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Aula 4– JESUS NO MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS 

 
Hoje vamos falar das bem aventuranças. 

   
 Para você professor (a): 
 

 Bem aventurado, ou feliz! 
Para sermos bem aventurados (feliz) precisamos permitir que Deus nos molde em nossas atitudes, 
pensamentos, sentimentos e  comportamentos. 
quando somos bem aventurados, somo abençoados, e Deus nos favorece com benefícios 
No monte das bem aventuranças Jesus ensinou que se tivermos certas atitudes seremos felizes. 
Você é bem aventurado! O Senhor te escolheu. 
 

Base Bíblica 
Mateus 5. 1-16 
 

Objetivo 
 
 

Que a criança entenda que nossas atitudes e obediência nos faz feliz. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas que não tem recurso para viajar ou fazer algo diferente nas férias. Então vamos marcar os 
domingos dessas crianças para que tenham férias bem animadas.  
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
   

1. Faça um cenario conforme a sugestao.  
 

 
2. Faça cones conforme a sugestão e coloque pendurados atras do cenario da montanha, pode 

deixar de forma que as crianças vejam. Dentro você colocará as imagens que estão em 
anexo. 
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Anexo  

    
 

 

Contando a História 
 
Hoje nossa viagem é para as montanhas! Quem já subiu em uma montanha? Ou que já ficou em um 
lugar bem alto? Ou mora em prédio?....da para ver tudo do alto não é mesmo? Hoje nós vamos 
aprender o que Jesus ensinou de um monte para uma multidão, ele ensinou o que precisamos fazer 
para ser feliz. 
O que te deixa feliz? Ouça as crianças! Complete dizendo um docinho também nos deixa feliz não é 
mesmo?! Cada um desses “docinhos” aqui vai representar o que Jesus ensinou.  
Ele chamou de bem aventuranças que quer dizer feliz, bem aventurado é aquele que é feliz.  
Utilize a maquete que você preparou e boa aula! 
 
No monte Jesus ensinou 8 atitudes que  se tivermos vamos ser felizes, vamos ver. Pegue a primeira 
imagem de dentro do varal de cone. 

1. “Bem-aventurados os humildes ( ou pobre) de espírito, porque deles é o reino dos céus.” 
Humildes de espírito são aqueles que não são orgulhosos que se acham ricos, espertão. Você 
conhece alguém que se acha melhor que os outros? Então, esses não são humildes. Quem é 
humilde sabe que ainda tem muito que aprender. 
 

2. “Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.” 
Você já ficou muito triste e chorou por alguma coisa que aconteceu? E por ter feito algo 
errado? Jesus perdoa nossos pecados e nos trás o consolo, quando o aceitamos como nosso 
salvador, e somos bem aventurados, somos felizes. 
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3. “Bem-Aventurados os mansos, porque herdarão a terra.” 

 
Ter a atitude de ser manso é ser amável, humilde, submisso. Quando somos parecidos com Jesus  
temos mansidão . 
Deixamos de fazer exigências, sabe quando queremos tudo para aquela hora e muitas vezes fazem 
até birra?. Deixamos de querer o primeiro lugar em tudo.  
Ser manso nos torna melhores e temos a certeza que um  dia iremos estar junto com Jesus no céu.  
 

4. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 
Você já ficou com muita muita muita sede ou fome? Que não dava para esperar? E quando 
comeu e tomou a água deu aquele alivio?! Humm muito bom ne. Assim como o corpo precisa de 
alimento e água, o nosso  espírito) necessita da palavra de Deus 
Se tiver fome e sede de justiça, vai ler a bíblia  e orar.E voce vai sentir grande satisfação; será 
abençoado com a verdadeira felicidade.Será como comer uma sobremesa deliciosa humm, 
daquelas que não da vontade de parar de comer. 
 
5. “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.” 
Ser misericordioso significa não castigar alguém mesmo que mereça.Os misericordiosos são 
aqueles que perdoam outros e mostram a eles bondade que não merecem e sem condenar.  
devemos mostrar misericórdia, porque Deus é misericordioso  com a gente. Deus promete 
bênçãos especiais para quem é misericordioso. 
 
6. “Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.” 
Jesus promete que os que permitirem que Ele os limpe do pecado verão a Deus. 
Quando cometer um erro confesse seu pecado a Deus, Deus sabe de tudo, mas você precisa 
contar e se arrepender.  
 
7. “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 
Você já viu alguma vez pai e filho tão parecidos que as pessoas dizem: “ta na cara que é pai e 
filho!” 
é desse jeito que tem que ser quando as pessoas olharem para a sua vida, eles devem dizer: 
“Esse menino ou menina é filho de Deus”. Sabe por quê? Porque vocês “promovem a paz”, isso é 
ser pacificador, promover a paz entre os inimigos. Quando fazemos isso somos parecidos com 
Deus.Você pode ajudar a manter a paz com seus amigos, sendo verdadeiro e bondoso, 
mantendo-se calmo quando alguém quer começar uma briga.Ter paz com Deus e com outros lhe 
trará grande felicidade e você será chamado filho de Deus. 
 
8. “Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 
Quem gosta de ser maltratado? Ninguém né, é difícil ser maltratado por fazer o que deve, mas 
Jesus nos deixou um exemplo e uma promessa para nos manter fiéis. 
Quando as pessoas rirem ou tentarem ofendê-lo por agir bem, pense nos dias felizes que terá no 
Céu. As dificuldades duram algum tempo, mas o Céu vai durar para sempre! 
 
Tudo isso Jesus nos ensinou no Monte das bem aventuranças. Quem deseja seguir esses 
ensinamentos para ser feliz? Amém então feche seus olhos e vamos orar. 

 

Oração  
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Senhor Jesus, muito obrigado por deixar esses ensinamentos, eu quero ser uma criança bem 
aventurada, eu e minha família seremos felizes em nome de Jesus. 

Versículo   
 

         Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11:28 (adaptado) 

 

Verificação do Ensino 
1. O que quer dizer bem aventurado? 
2. Onde Jesus fez esse ensinamento? 
3. Quantas bem aventuranças Jesus ensinou? 
4. Fale uma que você mais gostou. 

 

Oferta         
 
Jesus quer que nós alcancemos a Felicidade completa, chegando mais próximo Dele. 
No monte das bem aventuranças ele nos ensinou e a vontade Dele é boa, perfeita e agradável, mas 
precisamos obedecer e ter atitudes, certo? 
A oferta também é uma atitude, atitude de fé, de amor, de obediência. Quem quer ter essa atitude 
hoje? 
Vamos orar. 
 

Atividade  
 

1. Vamos brincar de amarelinha. Eles deverão jogar o em um numero e o numero que cair eles 
deverão dizer qual bem aventurança que é. Deixe os visuais por perto para que possa 
consultar, o objetivo é que eles repitam para fixar. 

 

 
 

 

2. Faça duas equipes em fila e cada um deve colocar uma pecinha formando um monte, ganha 
quem não deixar o monte cair primeiro. Você pode usar peças de monta- monta, 
caixinhas...etc. Pode ser feito com as crianças pequenas e com as grandes. 
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Lembrancinha  
  

Lembra 

Boa aula!  

   
 

 

 

 


