
 

 

 

 

Julho – Campanha  
Férias: o que levarei na minha mala? 

 

 AULA 2 – Na minha mala tem DECISÃO 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nessa aula falaremos sobre decisão. 

Rute decidiu seguir a vontade de Deus. Nós todos os dias precisamos tomar decisões. Será que estamos 
escolhendo a vontade de Deus também? 
Aborde o tema de decisão e utilize a dinâmica da caça ao tesouro para reforçar que quando tomamos a 
decisão correta, encontramos a benção de Deus. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 1: 11-17 

 

OBJETIVOS: 

 
Leve a criança a refletir sobre as suas escolhas diárias e a pensar qual seria a vontade de Deus para aquela 

situação. 
E lembrem elas que as escolhas corretas sempre tem consequências de bênçãos. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças hoje tem acesso a tantas informações que é difícil se ter o controle. 
Com tantos influenciadores, existe um grande desafio de empoderar a criança na tomada de decisão e traze-
la para a reflexão do certo e do errado. 

As decisões não devem ser tomadas para agradar um amigo ou um desejo momentâneo. Precisamos 
colocar o Senhor no centro das decisões e refletir se aquele caminho é o melhor. 
Se isso ficar enraizado na criança, o futuro será bom. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Prepare uma caça ao tesouro. 
Aproveite bem o espaço que você tem no kids. Se houver possibilidade, utilize os espaços próximos a sala 

de aula. Utilize o mapa para delimitar a região que as crianças poderão procurar as pistas e aproveite para 
escrever algumas regras. 
A brincadeira começa com a entrega do mapa, que deve sugerir aonde está a primeira pista. 
Uma pista deve ter a dica da próxima, e a última pista leva até o tesouro. 

 
Na caixa do tesouro inclua: 
-  Bíblia: a palavra de Deus é o maior tesouro, pois nos ajuda a tomar a decisão certa 
-  Oleo da unção: a unção de Deus quebra o mal e nos habilita para vencer as dificuldades 

-  As lembrancinhas do dia: Deus sempre tem o melhor para nós. Se tomamos as decisões certas, seguindo 
sempre a vontade de Deus, somos muito abençoados. 
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MINISTRANDO: 

 
Esse clima de férias é uma delícia, não é mesmo? 

E quem lembrou de trazer a sua mala para o kids? Quem não trouxe, está cuidando bem? 
Eu trouxe a minha! (demonstre a sua mala).  E hoje vamos falar sobre mais uma coisa importantíssima para 
carregarmos com a gente!!!! 
 

Algum palpite? 
 
Então eu vou mostrar (mostre o símbolo do dia). 
Quem sabe o que simboliza esse objeto? Quem disse DECISÃO, acertou. 

 
É muito importante levarmos na nossa mala essa capacidade de tomar decisão. Mas não é qualquer decisão 
não... É decidir pelo que é certo! 
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 Vocês vão se lembrar que na história de Rute, Orfa decidiu voltar para Moabe e seguir seus velhos 
costumes... mas Rute escolheu um caminho melhor. Ela decidiu seguir o plano de Deus. 
Ele escolheu servir a Deus, e buscar a vontade Dele. 

 
A escolha de Rute fez ela ser muito abençoada. 
 
Não foi fácil tomar essa decisão. É provável que ela tenha sentido medo do que estava por vir, afinal ela não 

fazia ideia do que ia acontecer. Mas ela tinha conhecido a Deus o suficiente para saber que a melhor escolha 
era seguir a vontade Dele. 
 
E vocês, qual decisão querem colocar na sua mala? 
Eu decidi colocar a minha mala a vontade de Deus, seguir a direção Dele. 

Quem deseja isso, já vai recebendo o símbolo do dia e vamos orar. 

 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor, eu decido hoje seguir a sua vontade, o seu caminho. Ainda que as outras opções apareçam mais 
atrativas, eu quero seguir a sua direção e o caminho que o Senhor tem para mim. Eu me coloco debaixo 
da sua vontade, e creio que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Em nome de Jesus, Amém” 

 

VERSÍCULO: 

 
“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; Não, não; porque o que passa disto é de procedência maligna.” 

Mateus 5:37 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- Qual foi a escolha de Orfa? 
- Qual foi a escolha de Rute? 
- Porque é importante decidirmos pela vontade de Deus? 
- Como posso tomar decisões certas? 

- O que já incluímos nas nossas malas? (aliança e decisão) 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Esse é um momento muito especial do nosso culto. O momento que abrimos o nosso coração e entregamos 
algo para Deus. 
Muitas pessoas desprezam esse momento... Desprezar também é uma escolha. Dar importância e outra. 

O que vocês escolhem hoje? Eu decido abrir meu coração, e ainda que não tenha absolutamente nada para 
colocar, uma oração de gratidão eu posso oferecer ao Senhor. E vocês? 
Vamos ofertar? 
 

ATIVIDADE : 

 
Levar alguma malas extras para quem não recebeu na primeira aula: 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/37+
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Símbolo aula 2: 

 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 

 


