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FUTURO: PROFISSÕES DA BÍBLIA
Aula 04 – Uma vendedora apostólica
Para você professor (a)
Continuando a falar sobre profissões hoje vamos falar da história da viúva em 2 Reis.
Após ela obedecer a Palavra do Profeta se tornou uma grande vendedora. Pagou sua dívida e viveu
muito bem com seus filhos.
Vamos ensinar as crianças que o Senhor no capacita em tudo.
Mesmo quando não temos experiência ou a qualificação necessária.
Aquela viúva provavelmente não tinha esse dom, talvez nunca tivesse trabalhado, não sabia vender.
Mas a partir do momento em que ouviu e fez o que o Profeta Eliseu falou,Deus além de abençoar
multipicando o azeite para que ela pudesse pagar a dívida e poupar seus filhos de serem escravos,o
Senhor a capacitou para ser uma ótima vendedora.

Base Bíblica
2 Reis 4.1-7

Objetivo
Ensinar as crianças a enxergarem que podem também aprender sobre uma profissão com a Palavra de
Deus. Nesta aula falaremos sobre a profissão de vendedor.
Mostrar a elas o cuidado que Deus tem com cada um e que temos que estar atentos para ouvir a voz
do Senhor através de seus profetas para que possamos viver o que Ele têm preparado para nós assim
como a viúva viveu.

Situação da Criança
Muitas crianças tem o desejo de ter uma profissão, seguir um sonho, mas não se acham capazes.
Precisamos ensiná-las que Deus nos capacita em tudo e têm planos pra todos nós.
Quando ouvimos a voz do senhor e a obedecemos somos supridos e capacitados.
E podemos alcançar lugares que aos olhos humanos não poderíamos chegar.

Sugestão para o desenvolvimento da Aula
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Levar a caixa do futuro com objetos diversos. Faça um sorteio entre as crianças. Os sorteados deverão
escolher um objeto e tentar vender para a sala. Vale usar toda a criatividade para a venda: falar dos
benefícios, porque seria ótimo ter aquilo. Ao final da venda, aqueles que comprariam o produto deverão
levantar as mãos.
Repita a dinâmica por 3 vezes.

Contando a História
Um dia uma mulher que tinha acabado de ficar viúva, foi falar com o profeta Eliseu e contou que seu
marido morreu e agora um homem a quem ele devia dinheiro estava cobrando e queria levar os filhos
dela como escravos para pagar a dívida.
Eliseu perguntou – O que você tem em casa?
E ela respondeu -Não tenho nada ,somente uma vasilha de azeite.
Eliseu então falou pra ela pedir vasilhas vazias emprestadas para os seus vizinhos ,depois entrasse em
casa com seus filhos e derramasse aquele azeite que tinha nas vasilhas e separesse as que fossem
ficando cheias.
Ela obedeceu e o azeita começou milagrosamente a se multiplicar. Todas as vasilhas que ela tinha em
casa e todas as que ela pediu emprestado se encheram de azeite. A casa dela virou um grande
depósito de azeite! Então Eliseu falou para ela vender o azeite e pagar a dívida para que os seus filhos
não fossem feitos escravos e o restante do dinheiro que sobrasse seria para ela se sustentar e cuidar
dos filhos.
Deus fez multiplicar aquele azeite e ainda capacitou aquela viúva a ser uma ótima vendedora!
Provavelmente essa mulher nunca tinha trabalhado, mas Deus a capacitou a ter o seu próprio negócio,
a vender o azeite e sustentar sua família.
Deus cuidou de tudo que ela precisava porque ela ouviu a voz do profeta Eliseu e o obedeceu. E o
Senhor fez com que ela fosse a melhor vendedora de azeite daquela cidade.
Vocês acham que não tinha outros vendedores de azeite? Claro que sim. Mas a diferença é que aquela
mulher servia a Deus e obedecia a Sua Palavra.
Então se vocês tem o desejo de ser algo, ou precisam de algo façam como a viúva confie no Senhor e
Ele cuidará de tudo que você precisa. Te capacita para ser o melhor naquilo que você deseja.

Versículo
“Assim fez Noé; conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez.” Genesis 6:22
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Verificação do Ensino
- Qual era a profissão da viuva antes do envio do profeta?
- O que ela se tornou depois do envio?
- O que aconteceu com o azeite?
- Como ela conseguiu os potes para armazenar o azeite?
- Quais características que fizeram ser uma boa vendedora?

Oferta
Vamos exercitar nossa solidariedade assim como os vizinhos que emprestaram as vazilhas para
aquela viúva. Mas nós não vamos emprestar nada. Dessa vez vamos doar roupas e alimentos
para abençoar aqueles que precisam. O Expresso da solidariedade da nossa Igreja
Se organizem e tragam sua oferta no próximo Culto

Atividade
Na atividade de hoje faremos uma brincadeira. Você precisará de 12 copos descartáveis e 2 garrafas
com água
Vamos usar os copos que estavam separados e colocar, em um lado da sala os dois montinhos de
copos e do outro lado as 4 garrafas
Separe as crianças em 2 grupos. Cada grupo terá 1 viúva as outras crianças serão os vizinhos
A “viúva” de cada grupo ficará ao lado das garrafas
Os “vizinhos” ao lado dos copos cada vizinho levara 1 copo de cada vez para a viúva encher de água
Ganha a brincadeira o grupo que encher os 12 copos primeiro.
Mas atenção. Quem derrubar água tem que voltar até o início do percurso.

Lembrancinha

