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

sobre três mães/mulheres que foram empreendedoras e são referências para as crianças. 

 

 

As mulheres têm um papel fundamental no Reino de Deus, na igreja, no mercado de trabalho 

e na família. Observamos, porém, como o diabo tem colocado a marca da violência, da 

depressão, da fofoca, do feminismo, da sensualidade como referência do ser mulher. Não 

podemos pactuar com isso! 

As dificuldades, muitas vezes, nos levam a tomar decisões erradas e não assumir o nosso 

papel e posicionamento de filhos. 

Na criação Deus nos deu um lugar e posição de autoridade: “Assim Deus criou os seres 

humanos; ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, 

dizendo: Tenham muitos e muitos filhos; espelhem-se por toda terra e a dominem. E tenham 

poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se 

arrastem pelo chão” - Gên. 1:27 e 28. 

Somos empreendedores, capazes de realizar e vencer as dificuldades sem perder a nossa 

característica e essência em Deus.  

Vamos meditar e ensinar as crianças sobre: 

• Joquebede,  

• a viúva do discípulo de Eliseu  

• e Dorcas:  

mulheres que passaram por grandes lutas e dificuldades, mas não renunciaram à sua fé, o 

seu papel de mãe, de filhas de Deus e empreendedoras! 

 

IMPORTANTE:  

1. É possível que não haja tempo para falar das 3 mães, mas esteja pronto(a) para falar 

delas. Se for o caso escolha uma delas e faça a aplicação para as crianças. 

O importante é falar sobre o empreendedorismo delas! Faça a escolha que for 

conveniente à sua realidade. 

2. Outra Sugestão é dividir em 3 estações, onde em cada uma haverá um ministro. As 

crianças serão divididas e passarão pelas estações simultaneamente. 

3. Estejam atentos! Há crianças que não tem suas mães, por algum motivo. Há crianças 

que moram com seus avós ou algum parente e não queremos constrangê-las e nem 

as entristecer. Ore por elas!  Peça muita sabedoria. Você conhece as crianças da 

Kids Church, não é mesmo? Neste caso, você pode usar a história de Dorcas, que 

não sabemos se tinha filhos, mas ela adotou muitos filhos das outras mães sendo 

carinhosa e ajudando. Deus nunca, nunca, abandonará uma criança!! Deus sempre 

vai colocar uma pessoa, uma “mãe” no lugar. A criança precisa saber que ela é 

amada! E ela é filha de Deus.  

Na hora do painel e da lembrancinha, esta criança vai colocar o nome e presentear 

a pessoa que Deus com muito carinho deu para cuidar dela. Em nome de Jesus, esta 

aula será também uma cura. Vai dar tudo certo! 

 

 

- 2 Reis 4:1-7- para conhecer a atitude da viúva do discípulo de Eliseu; 

- Êxodo 2:1-10- para conhecer a fé e empreendedorismo de Joquebede; 

- Atos 9:36-43- para conhecer a importância dos atos de justiça, amor e integridade de 

Dorcas; 

Aula 2 – Mães Empreendedoras 

 

 

Para você Professor: 

LEIA E MEDITE 
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• ensinar as crianças o conceito de empreender; 

• permitir que elas saibam como Deus nos faz capazes de vencer as dificuldades; 

•  mostrar o valor e papel das mulheres; 

• Que elas reconheçam o que suas mães fazem de especial. 

 

A família é a base criada por Deus para formação da identidade de cada um de nós. Este é 

um dos motivos pelos quais o diabo luta tanto para desestruturar as famílias.  

As crianças observam e sentem os acontecimentos da casa muito mais do que os 

pais/responsáveis percebem. Elas muitas vezes não conseguem se expressar verbalmente, 

mas sentem as dificuldades financeiras, as brigas e discussões dos pais, as preocupações, as 

ausências, os medos, o luto... 

É fundamental que elas saibam que Deus sempre está presente com elas e que sejam 

munidas com a Palavra de Deus para saberem que tem um caminho para vencerem! 

Hoje é comemorado o Dias das Mães e cada criança viverá de uma forma, baseado em 

como se dá o relacionamento com sua mãe. Para algumas esse dia traz expectativas 

positivas, alegria, comemoração, almoço especial...para outras pode trazer tristeza, faltas, 

medo, distanciamento... Seja sensível para perceber o sentimento delas e proporcionar uma 

experiência de vitória! 

