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AULA 4: RENOVO  

 

Ah, como é bom acordar e sentir-se renovado, cheio de animo e de vontade para começar um 

novo dia, um no projeto. 

 

Sabe aquela disposição que você já teve em um dia de férias, quando você acorda para conhecer 

um lugar tão sonhado? É dessa disposição que estou falando. Deus tem ela para você todos os 

dias. E mais ainda, ser renovado também nos seus sonhos, naquilo que não estava dando certo, 

naquilo que te fazia sofrer, nas suas forças, no seu ânimo.... 

E como isso pode ser possível? Com a Glória de Deus invadindo a sua vida e te dando um 

renovo, dia após dia. 

 

Renovo é viver o novo do Senhor. O cansaço, desanimo, fraqueza não encontram espaço quando 

você é renovado.  

 

E então, preparados para receber esse poder de Deus e ser renovado? 

Tome posse dessa palavra profética e viva o novo do Senhor dia após dia. 

 

Deus abençoe! 

Equipe pedagógica! 

 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Comece a preparação dessa palavra tomando posse dessa verdade.  

Estamos vivendo um tempo de uma geração cansada, de servos de Deus cansados. 

Quem se cansa não avança. Fica paralisado. Não vive o plano de Deus. 

 

Que o Senhor te blinde desse mal, e começando por você, que Gloria Dele invada o seu interior e 

te renove. 

Essa porção está sobre você. Comece a andar como uma pessoa renovada, faça algo novo na 

sua aula de hoje, você pode colocar até uma roupa nova. 

 

Viva essa verdade e seja instrumento para que pelo menos uma sala de aula cheia viva também. 

 Deus abençoe! 
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LEIA E MEDITE: 

 
Números 13, Josué 14, Isaías 40:29-31 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Deus tem um renovo para nós nesse ano apostólico 

 Estimular que a criança busque um relacionamento com Deus, pois a Gloria Dele é quem 
traz esse renovo. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Quantas vezes você já ouviu uma criança falando que está entediada ou sem vontade de fazer 

algo? 

As crianças estão sujeitas também a viverem suas frustrações e começarem a desanimar, 

desistir. Nunca houve uma época com tantos casos de crianças com depressão. 

Que cada criança entenda que Deus tem algo novo, especial e muito bom para elas viverem 

através dessa palavra profética. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Prepare um relógio do humor e inicie a aula com ele. 

Peça para cada criança girar o ponteiro e escolher a emoção que melhor define como ela 
se sente nesse momento (ou se sentiu no dia, na semana). Importante elas saberem que 
não há resposta certa. Aqui o importante é elas trazerem a realidade do momento. 
 

 
 
 

MINISTRANDO: 

 

(comece a aula com  relógio do humor) 
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Quantos sentimentos diferentes que temos aqui e que vivemos muitas vezes, não é verdade? 
Eu quero perguntar algo para vocês... quando você está cansado (vá demonstrando no quadro) 
ou triste, você consegue fazer muitas coisas legais no seu dia? Parece que tudo fica ruim, não é 
mesmo? 
 
Mas e quando você está feliz e animado? Uau, até as brincadeiras ficam mais divertidas! 
 
Eu vou contar uma história para vocês e vou pedir uma ajuda para que me digam como cada um 
se sentiu... 
 
Deus tinha levantado Moisés para liderar o povo de Israel. Ele tinha recebido uma palavra 
profética que Deus daria uma terra maravilhosa para que aquele povo vivesse. Moisés estava se 
sentindo... animado! (mostre no quadro) 
 
Então ele mandou 12 homens espiar a terra. Eles foram, trouxeram um cacho de uvas gigante 
daquele lugar. O cacho de uvas era tão grande que precisavam de 2 pessoas para carregar. 
 
10 daqueles homens acharam que seria muito difícil conquistar aquele lugar porque aqueles 
homens que viviam lá eram gigantes. Como vocês acham que eles se sentiram? 
2 daqueles homens acharam a terra maravilhosa. E confiaram que Deus daria aquele lugar para 
eles. Como vocês acham que eles se sentiam? 
 
Esses 2 estavam animados, cheios da presença de Deus e com vontade de conquistar aquele 
lugar. E um deles foi o primeiro a falar , enquanto todos colocavam dificuldades, ele se posicionou 
dizendo que Deus daria aquele lugar e que seria maravilhoso viver lá. O nome desse homem era 
Calebe. Quando tudo isso aconteceu, Calebe tinha 40 anos. E então Moisés disse que quando 
conquistassem aquele lugar, a terra seria dele. 
 
