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Nesta aula vamos continuar o ensino do significado da palavra empreender; vamos ensinar 

sobre Debora, uma mulher empreendedora em seus dias. 
 

 
 

Deus levantou Debora como uma mulher sabia e estrategista em um tempo muito 

difícil para Israel. Ela foi mediadora, conselheira e realizadora. Levou o seu povo a 

viver a libertação da opressão e escravidão. Com sua liderança e atitude conduziu 

o povo a viver a promessa de conquista. Venceu o preconceito de governar em 

uma cultura em que apenas homens eram líderes. Sua dependência a Deus levava 

a todos a reconhecer que era uma mulher cheia do Espírito de Deus.  

 
Juízes 4 e 5 

 

 

• Ensinar as crianças o conceito de empreender; 

• Permitir que elas saibam como Deus nos faz capazes de resolver questões 

difíceis 

• Mostrar que Deus pode usar todo aquele que tem um coração disponível 

para Ele.  

 

Conflitos, dúvidas, incertezas fazem parte da constituição de todo ser humano. Na 

infância se dá a formação da identidade e por esta razão as crianças são tão 

assoladas e atacadas por sentimentos de incapacidade. 

Uma das principais características da infância é pureza, esperança, alegria e 

criatividade. Vamos resgatar estas características e ministra-las para vencerem as 

coisas difíceis. 

 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 
Vídeo História Bíblica Para Crianças: DÉBORA E BARAQUE [Confiar em Deus] 

 https://www.youtube.com/watch?v=U-dZ9OT1q6w 

 

LOUVOR 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AHqqzUkjRjw- Deus Grandão- Três Palavrinhas 

https://www.youtube.com/watch?v=wYy9mFSET4Q- Escape- Renascer Praise 

 

 

Aula 3 – DÉBORA  

POSSO RESOLVER COISAS DIFÍCEIS  
 

 

 

Para você Professor: 

LEIA E MEDITE 

Quais são os meus objetivos: 

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA  

https://www.youtube.com/watch?v=U-dZ9OT1q6w
https://www.youtube.com/watch?v=AHqqzUkjRjw-
https://www.youtube.com/watch?v=wYy9mFSET4Q-


2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ 

MAIO/2022 

CAMPANHA: CRIANÇAS EMPREENDEDORAS” 

 

VERSÍCULO DE HOJE: (adaptado ou na versão NTLH)  

 
“Ó Senhor dos Exércitos, 

como é feliz aquele que em ti confia!   Salmos 84:12 

 

MINISTRANDO:  
Inicie a ministração apresentando o vídeo para as crianças. 

Após a apresentação faça uma roda para continuar a ministração. 

 

Vocês viram que história sensacional?! Deixe as crianças falarem o que perceberam e 

chamaram a atenção delas. 

 

Crianças, hoje vamos continuar aprendendo sobre aquela palavra diferente: empreender! 

Vocês lembram o que ela significa?  

Empreender significa: tentar; decidir realizar, fazer algo.  

Vamos repetir comigo: tentar; decidir realizar, fazer algo. 

 

Vocês perceberam o que Debora fazia? Ela ajudava as pessoas a resolverem coisas difíceis! 

E sabem porque ela conseguia isso? Porque ela confiava e buscava a Deus! 

 

Quem aqui é bom para resolver questões difíceis? Quem é bom de matemática? De 

charada? De pegadinha?  Considerando a idade e contexto da sua turma faça contas de 

matemática para eles resolverem ou leve algumas charadas (sugestão nos anexos). 

 

Crianças, tem problemas que são muitos difíceis não é mesmo? Talvez você esteja passando 

por alguma coisa difícil e pensa que não pode resolver, que não irá conseguir..., mas 

lembram da história de Debora? Porque ela buscava a Deus Ele a ajudava para resolver as 

situações e ajudar a todos que precisavam!  

