Maio – Não estou sozinho  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

 
 
 

MINISTRANDO: 

Quem está aqui preparado para fazer uma viagem transformadora? 
Sabe o que isso significa? Significa que depois dessa viagem você não será mais igual. 
 
E quem da Bíblia vocês acham que fez uma viagem como essa? Foi Noemi. 
 
Vocês se lembram que Noemi era uma serva de Deus,  casada com Elimeleque. Ela tinha 2 
filhos: Malon e Quilion que eram casados. Essa família viva em Moabe (leve as crianças para o 
início do túnel, onde está escrito Moabe) 
 
Mas muitas coisas ruins aconteceram naquele lugar... o marido de Noemi e os dois filhos 
morreram em Moabe. E ela se sentiu muito sozinha... Aquela solidão fez ela se sentir muito mal, 
triste, desamparada, amargurada. Ela disse que não queria mais se chamar Noemi; as pessoas 
deviam chamar ela de Mara, que significa amarga. 
 
Noemi estava tão triste em Moabe que não via mais esperança naquele lugar... para onde ela 
olhava, ela via tristeza. Mas ela se lembrou que havia um caminho para que ela pudesse 
encontrar novamente uma razão para viver.  Esse lugar era na presença de Deus. 
 
E Belém representava esse lugar. Em Moabe as pessoas não serviam muito a Deus. Eles 
adoravam a deuses falsos.... 
 
Então ela buscou forças para viver essa transformação. Ela não deixou a tristeza dominar. 
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Antes de ir embora ela mandou as noras ficara-me em Moabe. Órfã decidiu ficar, mas Rute 
decidiu fazer uma aliança com ela e ir junto para Belém. 
 
Então Noemi fez essa viagem transformadora e foi para Belém. Lá ela viveu uma grande 
restauração. Até um netinho ela criou (filho de Rute e Boaz). A solidão nunca mais fez parte da 
vida de Noemi. Ela conseguiu vencer. 
 
Hoje nós faremos essa viagem transformadora. 
Quem quer fazer essa viagem e deixar a tristeza e solidão para trás? 
 
Então vamos orar e depois um por um vai passar pelo túnel. 
 

ORAÇÃO: 

 

“Senhor, hoje eu deixo para trás toda a tristeza e solidão da minha vida . Todas as coisas ruins 
que já me aconteceram e que querem me fazer sofrer, não terão mais poder sobre mim. Eu sigo 
hoje na direção do Senhor, da sua presença. Eu escolho me firmar na sua casa, porque aqui há o 
consolo, o amor e a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amem” 
 
(unja cada criança na saída do túnel) 
 

VERSÍCULO 

 
“A sua tristeza se converterá em alegria” João 16:20b 
 

Verificação de ensino 

 

- porque Noemi se sentia triste e sozinha? 
- aonde Noemi morava 
- para onde Noemi decidiu se mudar 
- o que motivou Noemi a voltar para Belém.? 
- o que devemos fazer quando nos sentimos tristes e sozinhos ? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Noemi sabia que existia um caminho para viver a transformação. 
Nós sabemos que há um caminho. Todas as vezes que você se sentir sozinho, se lembre que 
você tem uma família gigante: a igreja. 
Nós precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, e cuidar da casa de Deus. 
Então vamos agora orar por essa comunhão, por essa união, e entregar as nossas ofertas 
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ATIVIDADE  

 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
 

 


