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AULA 4. Ginástica artística  – Ser criativo 

 

Nessa aula vamos falar da ginástica artística. Abordaremos como os atletas se preparam e 

exercitam o dom que Deus deu a eles. 

 

Para ter um melhor resultado eles treinam muito e se preparam. Além de muita dedicação, esse 

esporte requer um nível de criatividade diferenciado, e isso é um dom que poucos tem. 

 

Hoje vamos ensinar as crianças que o dom da criatividade foi entregue para nós e devemos 

exercitar esse dom a cada dia, orando mais e buscando ao Senhor. 

 
Para essa aula se prepare de uma forma especial não deixe de orar e se consagrar pedindo que 
o senhor multiplique o dom que te deu para ministrar as crianças. 
 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

 
Todos nós recebemos um dom natural de Deus que é a criatividade. Desprezar esse dom é um 
grande desperdício, pois jogamos fora a oportunidade de ajudar as pessoas que estão ao nosso 
redor e de fazermos para nós sempre o melhor também. Quando deixamos de buscar algo novo 
acabamos nos conformando com o que estamos vivendo no momento e não vivemos as 
possibilidades e maravilhas que o Senhor tem para nós. 
 
A criatividade é uma das semelhanças que carregamos de Deus. O primeiro a demonstrar o 
poder da criatividade foi o próprio Deus, através da sua fantástica criação que podemos 
contemplar até hoje! Depois o homem começa a exercer sua criatividade quando dá nome aos 
animais. 
 
Use a sua criatividade para essa aula e para tudo na sua vida para viver a boa, perfeita e 
agradável vontade do Senhor em todas as áreas da sua vida e levar as crianças a viverem 
também o melhor dessa terra na presença do Senhor! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Gênesis 2.19 e Marcos 2.1-5 
 
 

OBJETIVOS: 

 

● Mostrar a criança que ela pode exercer o dom da sua criatividade para abençoar quem ela 
ama 

● Despertar na criança o desejo de serem criativas 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças hiperativas e que muitas vezes não conseguem expressar suas ideias. 
Crianças tímidas com medo de julgamento dos pais e de serem repreendidas. 
Vamos ensinar as crianças a usarem toda a sua criatividade de acordo com a palavra de Deus 
usando a sua fé. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Cole na parede as figuras dos ginastas para o desenvolvimento da aula 

 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Outubro- Campanha Atletas do kids 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

 

MINISTRANDO: 

 
Quem sabe que esporte é esse que está nas imagens? 
 
Se chama Ginástica Artística esses atletas se dedicam muito todos os dias para a cada 
apresentação estarem melhores. Eles exercitam o dom que Deus deu pra eles para cada dia 
estarem melhor. É lindo ver essas apresentações e como os atletas conseguem fazer 
movimentos tão precisos.  
 
Alguém sabe que dom é esse? É o dom da criatividade. E todos nós temos esse dom. Deus deu 
esse dom ao homem logo que ele foi criado. Foi Adão o primeiro homem que deu nome a todos 
os animais. Todinhos. Tem que ter muita criatividade para colocar nome em toda a bicharada que 
existe na terra, não é mesmo? 
  
Deus nos deu a criatividade para abençoar as pessoas. Isso mesmo quem aqui tem amigos?  
Todos nós. E é muito legal quando podemos ajudar nossos amigos. 
 
Sabe na Bíblia conta a história de 5 amigos. 4 deles estavam com saúde, mas 1 deles era 
paralítico. Isso significa que ele não podia andar. 
 
Os 4 amigos queriam ajudá-lo de alguma forma, então eles souberam que Jesus estava 
passando pela cidade de Cafarnaum, pertinho de onde eles moravam. Então eles tiveram a ideia 
de levar o amigo até Jesus, pois eles sabiam que Jesus poderia curá-lo. 
 
Mas chegando na casa onde Jesus estava era IMPOSSÍVEL entrar. Estava muito cheio! 
O amigo que estava doente certamente ficou triste, porque não viveria o milagre... 
Mas os 4 amigos tinham o dom da criatividade. Eles pensaram em algo diferente. 
 
Como não daria para entrar na casa pela porta, eles tiveram a ideia de entrar pelo teto. Então 
eles fizeram um buraco no teto da casa, e desceram o amigo amarrado em uma corda. 
 
Jesus ficou impressionado com a atitude daqueles homens, e curou o amigo deles. 
 
Quem é criativo não vê dificuldades, mas sempre procura um caminho, uma alternativa. 
 
Você tem esse dom, se existe um problema ou situação difícil, o Senhor sempre te dará uma 
alternativa para vencer e viver os milagres Dele. 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor meu Deus eu quero poder usar a criatividade todos os dias da minha vida para abençoar 
quem eu amo: a minha família, os meus amigos, e as pessoas que estão ao meu redor. Eu 
recebo hoje esse dom do Senhor, em nome de Jesus, amém. 
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VERSÍCULO: 

 
“Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente”. 
Romanos 12.2 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
- Qual o dom que devemos exercitar todos os dias? 
- O que os 4 amigos fizeram quando viram que não iam conseguir passar pela multidão? 
- O que você acha que o amigo paralítico sentiu ao viver essa experiência? 
- Quem já teve que usar a criatividade para resolver um problema? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Vamos entregar hoje nossas ofertas por alguém que amamos ou talvez esteja doente como 
aquele paralítico. Os amigos tiveram fé que ele seria curado e ele foi mesmo. Então vamos ter fé 
e entregar uma oferta para que todos que amamos possam chegar mais perto de Jesus também. 
 

ATIVIDADE  

 

Vamos preparar um foguetinho. Para isso você precisará seguir os seguintes passos:  

1. Separe algumas fitas coloridas de papel crepom, 
junte as pontas e corte num tamanho que não encoste 
no chão quando a criança estiver com o braço para 
baixo para não tropeçar. 

2. Dobre uma folha de jornal várias vezes até ficar 
numa largura estreita. 

3. Coloque os fitilhos no centro do papel dobrado e 
cole com fita adesiva. 

 

4. Dobre o papel até encontrar o centro onde estão os 
fitilhos e repita do outro lado. Cole com fita adesiva. 

5. Passe um barbante no centro do papel enrolado e 
puxe dando um nó.  

 

Está pronto! É só rodopiar e se divertir! 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
A própria atividade. 
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