Pois bem... muitas coisas aconteceram, e Deus cumpriu a promessa e deu aquela terra para o 
povo de Israel.  
 
Mas já tinha se passado muito tempo, 45 anos. Então Calebe estava com 85 anos. 
Como vocês acham que ele se sentia? 
Quem falou cansado, errou. Ele se sentia animado! Então ele foi conversar com Josué (que agora 
era o novo líder) e disse que queria receber aquela terra, como Moises havia prometido. 
 
E mais, ele disse que se sentia renovado, e estava tão animado quanto o dia em que recebeu a 
promessa.  
E assim Calebe recebeu toda aquela terra como herança.  
 
Agora me digam de onde veio todo esse animo de Calebe? Como ele conseguiu depois de tanto 
tempo continuar acreditando e motivado por viver essa palavra? 
 
Só existe uma resposta: a presença de Deus estava na vida de Calebe. E essa presença de Deus 
quando invade a nossa vida, nos faz ser renovados. 
 
Renovar é fazer ficar novo de novo. Calebe estava mais velho, mas renovado. 
 
Quando estamos cansados, desanimados, tristes, Deus quer nos renovar. 
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E quando somos renovados, vivemos as bênçãos e as promessas de Deus. 
 
Todos os que entraram aqui e colocaram nesse reloginho que se sentiram tristes, cansados, 
chateados, ou hoje, ou nessa semana, vocês serão renovados pela presença de Deus. 
 
E como essa presença entra na nossa vida? Buscando o Senhor, orando, louvando, servindo a 
Jesus e pedindo para Ele estar bem pertinho da gente. 
 
E então, quem quer ser renovado hoje, e sair daqui cheio de animação para viver as bênçãos de 
Deus?  
 
LOUVOR: 

 
Alo – 3 palavrinhas 
Eu vou crescer – 3 palavrinhas 
Deus grandão – 3 palavrinhas 

 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor, eu recebo hoje o Seu renovo no meu espírito. Eu declaro que o cansaço, desanimo, 
tristeza, não tem poder de me parar porque a sua presença está em mim. Em nome de Jesus. 
Amém” 
 
Complete o mural da oração e faça as crianças declararem com você: 
“A Glória do Senhor invadirá a minha vida e serei renovado, dia após dia, no meu espírito.” 

 
VERSÍCULO: 

 
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e 
não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.” Isaías 40:31 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Como era a terra que os 12 homens foram espiar? 

2. Quantos acreditaram que a terra era boa e que Deus daria ela para eles? 

3. Quantos anos Calebe precisou esperar para receber a terra como herança? 

4. Como Calebe se sentia depois de tanto tempo? 

5. Como posso ser renovado dia após dia? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Chegou o momento de entregarmos as nossas ofertas. Hoje vamos ofertar por esse renovo. Ah 
como eu quero viver essa palavra, me sentir pronta e animada para viver todas as promessas de 
Deus.  

A nossa oferta nos aproxima de Deus. Vamos agora no altar Dele, nos consagrarmos, 
consagrarmos aquilo que temos e declararmos que tudo vem Dele e por isso somos gratos. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/40/31+
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ATIVIDADE  

 
 

1. Prepare um circuito na sala de aula com diversos 
obstáculos. Você pode utilizar bambolês, barbantes, 
cadeiras, almofadas. 

Exemplo: a criança passa pelo bambolê, 
pulando de um para o outro, passa por baixo 
da cadeira, pula o barbante, segue uma fita 
em a linha em zique-zaque.  

Cada criança deve repetir o percurso até se cansar. 
Vence quem se cansar por último. 

 
2. Prepare um reloginho do humor com cada criança. Já leve as carinhas e 

todas as peças cortadas para que facilite a montagem. Cada uma precisará 
dessa relógio para a atividade que farão em casa com os pais. 
  

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Queridos pais e responsáveis! 
Nessa aula aprendemos que o Senhor tem o renovo para vivermos todos os dias.  
Você conhece o versículo de Isaías 40:31 que fala que correremos em não nos cansaremos? 
Leia essa semana com seu filho e peça para que ele relembre a história que aprendeu na aula. 
 
O Senhor tem o novo para você e sua família todos os dias. 
Seu filho levou para casa um relógio do humor. Peça para ele apontar no relógio como se sentiu 
durante o dia e ore com ele por esses sentimentos, para que o renovo, a alegria e o animo do 
Senhor esteja sobre ele. 
Profetize que a presença de Deus está sobre seu filho e a sua família. 
Depois nos conte como foi essa experiência. Tenham uma semana abençoada! 
 

LEMBRANCINHA: 
 

Sugestões: 

      
 
 
Boa aula! 


