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AULA 4 – Restituição das terras da sunamita 

 

Marchamos para Jesus, o nosso Resgatador e declaramos que Ele é o nosso Senhor e salvador! 

Vamos viver a restituição em todas as áreas das nossas vidas. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Aquele que obedece a direção de Deus jamais sofre perdas, mas recebe acréscimos. Esta mulher 

deixou sua casa e seus bens crendo na palavra do profeta, e quando retornou para seu país, 

Deus preparou um cenário perfeito para que ela fosse restituída em tudo. Com certeza não foi 

coincidência que o rei estivesse conversando com o ajudante de Eliseu quando ela apareceu no 

palácio. Creia no Senhor e você estará seguro; creia nos seus profetas e você prosperará.      

(2Cr 20:20) 

 

Estudo Bíblia Apostólica pág 492 

 
LEIA E MEDITE: 

 
ll Reis 8:1-6 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Deus sempre tem o melhor para nós. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Que tal desenrolar a história através de imagens:  
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MINISTRANDO: 

 
Hoje vamos ver a história de uma mulher, a história dela esta na bíblia! 

Esta mulher era de um lugar chamado Suném, e ela é muito conhecida como a “mulher 

sunamita”, essa mulher passou por um susto, o filho dela morreu, mas com ela estava um homem 

de Deus, o profeta Eliseu. Eliseu ajudou aquela mulher, ressuscitou o seu filho e ela foi muiito 

grata a ele e a Deus. Ela sabia que ele era um homem de Deus. 

Um dia, Eliseu olhou para a mulher e disse: pegue suas coisas e a sua família e se mude! Esta 

chegando à fome nessa terra e vai durar por 7 anos, ela sem pensar duas vezes se mudou dali, 

foi morar com o povo filisteu e eles acreditavam em outro Deus, deve ter sido muito difícil para ela 

né? Não ter ninguém para confiar e começar sua casa tudo de novo... Quando os 7 anos de fome 

acabou, a mulher voltou para onde ela morava, mas e agora? Será que vou achar minha casa lá? 

E minhas coisas? E agora? Assim que ela chegou, o rei estava por ali e ela? O que ela fez? Foi 

falar com o Rei! Ela explicou tudinho para ele o que tinha acontecido que Eliseu que era o homem 

de Deus ressuscitou o filho dela e que ele avisou que teria 7 anos de fome e pediu para ela ir 

para outra terra com a família dela, e ele? Aaaah ele acreditou nela viu que ela falava a verdade e 

pediu para o servo que trabalhava com ele ajudar a mulher, ele devolveu as terras dela, a casa e 

ainda deu 7 vezes mais de tudo o que ela tinha! 

Deus honrou aquela mulher, porque ela confiou no profeta de Deus. E a bíblia nos fala para 

confiar e crer no Senhor e nos seus profetas, nos homens de Deus e Ele nos prosperará. 

ORAÇÃO: 

 
Meu Deus, eu quero te ouvir, fala comigo através dos seus profetas para que eu viva toda 
restituição, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Creia no Senhor e você estará seguro; creia nos seus profetas e você prosperará. 2Cr 20:20 
 
ATIVIDADE  

 
1.Vamos brincar 
Faça o boliche com as garrafas pet, vamos nos divertir. 
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2. Vamos brincar de amarelinha e lembrar-se de quantas vezes seremos restituídos quando 
cair no numero 7. 
 

 
 

LEMBRANCINHA: 

      

Numero 7 profético. Pode colar no lápis. 
 

 
 
 

Boa aula!  


