
AULA 4 - REI UZIAS - SOU AMIGO DA NATUREZA ………...…………………………,

Nesta aula vamos continuar o ensino do significado da palavra empreender; vamos ensinar sobre o
Rei Uzias, um homem que empreendeu muitas obras em seu reinado.

Uzias foi conhecido como um rei que buscou a Deus e foi correto em seus caminhos. O seu
governo durou 52 anos e começou a reinar por volta dos 16 anos de idade. Enfrentou os
filisteus, sírios e edomitas, vencendo-os e realizando a construção de muitas cidades. Ele
era considerado amigo da agricultura, pois construiu cisternas (reservatório de água, da
chuva e de outras fontes); também fortificou as cidades, construiu torres no deserto,
fabricou máquinas tendo a sua fama conhecida por toda região. Ele foi maravilhosamente
ajudado por Deus, tornando-se muito poderoso

2 Crônicas 26:1-15

● ensinar as crianças o conceito de empreender;
● despertar a capacidade de criar
● despertar o chamado para cuidar das coisas criadas por Deus

Na era da tecnologia da informação e usos excessivos desses dispositivos (celular, TV,
vídeo-game) precisamos nos atentar para que os olhos das crianças também vejam a
beleza da natureza criada por Deus. Todos os sentidos precisam ser estimulados para
percepção da perfeição da natureza: o ar que respiramos, a intensidade das cores e
cheiros das flores, as diversas texturas em plantas e animais, o som do vento e de cada
ser criado. Quando observamos, contemplamos e cuidamos  da natureza nos aproximamos
do Criador.
Após a criação o Senhor disse ao homem: “ ...Tenham domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra” Gn 1:28. Ele nos deu
um domínio, uma responsabilidade e missão sobre a natureza. Vamos ensinar este
fundamento para as crianças.
Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● Faça uma decoração especial com as coisas da natureza. Se puder,
coloque em cestas: Água, flores, folha, terra, alguns legumes, verduras,
frutas – preferencialmente natural .

● Leve também uma coroa para representar o rei Uzias
● Leve um cacho de uvas (depois pode dar às crianças) para

representar que Uzias tinha muitas vinhas e era amigo da agricultura



LOUVOR

https://www.youtube.com/watch?v=QyiNcEPPb5o- Muito bom- Minha vida é uma
viagem
https://www.youtube.com/watch?v=c0VO-WfnW0k- Ele me amou primeiro- Morada

VERSÍCULO DE HOJE: ( adaptado ou na versão NTLH)

Salmos 24:01: “Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que
nele vivem”

MINISTRANDO:
Crianças, vocês já pararam para observar a natureza?
Quantas coisas maravilhosas existem?
O ar que respiramos, a água, as flores, as folhas, os alimentos, os animais. Tantos tipos,
tantas formas, tantas cores, não é mesmo? A natureza é perfeita e maravilhosa demais!
Algo assim só pode ter sido feito por alguém muito maravilhoso, perfeito e poderoso!
Quem será que é o Criador de tudo isso? Eu sei que vocês já sabem! É claro que é Deus!
E vocês sabiam que depois que Deus criou a natureza Ele deu uma tarefa para o homem?
Cuidar da natureza! Cuidar dos rios, preservar a água, cuidar da terra e plantar nela para
ter o que comer, cuidar dos animais, preservar as plantas!
Eu vou contar para vocês a história de um rei que praticou essa ordem de Deus. O nome
dele era Uzias! Aqui na Bíblia conta que este começou a governar com 16 anos e o seu
reinado durou 52 anos! Ele buscou a Deus de todo coração e por isso Deus o abençoou
muito! Tudo que ele fazia dava certo! A Bíblia conta que ele foi maravilhosamente ajudado
por Deus! E ele fez muitas coisas como rei: fez escudos e lanças para o exército, fabricou
máquinas que atiravam flechas e fez algo muito especial: cuidou da natureza!
Sabem como ele fez isso? Ele fez reservatórios de água na terra para que a terra pudesse
ficar sempre molhada e pronta para receber as sementes! O que ele fez preservou a água
e ajudou a ter sempre plantas, verduras, legumes na terra para o povo se alimentar! Por
isso na Bíblia diz que ele foi amigo da agricultura! Que coisa boa que ele fez não é mesmo
crianças?

