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AULA 4: TEMPO DE IR NA CASA DA VOVÓ
Nesta aula vamos falar de passear na casa da vovó. Vamos falar de Timóteo e sua avó Loide.
O Dia dos avós é 26 de Julho, então vamos aproveitar e fazer um lindo cartão para eles.

Para você professor (a):
Podemos imaginar a alegria de Loide ensinar a palavra a seu neto!? E que alegria de Timóteo
ficar na casa da vovó? A Bíblia não fala de nenhum detalhe desses, mas nos permite a imaginar
que relacionamento lindo entre a vovó e seu neto. Entre uma geração e outra. E a palavra de
Deus sendo passada àquele que acompanharia o apostolado de Paulo, bem de perto.
Seu pai era grego e sua mãe judia (Atos 16:1) e o apóstolo Paulo tinha grande admiração por
elas e a fé que tinham e que sabia que pelo comportamento, Timóteo também tinha: uma fé não
fingida. Uma fé verdadeira.
Loide deixou um legado, primeiro à sua filha Eunice e depois ao filho de sua filha.
Debaixo desta palavra vamos ministrar nossas crianças agradecendo a Deus pelos avós.

Base Bíblica:
Atos 1:16 e II Tim. 1:1-5

Objetivo:



Levar a criança a entender que Deus também lhe deu tempo para estar mais perto da vovó
e do vovô
Levar a criança a agradecer a Deus pelos avós. Deus é bom e sabe que as crianças
precisam deste carinha especial.

Situação da criança:
As avós e os vovôs dos dias atuais estão longe daquela imagem de cabelos bem brancos com
óculos e bengala; não tem, na sua grande maioria, a figura de “velhos” e idosos. As crianças
gostam de estar com eles. Estar com os avós é tudo de bom!
Vamos nos atentar às crianças que não têm avós vivos, para que esta aula não lhes seja triste.
Fale as tias avós, ou de uma pessoa muito querida que ele tenha consideração.

Sugestão para o desenvolvimento da Aula:




Vamos fazer um teatro! Você pode se vestir de vovó e contar esta história. Ou escolher
alguma vovó para estar no Kids neste dia. Ou alguém para ser este personagem.Ou ainda,
enquanto conta vai se transformando numa vovó ou vovô. (desta imagem que falamos
acima que não é mais, mas como é teatro, tudo vale para ministrar). Leve os acessórios de
uma vovó ou vovô. Você pode dizer no final que é sua avó... Lembre-se: é um teatro
E vamos também fazer uma culinária. Simulando os quitutes que a vovó faz. Leve
toquinhas para todas as crianças e escolha uma receita simples de bolachinha. Leve todos
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os ingredientes... Leve semi pronta, some para as crianças fazerem as bolinhas. Não
esqueçam de lavar as mãos!

