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AULA 3 – O que pedir? 

 
Vamos continuar a campanha kids Mais que Vencedor. Para ser vencedor temos que buscar estratégias 
espiritualmente quais são nossas estratégias espirituais? 
Jejum, oração, votos, andar e aliança com Deus, e muito mais. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Professor, o segredo da vida longa é a obediência a Deus. 
As vezes fazemos muitas escolhas erradas em nossas vidas, e na maioria delas, não pedimos a direção de Deus. 
Nós simplesmente vamos lá e fazemos.  
Todas as escolhas tem consequências.... As vezes quando a consequência é ruim, buscamos o socorro de Deus. 
Mas hoje o que precisamos refletir é: como buscar a direção de Deus antes de qualquer decisão? Como mudar 
nosso modelo mental e buscar o plano e proposito de Deus em TODAS as coisas. 
 
Vejamos o exemplo de Salomão. 
Salomão havia entendido que o sucesso do seu pai vinha de Deus, por isso decidiu buscar esse favor e milagre no 
altar.  
Ao pedir sabedoria, Salomão depositou toda sua confiança em Deus. 
Salomão amava ao Senhor, e quando o Senhor apareceu em sonho dando-lhe liberdade para pedir o que quisesse, o 
filho de Davi, diante de tanta generosidade, pediu a Deus que lhe desse sabedoria para governar o seu povo.  
O pedido do rei e sua justificativa, deixaram o Senhor muito satisfeito e como recompensa por não ter pedido 
riquezas, nem triunfo sobre seus inimigos, Deus lhe deu sabedoria como a nenhum outro ser humano, e além disso 
deu riquezas e glória como jamais se viu em Israel. 
 
Percebemos na atitude de Salomão e na resposta de Deus, que quando oramos de acordo com a vontade do 
Senhor, recebemos muito além do que pedimos.        
Deus aprovou Salomão como sucessor de Davi, derramando sobre ele uma benção divina de sabedoria, para que 
pudesse governar o reino. 
 
Um homem consciente de que tudo vem das mãos de Deus nunca será desonrado na terra. 
Que possamos buscar no altar tudo o que precisamos.  
Como está escrito: 
 
 “Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e àquele que bate, a porta será aberta”. Mateus 7:8  
 
  

LEIA E MEDITE: 
 
1 Reis 3:3-15;  Mateus 6:33 
 

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a compreender que o segredo para ser vencedor é buscar a direção de Deus.  
Ensinar a criança que precisamos primeiro buscar o reino dos céus. 
Que cada criança aprenda a buscar sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado, para não cair no engano. 
 

O desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Crianças perdidas no meio de conflitos conjugal dos pais, sentem-se culpadas e não vítimas dessas situações.  
Há crianças oprimidas que sentem medo, culpa não veem sem sentido para a vida. 
Vamos ensinar as crianças que cada uma recebeu a benção de ser MAIS QUE VENCEDORA. E Deus é o Pai 
amoroso que quer ouvir os pedidos de cada uma. Ele escuta todos os pedidos, e responde a cada um deles. 
Quando buscamos a Deus e a direção Dele para tudo, somos vencedores. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Prepare para essa aula a um cartaz com a ilustração abaixo para explicar a experiência que Salomão teve com Deus. 
 
 

    
 

           

MINISTRANDO: 
     
Olá galerinha hoje nossa ministração da campanha Kids mais que vencedor está demais! 
Vamos falar de um rei muito sábio. Alguém sabe de quem eu estou falando? Do rei Salomão! 
 
Depois de ser coroado rei em Jerusalém, Salomão foi a Gibeão para uma cerimônia religiosa, para oferecer 
sacrifícios, ele ofereceu mil holocaustos. Salomão seguia os passos de seu Pai Davi ele amava ao Senhor e 
procurava agradá-lo. 
 
