
 

 

 

 

Julho – Campanha  
Férias: o que levarei na minha mala? 

 

 AULA 3 – Na minha mala tem SUPRIMENTO 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Quantas vezes ao longo desse ano falamos de colheita e suprimento? Muitas! 

Mas será que realmente já tomamos posse dessa palavra e andamos com essa convicção?  
 
A benção de Deus e a marca da prosperidade estão sobre as nossas vidas. Nós não somos coitados ou 
falidos. As dificuldades podem sim surgir, como aconteceu com Rute... Mas a verdade do Senhor na nossa 

vida sempre faz o milagre acontecer. 
 
Que cada criança possa levar essa verdade para as suas casas. A benção de Deus é sobre nós. 
Independente se o pai é rico ou pobre, ou qual a condição familiar. Elas precisam se apegar nessa palavra 

e crer que ela é profética. 
 

LEIA E MEDITE: 

 

Rute 2 
 

OBJETIVOS: 

 

Levar a criança a entender que a benção de Deus está sobre ela. Essa benção faz o milagre acontecer. 
Todo o suprimento vem de Deus, então Nele temos todo o suprimento e prosperidade. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças tem noção do que significa desigualdade social. É possível que no kids tenhamos casos de 
crianças que já passaram por dificuldades financeiras e familiares seríssimas e se sentem menos 
privilegiados do que outros. 

Por outro lado, podemos ter crianças que acreditam que o conforto financeiro que a família proporciona faz 
delas alguém especial. 
Seja em um ou outro caso, as crianças precisam entender uma verdade: o mais importante que podemos 
ter é a benção de Deus. É Ele quem nos dá o suprimento que precisamos, Ele quem garante o nosso futuro, 

Ele quem nos faz ser prósperos. 
Somos abençoados, e é isso que nos faz pessoas especiais. Essa benção está sobre cada um de nós e as 
crianças levarão essa verdade por toda a vida. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Prepare um momento Master chef kids. 
Prepare aventais, toucas, uma limpa bancada coberta. Vale tudo para entrar no clima. 

 
A sugestão é decorar cup cakes. Você pode levar os bolinhos prontos e diversos tipos de coberturas e 
toppings. Será muito divertido! Você pode fazer uma exposição no final e pedir para cada um apresentar a 

sua criação. 
 



 

 

 

 

Julho – Campanha  
Férias: o que levarei na minha mala? 

 

  

 

 

MINISTRANDO: 

 
Nossa mala já está ficando cheia de coisas especiais! Estou muito animada com isso!!! 

 
Vamos relembrar o que já colocamos na nossa bagagem até agora: ALIANÇA e DECISÃO. 
E hoje vou mostrar para vocês algo bem especial que carregamos: SUPRIMENTO. 
 

Vocês vão se lembrar que na história de Rute, ela não tinha nada... Ela e Noemi perderam tudo. Mas algo 
ela não perdeu: a benção de Deus! Com isso ela sempre teve o suprimento que precisava. 
 
Primeiro quando ela foi colher migalhas de cevada no campo, ela foi tão abençoada que conseguia levar 

para casa muito suprimento. Esse já era um milagre. Mas Deus sempre tem mais. 
Ele não queria que ela fosse apenas uma catadora de sobras ou migalhas. Rute trabalhou muito, mas no 
final se casou com o dono daquela propriedade, recebeu de volta o que tinha perdido e ficou muito rica. 

 
A benção de Deus na nossa vida nos diferencia. 
 
Muitas pessoas ficam presas pensando somente no problema que estão passando. Mas essa história nos 

ensina que precisamos ter coragem de persistir, continuar batalhando, porque a benção de Deus nos fará 
vencer. 
 
O que você sente que te falta ainda? Seria financeiro, amor, amigos, família? Lembre-se que Deus tem 

suprimento. Em todas as áreas vocês são abençoados. Ainda que hoje exista uma dificuldade, se você se 
lembrar que Deus está com você, essa situação pode mudar. 
 
E quando você olhar e ver que tem tudo o que precisa, lembre-se de agradecer a Deus, porque Ele quem 

te deu tudo. As bênçãos vem Dele, e somos abençoados por isso.  
 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor, eu declaro que sou abençoado. Eu terei todo o suprimento que preciso. E aonde eu for essa benção 
do suprimento me acompanhará. Eu me coloco debaixo da sua benção. Todas as dificuldades que tenho 
passado e coloco diante de ti, e te peço a sua graça, a sua benção. E que eu tenha muitos testemunhos 

para contar. Em nome de Jesus. Amém” 
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VERSÍCULO: 

 
“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo 
Jesus.” Filipenses 4:19 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- Qual era a necessidade de Rute? 

- Que suprimento ela recebeu? 
- Como posso ser suprido das minhas necessidades? 
- De onde vem a minha benção? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
É tempo de agradecermos. O Senhor já tem nos suprido em tudo. Somos abençoados. 
E nós somos abençoadores também. Então agora vamos entregar as nossas ofertas e suprir a casa de 

Deus. 
 

ATIVIDADE : 

 

Levar alguma malas extras para quem não recebeu na primeira aula: 

 

 

Símbolo aula 3: 

 

 

 

EU SOU 

ABENÇOADO 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/4/19+
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LEMBRANCINHA: 

 

A lembrancinha será o cup cake que as crianças criaram. 
Não se esqueça de preparar uma embalagem bem bonita. 
 

 

 
 


