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Aula 4: EU GANHEI E VOLTA, SETE VEZES MAIS 

 

A Viúva de Suném teve de volta suas terras e a rendas do campo, de sete anos que ela ficou fora 
de Israel, no tempo da seca. Dela que vamos falar hoje. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

“Aquele que obedece à direção de Deus, jamais sofre perdas, mas recebe acréscimos. Esta 

mulher deixou sua casa, crendo na Palavra do profeta, e quando retornou a seus pais, Deus 

preparou um cenário perfeito para 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 estareis seguros, creia nos seus profetas e você prosperará. (IICr.20:20)”- Bíblia 

Apostólica página 492 

 

LEIA E MEDITE: 

 

II Reis 8:1-6; II Reis 4: 8-37  
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança, a saber, o que aquela mulher perdeu. 

 Levá-la a entender que quem obedece tem restituição. A desobediência atrasa a benção 
de Deus ou nem acontece. 

 Levar e ensinar a criança a perder. E saber que quando se perde Deus ensina também. 

 Levar a criança, a saber, que Deus pode fazer muito mais.  
 Levar a entender o conceito de RESTITUIÇÃO. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Como dissemos na introdução, temos que ficar atentos aos dois tipos de crianças: as que já 
perderam e as que nunca perderam. Vamos tocar numa parte muito delicada para crianças: a 
PERDA.  
Não estamos só falando de perda de pessoas (separação dos pais), ou animaizinhos de 
estimação, mas perda também de coisas, objetos e até mesmo um jogo. 
Tem crianças que não sabem perder. Não sabem por que são crianças e ainda não aprenderam. 
Precisam ser ensinadas. 
A realidade deve ser encarada, mas o sentimento deve ser muito considerado e ser tratado como 
verdadeiro, porque é verdadeiro. 
Nós formadores, e obviamente os pais, precisamos de muito discernimento e ajudá-las a lidar 
com este sentimento genuíno de perda, que gera frustração, tristeza ,desamparo. Se para nós, 
adultos, é difícil, imagine para os pequenos! 
Apresentando Deus, como aquele que olha para ela e sabe o que está acontecendo, e sabe 
como ela está se sentindo e já está preparando algo muito melhor, fará com que ela tenha muita 
confiança e fé, entendendo que Ele pode fazer muito mais e trazer de volta; restituir da Sua 
maneira. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Use o número de 1 a 7 em cartões bem grandes 
 

 
 

 
 
Use números pretos primeiro, e depois coloridos e com carinhas na restituição. 
 

MINISTRANDO: 

 

Olá Crianças. Quem aqui já perdeu sete vezes? 
Aqui na Bíblia tem uma história de uma mulher que era viúva, seu marido tinha morrido. Então ela 
já tinha perdido uma pessoa, não é mesmo? Ela morava então só ela e um filho, tinha uma boa 
casa, possuía muitas terras, quer dizer, era bem de vida! Parecido assim como fazenda de 
plantação. 
O que será que ela perdeu? 
 
Naqueles dias havia um homem de Deus chamado Eliseu, ele era profeta. Profeta é o homem 
que fala com Deus, ouve a voz de DEle, Deus fala com ele e ele fala para as pessoas de coisas 
importantes e coisas que vão acontecer. O profeta disse para ela: Saia daqui leve seu filho e 
todos da sua casa, porque vai acontecer uma grande fome, não vai ter nada para comer, se não 
vocês vão morrer de fome! Virão sete anos de muita fome! 
Que número eu falei SETE! (mostre o número sete) 
 
A mulher obedeceu! Ela largou tudo, fez as malas e foi embora. Deixou sua linda casa e deixou 
também suas terras, sua fazenda! Ela fez tudo o que o profeta tinha falado e foi morar em outro 
país. Ela ficou morando lá por sete anos! (coloque um a um, os números)  
Já pensou? Largar tudo! Ela nem podia levar nada. O filho dela também teve que largar seus 
brinquedos seu quarto, todas as coisas. Por sete anos não podiam voltar. Acho que eles ficaram 
tristes, com saudades, acho que até choraram. Mas ela obedeceu! 
Ela perdeu sete anos da sua vida. Quem aqui tem sete anos? 
Se o filhinho dela tinha 5 anos com mais sete quantos anos ele iria ter?  
Se ela tinha 30 anos com mais sete, quantos anos ela teria? 
 