Lá em Gibeão a noite quando foi dormir o Senhor apareceu em sonho. 
Disse a Salomão: 
- Pede o que você quiser que te darei. 
Salomão mal podia acreditar e falou: 
- Ah, meu Senhor, O Senhor foi tão bom com meu Pai Davi porque ele andou contigo foi fiel, justo e correto.... e o 
Senhor me fez reinar no lugar de meu pai. Eu não sei como conduzir o seu povo, então Senhor, me dá SABEDORIA, 
eu quero ter um coração compreensivo para jugar a esse povo tão numeroso e para discernir o bem e o mal.  
 
Esse pedido muito agradou ao Senhor. 
Deus disse que como ele não pediu vida longa, nem riquezas, nem a morte de sus inimigos, mas pediu entendimento 
para discernir o que é justo, ele lhe daria um coração sábio e inteligente. Não haveria ninguém igual a Salomão. E 
além disso, Deus daria o que ele não pediu: riquezas, honra, paz e não haveria nenhum rei tão poderoso como ele. 
E se ele andasse com Deus, como Davi andou, ele também teria uma vida longa. 
 
Que incrível tudo isso, não é mesmo galerinha? 
Você já pensou se Deus aparece a noite em sonho para você, e te pergunta o que você quer receber Dele? 
O que você ia pedir? 
 
Muitos iam pedir um PS4, uma bike, ou um emprego para o pai. Será que essa coisa iria agradar a Deus? 
Na Bíblia diz assim que primeiro temos que buscar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. 
Salomão não pediu nada para si, mas pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus sua preocupação era não ser 
injusto com o povo, então temos que nos preocupar em ajudar o nosso próximo, fazer a obra na casa de Deus. 
 
Essa historia nos ensina algumas coisas muito importantes: 
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- Deus fala com a gente! Ele quer ouvir os nossos pedidos. Então peça para Deus tudo o que você precisa. Ele está 
ouvindo e quer te ajudar, sempre. 
- Quando buscamos as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus fica muito feliz. E tudo o mais que precisamos ele 
nos supre. 
 
Andar com Deus é bom demais! 
As crianças mais que vencedoras sabem o que pedir e para quem pedir.... 
Tudo o que precisamos vem de Deus! Você nunca vai se decepcionar quando você colocar os seus sonhos e 
desejos nas mãos de Deus. 
 
 
 

LOUVOR: 
 

““E aí? Salomão pede sabedoria a Deus” – Youtube 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, obrigada porque o Senhor é o meu Pai amoroso que quer ouvir as minhas orações. Eu te peço 
Senhor, me ensina cada dia a te servir e a buscar a sua direção para a minha vida. Em nome de Jesus. 
Amém.” 
 

 
VERSÍCULO: 
 
“Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos.” 
Tiago 1:5   
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
-  Quem era o pai de Salomão? 
-  O que Salomão ofertou no altar? 
 - Quem apareceu em sonho para Salomão? 
- O que Salomão pediu? 
- O que ele recebeu? 
- O que Salomão tem que fazer para ter vida longa? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Hoje vamos praticar o que aprendemos com o rei Salomão. 
Seu reinado foi marcado por sabedoria, riquezas e honra. Ele tinha um segredo: conhecia o poder do sacrifício. 
O sacrifício é abrir mão de algo que tem valor, para conquistar algo maior ainda. O sacrifício faz a graça de Deus se 
manifestar. 
Vamos entregar nosso sacrifício diário, traga seu dizimo, sua oferta no altar do Senhor. 
Quando você faz um sacrifício Deus aparece para abençoar sua casa, sua família. 
Vamos ofertar agora com alegria. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/22+
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ATIVIDADE  
 

 

 

 

 



 
 

JUNHO – KIDS MAIS QUE VENCEDOR 

 
 
 

 



 
 

JUNHO – KIDS MAIS QUE VENCEDOR 

 

LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança um lápis com ponteira de coroa. 
 

 
 
 
 

 


