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INTRODUÇÃO 

Neste mês ministraremos a PALAVRA PROFÉTICA que está sobre nós: 
“...Neste ano, eu ajuntarei os meus montões, prosperarei com muita saúde e vigor e não me faltará suprimento em 

abundância...”  
(Oração do Ano Apostólico de Ezequias – Apóstolo Estevam) 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Estas aulas também estão baseadas no Jejum dos Montões que fizemos em Março. 

Se existe uma palavra e o conceito que as crianças entendem muito bem é MONTÃO!! E para elas um montão de 
qualquer coisa é muito bom.  
É só você abrirmos os braços e dizer “um montão assim, ó” , que já vão sorrir! Pronto já entendeu! 
O que vamos ministrar é que Deus tem Montão de todas as coisas para as crianças que são dEle. E que Deus 
mandou falar que é este Ano. E todas as crianças vão viver, em nome de Jesus! 

 
Nosso texto Base desta Campanha é: 
II Crônicas 31 
5 Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e 
de todos os outros produtos das suas plantações; trouxeram também em grande quantidade a décima parte de tudo 
o que tinham. 
6 Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a décima parte dos 
seus touros e dos seus carneiros e a décima parte de tudo o que tinham dedicado ao SENHOR, seu Deus, e 
juntaram as coisas em grandes montões. 
7 Começaram a amontoar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo mês. 
8 Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus, o SENHOR, e 
elogiaram o povo de Israel. 
9 Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, 
10 e o Grande Sacerdote Azarias, descendente de Zadoque, respondeu: – Desde que o povo começou a trazer todas 
estas ofertas ao Templo, nós temos tido bastante para comer, e tem sobrado muita coisa; o SENHOR Deus tem 
abençoado o seu povo, e por isso temos comida até demais. 

 
Nossas aulas: 

 
“QUEM TEM MONTÕES PODE REPARTIR” 

Durante este mês faremos arrecadação de alimentos e roupas infantis em bom estado, para suprir nossa 
Assistência Social:  
A cada domingo, tanto os professores quanto os alunos trarão o que arrecadaram durante a semana com 
sua família e vizinhos. No primeiro domingo os professores já levarão e incentivarão a fazer um Montão de 
Suprimentos para Doar. Vamos fazer uma grande inteiração com as famílias através das mídias e redes 
sociais! 
 
Se prepare! Não deixe para ultima hora! Busque excelência! 
Leia e estude cada texto!  Vá além das sugestões! Vá para altar! Busque criatividade em Deus! 
E Deus certamente vai honrar e abençoar a sua vida e as crianças serão marcados com a Promessa dos 
Montões, em nome de Jesus! 

 Equipe Pedagógica. 

 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

Dia 05 
Montão de Riqueza e  

Sabedoria 
Pedido de Salomão I Reis 3:3-13; 4:29-34 

Dia 12 Montão de Estrelas Alegria de Abraão 
 (link com o Dia dos Pais) Gênesis 15:1-6 

Dia 19 Montão de Peixes Suprimento153 grandes peixes João 21:1-13 

Dia 26 Montão para Repartir Sobraram 12 cestos cheios João 6:1-13 
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AULA 1- MONTÃO DE RIQUEZA E SABEDORIA 

 

Iniciamos nossa Campanha, falando de Salomão, que fez um pedido diferenciado para Deus.  

 

Para você professor (a): 

 

Um pedido que Deus se agrada, é este: Sabedoria! 
Veja o que fala Tiago 1:5 : Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá 
livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. 
As palavras de Salomão agradaram ao Senhor e Ele lhe deu além do que pediu. Ele pediu sabedoria para 

reinar e Deus se agradou que deu a ele riquezas e Glória. (I Reis 3:13) 

Não houve ninguém igual a Salomão nem antes nem depois dele. Ele teve montões e montões e 

abundância! 