Deus sempre tem uma forma de nos ajudar! Se você confira nele conseguirá e quando for 

impossível Ele irá te ajudar! Viram que Ele mandou uma chuva que fez atolar os carros de 

ferro daqueles homens maus? Vamos confiar em Deus, pois ele nos faz capazes de vencer! 

ORAÇÃO:  
 

Jesus, eu quero confiar em Ti e sempre te amar! O Senhor me faz capaz de resolver coisas 

difíceis e nada irá tirar a minha alegria e esperança! 

 

CHAMAMENTO:   
 As crianças precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador.  

Em todas as aulas, tenha discernimento do momento do 

chamamento. 

Nós temos a missão e também o desafio de levar nossas crianças até 

o Salvador, 

Mesmo que elas tenham que repetir a oração várias vezes, entenda 

que é melhor que a façam todos os domingos, do que nunca.  
E vamos pensar que cada aula é uma oportunidade de salvação. 

Será que no próximo domingo, virão? 

Como Jesus entra no nosso coração? 

É só orar e falar, JESUS ENTRA AQUI DENTRO DE MIM. EU QUERO TE RECEBER COMO MEU 

SALVADOR. 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_84_12/


2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ 

MAIO/2022 

CAMPANHA: CRIANÇAS EMPREENDEDORAS” 

 

 

HORA DO TESTEMUNHO:  
 

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho é contar 

as coisas boas e milagres que Deus fez. 

O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também; é um 

diagnóstico da vida espiritual das crianças e das experiências que elas têm 

com Deus. 

Crie um cartaz bem lindo e especial e quando 

chegar este momento, uma criança passa andando 

com ele pela sala e quem tem testemunho vai               atrás 

dela. 

E quando a criança contar seu testemunho, 

ela ganha um cartãozinho escrito “Eu tenho 

uma experiência com Deus” ou “Eu vivi um milagre” 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS  
 

Salmos 37:25 

Deus nunca nos abandona e sempre nos dará tudo que precisamos! O rei Davi ensina que 

em todo tempo da nossa vida: criança, jovem, adulto, velho, Deus sempre cuida de quem 

é Dele. Por isso entregamos as nossas ofertas e confiamos que Ele sempre nos ajudará! 

Ensine as crianças a entregarem o dizimo da mesada, um alimento pra igreja, um lanche 

para o kids, a separar um valor para as ofertas. 

 

BILHETE AOS PAIS  
 

Queridos pais, 

Nesta Campanha CRIANÇAS EMPREENDEDORAS, as crianças estão aprendendo 

empreender; realizar. 

Hoje aprenderam sobre Debora, sua fé e capacidade realizadora para ajudar o povo de 

Deus a vencer! Ela resolvia coisas difíceis! 

 

DESAFIO DA SEMANA: Descubra algo que sua criança ainda não fez, algo que seja ou 

pareça difícil para ela. Pode ser até um joguinho ou uma tarefa doméstica. 

Algumas crianças ainda não conseguem amarrar o cadarço do tênis ou não penteia o 

cabelo sozinha. Seja qual for a tarefa, incentive que ela pode realizar ou fazer. 

 

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site 

do Kids: https://www.renascerkids.com/ 

Se precisar pode procurar qualquer professora da Equipe. 

Estamos aqui, e oramos por sua casa todos os dias! 
  

Deus abençoe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE:  

 

Tinta de lama- 

https://www.youtube.com/watch?v=eQhcW2aXgqs 

 

Prepare a tinta com as crianças e peça para cada criança 

desenhar a parte da história que mais gostou.  

Leve pincéis para pintarem. 

 

Sugestão para as menores: A árvore onde Débora ficava. 

 

Devem usar a tinta de cola para o tronco (abaixo modelo 

para imprimir) 

 

LEMBRANCINHA:  

 

    
Mel com a tag do versículo.  

Conte para as crianças que o significado de Debora é abelha! Pode ser uma forma delas 

fixarem a história e nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQhcW2aXgqs
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