
 

 

 

 

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

 

 AULA 4 – Na minha mala tem RESTITUIÇÃO 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
O ano de Rute tem uma marca muito preciosa: a marca da restituição. 
Jesus nos ensinou a dar a outra face, a não buscar a justiça com as próprias mãos... 
 
Muitas vezes injustiças acontecem, perdemos coisas importantes, pessoas nos enganam e saem bem da 
história enquanto ficamos prejudicados. Ficamos tentados a querer resolver essas injustiças por nós 
mesmos. 
 
Mas a Bíblia nos ensina que a graça do Senhor nos basta. Ele vê as nossas aflições e cuida de cada uma 
delas. 
Nós não precisamos buscar a justiça com as próprias mãos. Temos um Justo Juiz que olha para nós e nos 
RESTITUI daquilo que fomos roubados. 
 
Vamos relembrar as crianças que temos a marca da restituição. De tudo o que perdemos, o que fomos 
injustiçados, o que deixamos de conquistar, Ele pode restituir em dobro. E de todas as injustiças, Ele 
deseja também trazer para nós a restituição. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 4 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que a justiça de Deus é perfeita. Ele restaura as nossas vidas e nos restitui de 
tudo o que um dia perdemos. 
Restituir não é apenas receber de volta, mas é receber uma porção muito maior, porção de honra. 
 
Que cada criança entenda que a marca da restituição está sobre elas e elas levarão essa benção aonde 
forem. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças tiveram no mês passado a campanha da restituição. Neste momento elas já sabem o que é 
restituição e que Deus deseja que tenhamos essa benção. 
Porém nessa aula as crianças aprenderão que aonde elas forem essa benção estará presente. Se 
acontecer uma perda ou injustiça, a criança precisa aprender a colocar nas mãos de Deus e depositar 
Nele a sua confiança, pois Ele trará a restituição.  
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Preparar uma oficina de sucata. Dicas de brinquedos que podem ser confeccionados: 
 



 

 

 

 

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

 

  

 
 

Bichinhos com rolo de papel higiênico 
 
 
 

MINISTRANDO: 

 
(levar a mala com os itens com os itens que foram ministrados até essa aula e revelar o tema do dia) 
 
Quantas coisas importantes temos incluído na nossa mala. E hoje vamos incluir mais um: A 
RESTITUIÇÃO. 
 
Todos sabem o que o restituição? 
Restituir é receber de volta o que foi perdido. Mas a benção da restituição é mais do que isso: você recebe 
de volta uma porção muito maior do que a perdida... A benção de Deus transborda. A Bíblia diz que essa 
restituição é dobrada. 
 
Vocês lembram que Rute viveu a restituição, não é mesmo? Ela tinha perdido o marido, a herança dele, a 
alegria... estava sem perspectiva de futuro. Mas Deus deu uma nova família, um filho, e uma prosperidade 
muito grande. Noemi, sogra de Rute, também viveu essa restituição. 
 
Então a benção de Deus alcança também as pessoas que estão perto da gente. 
 
Mas sabe o que acontece muitas vezes crianças, esquecemos que temos a benção da restituição nas 
nossas malas. Aí ficamos triste quando perdemos algo importante ou tentamos fazer justiça com as 
próprias mãos. 
 
Hoje eu quero que vocês recebam esse símbolo profético e se lembrem que quando você perder algo 
importante ou alguém te prejudicar, você pode colocar nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de tudo e vai te 
dar uma benção que vai te fazer muito mais feliz . 



 

 

 

 

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

 

 ORAÇÃO: 

 
“Senhor, eu recebo a benção da restituição. Declaro que aonde eu for essa benção estará comigo. E a 
restituição do Senhor alcançará a minha família e as pessoas que amo. Em nome de Jesus. Amém” 
 

VERSÍCULO: 

 
“Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança; pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em 
dobro para vocês.”  Zacarias 9:12 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que é restituição? 
- Qual foi a restituição que Rute viveu? 
- Como posso ser restituído quando acontecer uma injustiça? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Muitas pessoas acreditam que podem ser abençoadas se conhecerem alguém importante, se morarem em 
um bairro chique ou se forem amigos de pessoas famosas e ricas. 
Mas hoje vocês precisam aprender uma grande verdade: o caminho que garante que seremos 
abençoados é o caminho do Senhor. Ele quem pode nos abençoar e nos dar o melhor dessa terra. 
É Nele que devemos confiar e buscar direção. 
 

ATIVIDADE : 

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

 

 
Símbolo aula 4: 
 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
A própria atividade. 

RESTITUIÇÃO 

RESTITUIÇÃO 

https://www.bibliaon.com/versiculo/zacarias_9_12/