E mais, quando agradamos ao Senhor , Ele dá o desejo do nosso coração (Salmo 37:4) 

Como professore e acima de tudo formadores apostólicos, precisamos ser os primeiros a ter esta 
experiência. 
Vamos ministrar esta aula, na certeza que nossos Kids serão os mais sábios e prósperos nas suas casas e 
em suas escolas. Serão diferenciados nesta geração! 
 
Vamos Profetizar Em Todas As Aulas Isaías 11: Os sete espíritos de Deus. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
I Reis 3:3-13; 4:29-34 ,  Tiago 1, Isaías 11:1e2 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que neste ano Deus disse que tudo será Montões (bastante mesmo, 
muito, muito) em tudo; em casa; na família; na escola; na igreja; em todos os lugares...; 

 Ensiná-la que como Salomão ela pode pedir pra Deus que lhe dê sabedoria; 

 Que o nosso Deus não é Deus de pouquinho, nem de miséria, mas é o Deus da abundância. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças, hoje, sofrem ou tem sintomas de vários déficits; problemas de aprendizagem até mesmo 
na pré-escola que preocupam pais, professores e que lotam os consultórios infantis.  
Os dados estatísticos são surpreendentes e significantes.  
A procura de um bom profissional pelos pais é muito importante, debaixo de orientação e indicação das 
escolas.  
Como formadores apostólicos, precisamos estar sempre atentos e observando as crianças. 
Promova ainda neste mês um encontro ou reunião com os pais, para que, debaixo desta palavra da 
Campanha, possamos profetizar sabedoria, inteligência, conhecimento e entendimento na vida dos 
filhos e juntamente encontrar e apontar caminhos para sua saúde intelectual, emocional e espiritual. 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/5+
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
A Cada Aula Desta Campanha, Vamos Fazer Uma Decoração. 

 Para esta aula sugerimos móbiles de Moedinhas , Coroas (significando a riqueza de Salomão) e 
“lâmpadas”, (significando “Inteligência e Sabedoria”) 

 

 Que tal, fazer fotos assim e enviar para os pais? – Complete o quadro escrevendo o versículo  
Isaías 11: 2 “E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de 

entendimento,... o Espírito de conhecimento... 

  
 

 Para os maiores que já sabem ler, e fazer contas, leve uma folha de atividades, mais divertidas, tipo 
caça palavras ou cruzadinhas. Os maiores ainda podem trabalhar em grupo com alguma Situação 
problema, 

 Use uma COROA, para representar o Rei Salomão ou dramatize. 

 Cole no palito de churrasco: 
 
 
 
 
 

o Uma máscara de preocupação para colocar na frente do seu rosto. 
o Uma imagem de oração 
o Uma Lâmpada (significando sabedoria e inteligência) 

 
MINISTRANDO: 

 
Olá crianças!  
Hoje está começando um tempo Novo! Um novo mês! Voltamos das férias e vamos voltar para escola. E 
Deus mandou dizer que Vai ser o melhor tempo para as crianças. Em casa, com a família, na escola em 
todos os lugares. Deus é muito bom!!E Ele mandou falar também que nós vamos viver MONTÕES. 
 
Quero fazer uma pergunta, eu acho que é fácil: Quem sabe o que significa Montão? 
- Muito bem! Montão é muito, muito, muito. é Bastante, bastantão assim! 
Vamos então falar de Montões, ok? 
Sabia que aqui na Bíblia fala de montões? É verdade.  Fala sim! Em vários lugares. 
 
