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Aula 4 – MAIS QUE PASSARINHOS 

 (Jesus no Sermão do Monte) 

 
Nossa ministração hoje é sobre o que Jesus ensinou sobre o valor que nós temos para Deus. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

No início do Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus viu as multidões, subiu no monte, se assentou e 
passou a ensinar. Então precisamos aprender! 
São 3 capítulos de Mateus que mostram esses ensinamentos e quase no final Jesus começa a ensinar 
então sobre as preocupações da vida; Ele ensina que não devemos nos preocupar com coisa alguma. 

Jesus, então mostra as aves, os passarinhos no céu para mostrar o 
quanto somos mais valiosos para Deus. 
Leia anotação da Bíblia apostólica, deste trecho, na página 1156. 
Notem bem que para ensinar Jesus usou também o visual. Mostrou os 
passarinhos e as flores que certamente havia por lá. 
Assim também vamos ministrar nossas queridas crianças sobre este 
precioso cuidado de Deus, porque valemos muito mais que 
passarinhos que comem migalhas. 

 
Vamos lá? 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 6:25-34 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a saber que nós temos muito valor para Deus. 

 Levá-la a perceber que Deus cuida de tudo até de um simples passarinho que não precisa fazer 
nada, Deus dá o sustento e migalhas o satisfaz; 

 A não se preocupar, porque tudo que ela precisar Ele dará e muito mais. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Criança precisa de comer, precisa de roupa, precisa de livros, material escolar, mochila, precisa de tênis. 
Normalmente tem vontade de comer um hambúrguer, pizza, batata frita (coisas gostosas). 
Quando se têm filhos, toda a prioridade se volta para eles. Os pais querem dar o melhor. A melhor roupa, 
o melhor calçado, a melhor escola, a melhor mochila, e não pode faltar nada do material escolar. Há um 
esforço para pagar aquele passeio da escola, enfim, tudo o que puderem fazer. Lembra do que Jesus 
disse em Lucas 11? Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho, quando ele 
pede um peixe?12Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? 13Vocês, mesmo sendo maus, 
sabem dar coisas boas aos seus filhos. E termina dizendo: Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o 
Espírito Santo aos que lhe pedirem! E ainda há o respaldo DE QUE ELE SABE DE TUDO O QUE 
PRECISAMOS.  
Há famílias, que mesmo com todo esforço não conseguem dar o melhor as crianças podem ficar 
frustradas, mas elas saberão que o Senhor pode muito mais, porque elas são valiosas! 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Que bom se você pudesse levar um passarinho de verdade! Mas senão, 
leve muitas figuras de passarinhos diferentes imagens. 

 Leve também muitas flores. 

 Decore sua sala com móbiles de passarinhos que depois poderá ser a 
lembrancinha de cada criança, com versículo 

 Leve migalhas de pão 

 Leve alpiste 
Outra sugestão: 

 Leve também uma revista de moda. Se conseguir moda de criança ótimo! Ou folhetos das lojas de 
roupas infantis. Se for este, dá até para fazer uma atividade de recortar as roupas e também as 
flores e dividir a turma em dois ou três grupos e farão um painel. E comece a   ministrar. 

 Ou você pode fazer, veja o modelo:  

  
 

MINISTRANDO: 

Crianças, olhem todos esses passarinhos. Que lindos, são coloridos! 
Olhem essas flores! De qual vocês gostam mais? Eu gosto desta flor e deste passarinho. 
São tão lindos. Difícil de escolher não é mesmo? 
 
Me falem uma coisa. Que comida passarinho come? 
Humm... Eles comem esta sementinha aqui. Se chama alpiste. Se a gente tem passarinho em casa, a 
gente compra esta semente. Mas tem muitos passarinhos que não ficam em casa, a maioria fica livre 
voando por ai, nas árvores, cantando lindos, felizes... 
O que será que eles comem? Alguns comem migalhas de pão, não é mesmo? 
Os passarinhos precisam trabalhar para comprar sua comida? 
É lógico que não! 
Como que eles fazem? E tem aqueles que não há pessoas que deem comida para eles. Eles morrem de 
fome? Também, é lógico que não. Eles não morrem de fome. 
Quem cuida dos passarinhos? Isso mesmo, é Deus quem cuida deles! 
E Jesus falou que nós valemos muito mais do que os passarinhos!  
Vocês, crianças valem mais do que todos os passarinhos? Será que Deus não vai cuidar de vocês? Lógico 
que vai. !! Deus é muito, muito, muito, bom. 
 