Uau! Imaginou você perder sete brinquedos? Sete roupas bonitas?  
Depois de sete anos, a fome acabou como disse o profeta. Será que a roupa ainda iria servir no 
menino? Será que os brinquedos teriam graça? Como será que estava a casa dela? 
Abandonada! Cheia de mato! Acho que o mato cresceu e cobriu a casa dela. 
Acho que a escada de madeira apodreceu. Será que a casa ainda estaria em pé!? 
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Depois de sete anos ela voltou! E ela foi até o rei pedir de volta sua casa e sua fazenda e tudo o 
que era dela! Porque quando a pessoa deixava suas terras e não voltava, ficava tudo para o rei. 
 
Quando ela chegou lá no palácio, advinha só de quem o rei estava conversando e perguntando? 
Sim o rei estava falando dela. O servo do profeta estava contando para o rei da vida dela, o 
grande milagre que tinha acontecido com ela. 
Sabe qual milagre era? Um dia o filho dela ficou muito doente, e morreu. O profeta orou e ele 
viveu de novo!! 
Eles estavam falando disso e ela entrou. Seria coincidência? 
Não, não era coincidência, não! Era Deus preparando tudo para ela ter de volta tudo aquilo que 
ela tinha perdido! 
O rei perguntou para ela se tudo era verdade. E ela contou tudo o que tinha acontecido.Então o 
rei deu uma ordem: 
- Devolva tudo o que era dela! A casa, a fazenda, tudo, tudo, tudo. 
Ah e devolva também todo o dinheiro que ela deixou de ganhar com a fazenda desde o dia que 
ela saiu até agora! 
 
Ebaaaa! Quantos anos ela ficou fora? 
- Sete! 
Quantas vezes ela ganharia mais? SETE VEZES MAIS! 
(coloque um a um os números, com carinha contando com as crianças) 
Isto é RESTITUIÇÃO!  
Vamos aplaudir, Deus é muito bom!! 
 
Crianças, o que temos que aprender hoje, é uma coisa muito importante. Aquela mulher e seu 
filho receberam de volta porque eles obedeceram. Obedecer agrada a Deus. 
Vocês acham que Deus estava olhando e cuidando dele nesses sete anos? Sim! Deus sabe tudo! 
Deus olha tudo e vê tudo, Ele nunca vai deixar a gente sofrer para sempre. 
Ele sempre traz de volta o que perdemos, mas de um jeito muito melhor! 
 
Precisamos obedecer e esperar porque Deus é fiel! 
Vai acontecer! 
Repita comigo: Vai acontecer! 
 
Vamos pedir ajuda para Deus? 
Vamos orar! 
 
ORAÇÃO: 

 

Senhor, Deus em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais do que 
nós estamos orando, pedindo ou pensando. O SENHOR é o DEUS da restituição. 
Repete comigo, Eu quero ser como aquela mulher que obedeceu e acreditou no Senhor! 
Agora olhe para vida de cada criança e traz de volta o que foi perdido.  
Ensina também a perder, porque sabemos que todas as vezes que perdemos o Senhor está perto 
para também trazer de volta de uma maneira bem melhor, em nome de Jesus, escuta nossa 
oração e nos responde Senhor. AMÉM!! 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 
 

VERSÍCULO: 
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 Efésios 3: 20 (adaptado para o Kids)  

A glória seja dada a Deus, ...que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos! 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1) Quantas vezes aquela mulher perdeu? 
2) O que ele perdeu? 
3) Onde ela foi morar? 
4) Quem devolveu tudo para ela? De que jeito? 
5) Por que acontecem as perdas? 
6) O que é RESTITUIÇÃO? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

2Reis 4:8-10 
 
A nossa oferta a cada dia, a cada domingo, vai construindo um memorial. É como se cada oferta fosse um 
tijolo. Um em cima do outro até formar uma parede. Cada oferta nossa vai ficando na memória de Deus. 
Ele não esquece! 
Muito, muito tempo atrás, antes de tudo isto acontecer com esta mulher, ela fez uma oferta para Deus. Ela 
e seu marido construíram um quarto para o profeta ficar. 
Ela construiu cuidou da obra de Deus, e Deus não se esqueceu. 
Então, na hora que ela precisou Deus a abençoou. 
Por isso sempre traga sua oferta aqui na casa do senhor, aqui no Kids. 
Cada criança estará construindo um memorial. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ATIVIDADE  

 
1. Colorir- colar gliter ou lantejoulas etc..  

Sugestão: depois recorta e colar no palito de sorvete, neste caso imprimir em folha mais durinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vamos brincar de amarelinha e lembrar-se de quantas vezes seremos restituídos quando 
cair no numero 7. 
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LEMBRANCINHA 

 
Numero 7 profético. Pode colar no lápis, ou pirulito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