(Releia o quadro IMPORTANTE – item 2) 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula  

• Leve vasilhas, óleo ou azeite,  

• um cesto (tipo Moisés)  

• e uma roupa (vestido) 

• Faça um painel com papel craft (ou outro, use sua criatividade)  para as crianças 

escreveram o nome de suas mães (escreva para os menores ) 

LOUVOR  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-XSLiyVWOY- Celebrai- Três Palavrinhas 

https://www.youtube.com/watch?v=gyR8K7Fw1v0- Deus da família- Renascer Praise 

 

VERSÍCULO DE HOJE: (adaptado ou na versão NTLH)  

 

“... a mulher que teme o SENHOR Deus será elogiada” - Provérbios 31:30 

 

MINISTRANDO: 

 

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. 

Hoje é o Dia das Mães vamos conhecer três mães que foram empreendedoras. Elas 

realizaram coisas muito especiais! Mas eu acho que vocês até já sabem! Vamos lá? 

 

 

 

Quais são os meus objetivos: 

Qual é a situação da criança: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-XSLiyVWOY-
https://www.youtube.com/watch?v=gyR8K7Fw1v0-
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A Primeira mãe  

Ela é muito especial porque não desistiu, teve fé. Vou contar a história rapidinho pra vocês. 

Quando ela ganhou o bebezinho dela, Faraó, um homem muito mal mandou matar todos 

os bebês meninos que nascessem do povo dela. Ao invés de aceitar que teria que perder o 

filho dela, acreditou que Deus podia salvá-lo e por causa dessa fé Deus deu uma ideia genial 

pra ela, crianças!!!  

Ela empreendeu e fez uma coisa especial: ela fabricou um cesto que nunca ninguém, 

nenhuma mãe tinha feito antes. Um cesto como esse (mostre o cesto ou imagem se não 

conseguir um), passou betume (tipo uma massa) e piche (um líquido que ajudava o betume 

a fixar) que serviram para impedir que qualquer coisa entrasse no cesto. Ela colocou o seu 

filho, bebezinho, no cesto que estava protegido e, então, colocou no rio perto de umas 

plantas bem altas e fortes que tinham na beira do rio para que ele ficasse ali, flutuando pelas 

águas até que aqueles homens que matavam os bebês fossem embora. E o cestinho ficou 

flutuando ali. A filha deste homem mau, Faraó foi passear na beira deste rio e viu esse 

cestinho. Ela viu aquele bebezinho lindo e tirou o cesto do rio. Se apaixonou por ele e não 

deixou que ninguém fizesse nada de mau pra ele! Ela passou a cuidar dele e o adotou. Ele 

passou a ser filho dela também e o chamou de Moisés. Este cestinho que fez ficou tão famoso, 

mas tão famoso que existe até os dias de hoje! Chama berço Moisés (mostre imagens para 

as crianças). Viram como a nossa fé nos faz realizar coisas! 

- QUAL O NOME DELA? QUEM SABE? (se quiser põe a música Joquebede) 

 

A Segunda mãe  

Uma mulher muito obediente e cheia de fé! A Bíblia não conta o nome dela. Conta que o 

marido dela morreu. Ela tinha dois filhos e não podia trabalhar, então começou a ter muita 

necessidade. Não tinham mais nada para comer em casa, as roupas não serviam mais, as 

crianças não tinham lanche para poder levar pra escola...ela estava muito triste e 

preocupada e as crianças também! Ela foi até o profeta Eliseu e contou o que estava 

acontecendo. Ele perguntou o que ela tinha na casa dela e ela disse que só tinha um 

pouquinho de azeite (mostre o azeite para as crianças). Vendo que ela era obediente, 

esforçada Eliseu falou pra ela sair pela rua pedindo vasilhas pros vizinhos, muuuuuitas 

vasilhas!!!! Depois que ela pegasse as vasilhas era pra entrar na casa dela, junto com os filhos, 

fechar a porta e começar a colocar o azeite que tinha nas vasilhas. Os filhos iam passando 

as vasilhas e aquele pouquinho de azeite começou a aumentar de forma milagrosa!!!! Ela ia 

enchendo, uma, duas, três, quatro, cinco....um monte!!!! Um dos filhos falou: Mãe, acabaram 

as vasilhas! E daí o azeite acabou também! Ela foi até Eliseu pra contar aquele milagre e ele 

disse: Agora você tem uma empresa, uma loja de azeite! Vende, paga suas dívidas e ainda 

sobrará muito dinheiro! Estão ricos! 