Ah e as flores? Que lindas! Parece que elas têm vestidos! Cada uma mais linda que a outra. As flores 
precisam ir ao shopping para comprar roupas? Já imaginou um shopping com as flores andando e 
comprando vestidos e sapatos? Que engraçado!! 
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Sabe o que Jesus falou aqui na Bíblia? Que tinha um rei muito, mas muito rico mesmo. O nome dele era 
Salomão. Ele era super rico, milionário. Ele podia ter tudo o que ele queria, porque Deus o abençoou. 
Nunca existiu um rei tão rico como Salomão. Ele podia comprar e ele tinha as melhores roupas, até com 
pedras preciosas que os reis tinham. Era demais! Super top! 
E Jesus disse que nem o rei Salomão se vestiu igual as flores.  
E as flores, hoje estão lindas, mas amanhã, depois, elas já murcham e vão para o lixo. 
Então é lógico que vai também dar a roupa que precisamos. 
Então, Jesus disse: Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer ou beber. 
As pessoas e as crianças que não conhecem Jesus e seu poder é que se preocupam com essas coisas, 
mas Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo o que cada criança precisa, em casa, a roupa até o tênis e até a 
mochila da escola. Ele sabe tudo. 
E cada criança aqui, vale mais e é mais importante do que os passarinhos e as flores, não é mesmo? 
Deus tem muito mais!  
Lembram? É Ano de Rute! Não tem migalhas para as crianças, não tem pouquinho. Deus tem o melhor 
para todos! 
Amém? 
 
Diga comigo: Não vou viver de migalhas nunca mais. Mesmo que demore, Deus vai dar tudo aquilo que 
eu preciso e que a minha família precisa, em nome de Jesus! 
 
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 
Jesus querido, muito obrigado (a) porque o Senhor nunca tem pouco para nós! É sempre mais!  Eu 
acredito  
Que tudo, tudo o que preciso, o Senhor vai me dar. 
Obrigado por eu ter muito mas valor do que os passarinhos e as flores. 
Obrigado pelo seu amor, e porque o Senhor se preocupa comigo. Me ajude a acreditar mais e mais, até 
quando eu for adulto.  Em seu nome amém!! 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 
 

VERSÍCULO: 

 

Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Mateus 6:26 (adaptado para o kids) 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
1) Quanto valor as crianças têm? As crianças valem mais do que o quê? 
2) Com que as crianças têm que ficar preocupadas? 
3) Quem foi que disse essas coisas? 
4) Que ano mesmo que nós estamos? 
5) O que Deus tem para nós neste ano? Migalhas? 

 
Faça a oração do ANO APOSTÓLICO DE RUTE. 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Que oferta nós vamos entregar hoje? 
Tem muita gente que não entrega porque fica pensando que se entregar vai ficar sem. 
Será que devemos ficar preocupados e não vamos entregar nossas ofertas? 
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Será que Deus não vai colocar nas nossas mãos as ofertas que queremos entregar? Será que vocês não 
valem muito mais do que os passarinhos?  
Todas as crianças devem ter suas ofertas para entregar. 
Nós aqui no Kids fizemos uma campanha de alimentos. Isto também é nossa oferta e nós vamos entregar 
para famílias que ainda não podem comprar as coisas. 
Deus nos abençoa e nós podemos abençoar os outros e Deus sempre vai dar o que nós mesmos 
precisamos. Amém? 
 
Vamos então ofertar. 
 

ATIVIDADE  

 
1. Leve tudo semi-pronto: 

 Moldes recortados 

 Olhinhos furados 

 Os “cabides” 

 As linhas, no mínimo 3 para cada criança  

  As crianças vão apenas colorir os pássaros.  

 Não esqueça da tag com o versículo 

 Depois pode pendurar no seu quarto 

Molde a baixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Outra sugestão! Use o mesmo molde. 
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Final de campanha, dia de festa!! Decore a mesa com flores e aproveitem, migalhas nunca mais! 
 

 
 
 

Lembrancinha  

  

A própria atividade ou prendedor decorado. 
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Moldes: 

 

 