Ministrando a aula:
Comece com: “Olá meus netinhos” “Eu sou a vó (fulana de tal...)”, se você decidiu contar a
história vestida de avó.
Hoje vou contar uma história bem legal, mas bem legal mesmo. Vocês vão ter que adivinhar qual
é a pessoa que esta contando a história. Tipo: “Quem sou eu?”.
(enquanto conta, vá colocando os acessórios e quando terminar as crianças deverão dizer que é
Vovó)
Meu nome está na Bíblia uma vez só. E eu gosto muito da Palavra de Deus. Eu me casei há
muito tempo atrás. Muitos anos mesmo! Eu tive uma filha. O nome dela também aparece na
Bíblia.
Desde quando minha filha era bem pequena, eu ensinei pra ela sobre Deus e Sua Palavra. Todos
os dias eu contava histórias da Bíblia para ela. Os milagres de Deus! O amor de Deus! O poder
de Deus, e ela era muito inteligente e aprendeu tudo. E acreditava de verdade em Deus!! Como
eu acreditava!! De verdade! Não fingindo.
Ela cresceu, ficou uma moça muito linda e arrumou um namorado bem bonito e casou-se com
ele. Foi lindo!
Passado um tempo mais uma coisa aconteceu. Minha filha ficou grávida e teve um lindo bebê!
Já sabem quem sou eu?
Meu primeiro e único netinho. Seu nome era Timóteo.
Ah... Eu gostava muito que o meu netinho ia à minha casa. Eu fazia coisas gostosas pra ele
comer. E ele era muito carinhoso e me abraçava e beijava. Que delícia é ter neto!
A coisa que eu mais gostava de fazer com ele, era contar as histórias da Bíblia, igual eu fazia
com minha filha. Eu lhe contava dos milagres, do poder de Deus, de tudo que eu sabia de Deus.
E gente, Sabe de uma coisa? Ele aprendeu direitinho. Ele amava a Deus e acreditava no poder
de Deus. Ele tinha muita fé! Fé é acreditar de verdade nas coisas de Deus.
Já sabem quem eu sou? Não precisa dizer meu nome, o que eu sou? Eu tenho um neto então eu
sou??
- Uma vovó! Muito bem!
Quem aqui tem uma vovó ou vovô?
Não é demais ir à casa da vovó (ou vovô).
O que a vovó faz?
Então..., vamos fazer de conta que estamos na casa da vovó. É férias não é? É tempo também
de ir à casa da vovó. E vocês vão me ajudar em enrolar as bolachinhas. (***Sugestão de receita
abaixo). O que será que a vovó faz de muito bom?
(faça com as crianças e peça para alguém levar ao forno e enquanto isso elas farão um lindo
cartão para a vovó e as bolachinhas são a lembrancinha)
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Vamos agradecer a Deus pelos avós e nós vamos fazer um lindo cartão. Porque nesta semana
dia 26 de Julho, na quarta feira é o Dia das vovós. (Incentive as crianças a ligar pra vovó e vovô
nesta semana. Dizer que os ama e dizer que têm um cartão para eles. Estejam atentos a todas as
situações)

Oração:
Querido Deus. O Senhor é muito bom pra mim. Obrigado pela minha avó, e pelo meu avô.
Obrigado, cuida deles, dá saúde para eles....
Em nome de Jesus

Versículo:
Tudo neste mundo tem o seu tempo.... Há tempo de se alegrar (Eclesiastes 3:1 e 4)

Oferta
Muito tempo depois, Timóteo o netinho daquela vovó que se chamava Eunice, foi convidado pelo
apostolo Paulo, para viajar com ele, ajudá-lo e falar de Jesus para pessoas de bem longe que não
conheciam Jesus. E Timóteo foi! Ele era um super servo de Deus.
E sabem o que estava pensando? Timóteo foi uma oferta da sua vovó. Porque foi ela que o
ensinou.
Tudo que a gente faz pra Deus é um oferta e Deus recebe com alegria.
Vocês acham que aquela vovó ficou triste ou contente que seu neto foi viajar longe pra falar de
Jesus!
Lógico que ela sentiu muitas saudades, mas ela estava feliz pela sua oferta.
Vamos hoje, entregar nossas ofertas também. Quando a gente entrega. Deus coloca alegria no
nosso coração.

ATIVIDADE E LEMBRANCINHA
Um cartão para a vovó e vovô

As crianças devem escrever: Vovó (ô), Eu te amo muito!
Faça este versículo impresso para colar atrás :

A coroa dos avós, são os netos... (Provérbios 17:6)
FELIZ DIA DOS AVÓ
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Leve os cartões e corações recortados e as crianças escolhem as cores e colam e escrevem
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Ou ainda este! Com papeis bem coloridos.
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SUGESTÃO: Receita de Bolachinha de Maizena.
Ingredientes:
01 lata de leite condensado lata ou caixinha
grande
500 gr de amido de Milho “Maizena”
200 gr manteiga sem sal
15 a 20 min de forno
Rendimento: 200 bolachinhas se for
pequeninas.

Corte a manteiga em pedacinhos e junte com o leite condensado numa vasilha amassando
bem até ficar uniforme.
Junte a Maisena aos poucos ,e vai amassando bem, até ficar uma massa consistente e
uniforme e desgrudar da mão.
Faça a bolinha. E por fim, faz uma marca de leve com o garfo.
Leve ao forno de 15 a 20 minutos e pronto.,

Pode ser outra receita mais simples, também, como mini pizza. Leve as massinhas semi
prontas e as crianças Poe o molho, presunto queijo (talvez gostem mais, é que bolachinha,
lembra vovó, rsrss...)
Coloque em saquinhos e eles podem levar pra casa.