Viram que nada pode impedir Deus de fazer um milagre! Mesmo quando tiverem com 

necessidades continuem obedecendo e sendo e fiel a Deus. Não parem de orar, acreditar, 

vir na igreja e Deus vai te ajudar! 

 

E a terceira mãe é Dorcas! A Bíblia não conta se ela tinha filhos da barriga, mas tinha muitos 

filhos do coração! Na cidade que ela morava tinha muitas mamães que não tinham marido 

e eram bem pobres. Ela amava as pessoas e se preocupava com elas. Tinha um coração 

bom e generoso e guardava no coração tudo que Jesus tinha ensinado. Ela era tão boa que 

era conhecida como discípula (nenhuma outra mulher tinha recebido esse título). Para 

ajudar as pessoas ela costurava roupas (mostre o vestido). Um dia ela ficou doente e morreu. 

Todos os filhos do coração, amigos ficaram tristes e levaram no velório as roupas que ela tinha 

feito. O apóstolo Pedro chegou no velório e viu toda aquela tristeza. Eu acho crianças, que 

ele se lembrou dos milagres que viveu com Jesus na terra e tomou uma atitude. Pediu para 

todos saírem do quarto, orou ao Senhor e declarou que ela voltasse a viver. E o milagre 

aconteceu!!! A bondade do coração, as suas boas atitudes e fé a fizeram viver uma 

experiência impossível! Ela foi uma mulher que realizou muitas boas obras! 
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Quantas coisas elas realizaram, não é mesmo? Nós também vamos realizar muitas coisas! 

A mães de vocês também fazem coisas especiais. O que é que sua mamãe faz de especial? 

Vamos pensar? 

Nós vamos escrever aqui o nome de cada mamãe. Quem sabe escrever vai escrever bem 

grande o nome dela, ok? E você vai falar uma coisa que ela faz de especial que você gosta 

muito, ok? 

 

Vamos orar por elas?  

(Faça um ato profético: As crianças põem as mãos no painel e oram falando o nome da 

sua mãe, Finalize falando o nome de todas as mães) 

 

ORAÇÃO:  

Jesus, me ajuda a ter fé, a ser obediente, fiel, a fazer coisas boas para todos. Me ajuda nas 

minhas dificuldades para eu não desistir, mas realizar o que eu nunca fiz e vencer! Eu te 

amo e viverei para o Senhor! 

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:  

Lucas 21:1-4 

As pessoas eram acostumadas a entregarem ofertas daquilo que sobrava, o resto e 

achavam que estavam certas! Mas Jesus ensinou que a maior e melhor oferta é aquela 

sincera, não do resto, mas do que é importante e tem valor pra você. Vamos entregar 

nossa oferta com o mesmo sentimento dessa viúva. Vamos entregar o que é importante! 

Pode ser o dizimo de uma mesada, um alimento pra igreja, um lanche para o kids. 

 

SANTA CEIA:  

 

 

Ministrar a ceia para as crianças. 

Seja objetivo e faça desse  

momento santo e que as crianças sintam a 

presença de Deus. 

 

 

 

Segue o link: 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d- 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf 

 

 

 

 

BILHETE PARA OS PAIS:  

 

Queridos pais, 

Nessa Campanha as crianças aprenderão sobre empreender, realizar. 

Hoje as crianças aprenderam sobre mulheres empreendedoras na Bíblia: Joquebede, viúva 

de Eliseu e Dorcas. Aprenderam que a fé, a obediência e a generosidade nos fazem viver 

milagres! 

Desafio Da Semana: Nessa semana converse com seu filho sobre as dificuldades que ele 

está passando e ore com ele. Incentive-o a enfrentar as situações, não desistir e ministre 

que a aliança com Deus nos faz realizar e viver o impossível!  

 

ATIVIDADE:  

Cartão para Mamãe com forminhas: Segue uma segunda sugestão abaixo, também para 

as menores. Colar as forminhas na folha impressa também é uma opção. 

LEMBRANCINHA:  

 

Cartão para as mães ou lembrancinha 

previamente preparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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