E contando essa história para vocês eu estou aqui pensando que o rei Uzias pode ser
chamado de empreendedor! Vocês lembram o que essa palavra diferente significa?
Empreender significa: tentar; decidir realizar, fazer algo.
Vamos repetir comigo: tentar; decidir realizar, fazer algo.

Ele fez, empreendeu coisas para ajudar a natureza! Vamos pensar juntos agora: o que nós
podemos fazer, empreender para cuidar da natureza como Deus nos ensinou? Escute as
ideias das crianças e ajude-as a encontrar no dia a dia coisas que elas são capazes de
realizar. No anexo segue imagens para ilustrar as atitudes.

Estimule e desafie as crianças a serem agentes, amigos da natureza!

ORAÇÃO:
Jesus, obrigado por ter criado um mundo tão lindo para nós! Obrigada pelos animais, pelas
plantas, pelas flores, pelas frutas, pelo ar. Eu quero cuidar de tudo que o Senhor criou com
muito amor. Eu sou amigo de Deus e amigo da natureza!

https://www.youtube.com/watch?v=QyiNcEPPb5o-
https://www.youtube.com/watch?v=c0VO-WfnW0k-


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 façam todos os domingos  do que nunca .

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 23:01
O Senhor é o nosso pastor, nosso Pai e cuida da gente assim como um pastor cuida da sua
ovelha.
O pastor da grama para sua ovelha comer, água para beber, cuida dos seus pelos para
ficar aquecida... pergunte quem tem bicho de estimação e faça um comparativo do
cuidado que realizamos com o cuidado de Deus!
Deus não vai deixar faltar nada do que precisamos porque Ele nos ama muito!
Vamos entregar nossa oferta, nosso dízimos, confiando nessa Palavra!



BILHETE PARA OS PAIS:

Queridos pais,
As crianças estão aprendendo sobre empreender.
Hoje aprenderam sobre o rei Uzias e suas obras. Ele buscou a Deus e foi muito ajudado por Ele.
Uma das coisas que realizou foi investir em água e por isso foi chamado amigo da agricultura.
Ensinamos as crianças a importância de preservar e cuidar da natureza.
Incentive seu filho a cuidar das obras do Criador e ser amigo da natureza!
Desafio: Que tal fazer uma hortinha em casa?
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!

ATIVIDADE:
Sugestão 1
Vamos plantar! Existem várias técnicas e sementes.
Escolha uma que se encaixe com as possibilidades do seu grupo: tomate, feijão,
girassol...

Sugestão 2 : “Nada de arrancar folha da árvore ou flor da jardineira! Estamos falando de fazer
arte com o que encontramos já caído num passeio pelo parque ou no quintal”.

- leve as folhas que você previamente já pegou
- se tiver leve “olhinhos”
- leve um pronto como referência
- depois cole a tag do versículo

Leia mais em:
https://bebe.abril.com.br/familia/10-atividades-usando-flores-e-folhas-que-a-crianca-encontr
ar-na-natureza/

https://www.renascerkids.com/
https://bebe.abril.com.br/familia/10-atividades-usando-flores-e-folhas-que-a-crianca-encontrar-na-natureza/
https://bebe.abril.com.br/familia/10-atividades-usando-flores-e-folhas-que-a-crianca-encontrar-na-natureza/


LEMBRANCINHA:

A própria atividade



SUGESTÃO DE ADESIVOS PARA COLAR NA ATIVIDADE
(Imprimir em folha adesiva ou passar cola)