Hoje eu vou contar de um moço! O pai dele tinha morrido. O pai dele era rei e ele seria Rei em seu lugar, 
mas ele estava muito preocupado! Ele não sabia como ser rei. Mas ele não queria ser um rei qualquer. Ele 
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queria ser um rei como o pai dele foi. O pai dele foi o Rei Davi. E o nome deste rei era Salomão. Ele amava 
muito a Deus! 
Então Salomão entregou uma oferta, se ajoelhou e fez uma oração.  
E Deus falou para ele: O que você quer Salomão? Peça o que você quiser.  
E na oração ele fez um pedido bem diferente! 
O que será que ele pediu?Hum..., alguém sabe?  
O que você pediria? (Ouça as crianças e se necessárias as oriente depois). 
Ele pediu sabedoria e inteligência e conhecimento. Ele queria ser sábio para ser um ótimo rei! 
Será que Deus ouviu oração dele? 
Sim. Deus se agradou com seu pedido. Deus ficou muito contente com o pedido de Salomão, ele poderia 
ter pedido um montão de dinheiro, poderia ter pedido um montão de armas para guerrear contra os seus 
inimigos, poderia ter pedido um montão de cavalos e muitas riquezas, não é mesmo?  
Então Deus lhe respondeu: 
Vou fazer o que você pediu Salomão. Você será Sábio e Inteligente e até o que você não me pediu eu vou 
ter dar. Você terá um montão de riquezas e glória. Ninguém será mais sábio e rico como você. 
E Salomão foi o rei mais sábio e inteligente que já existiu. Ele conhecia tudo! Ele sabia de todos os 
assuntos. E ele Foi o Rei Mais Famoso Que Existiu! Ele respondia as perguntas mais difíceis! Tudo ele sabia 
a resposta.  
Deus ficou muito contente com Salomão e se agradou dele. 
 
Alguém aqui quer ser muito inteligente?  
Alguém aqui ter muita sabedoria e na escola responder coisas difíceis e resolver problemas que ninguém 
consegue resolver? - Alguém aqui quer ter sabedoria? - Alguém aqui tem dificuldade na escola e gostaria 
de poder resolver? 
Não só agora, mas até quando você crescer e ter muitas, muitas, coisas e  ser próspero? 
 
Será que podemos fazer como Salomão e fazer este pedido para Deus? 
Aqui na Bíblia também está escrito assim: Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá com 
muita vontade! 
Então vamos orar e pedir. 
Feche seus olhos. Mas pede de verdade, com vontade. 
E eu também vou orar e pedir isto para Deus e vou abençoar cada um de vocês. 
 
(Ore, unja e profetize Isaias 11, na vida de cada criança) 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Deus, nesta hora, quero fazer como o rei Salomão. Dá-me Sabedoria e Inteligência, principalmente 
na escola. Tira agora todas as minhas dificuldades. Eu quero entender as coisas que são difíceis. Eu sei que 
o Senhor tem montões para minha vida, então eu te peço e eu sei que o Senhor pode me dar, porque está 
escrito na Tua Palavra. E eu creio; eu acredito. Em nome de Jesus. Amém 
 
VERSÍCULO: 

 
Isaías 11:2 E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito 
de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/11/2+
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. De qual rei falamos hoje? 
2. Qual era o nome do pai dele? 
3. Por que ele estava preocupado? 
4. O que ele fez? (antes de orar) 
5. O que Deus falou para ele? (antes de ele pedir) 
6. Qual pedido que ele fez? 
7. Deus respondeu ao seu pedido? Como? 
8. Deus responde nossas orações?  
9. O que Deus falou que vamos viver neste ano?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

I Reis 3:4 
 
Deus falou que vamos viver os Montões, certo?Salomão viveu os Montões, certo? 
Mas antes dele orar e fazer seu pedido. Ele fez uma coisa muito especial. Quem se lembra. 
Isto mesmo, ele fez uma oferta! 
Mas não foi uma oferta pequena não, foi uma oferta muito grande! Ele entregou 1.000 (mil ofertas)!!  
Uauuu!  
Daí Deus apareceu para ele. 
 
Mil é pouco ou é montão? Montão, isto mesmo! 
Neste mês, nós vamos fazer também o nosso montão. 
Hoje eu trouxe um pouco e também as outras professoras trouxeram, para começar a fazer o nosso 
montão. 
Cada domingo, nós vamos trazer 1 kg de alimento, mas para ser montão vamos precisar de ajuda. Então 
nós vamos pedir em casa (os pais e mães já devem estar sabendo), para nossa família, nossos vizinhos, 
nossos amigos e nós vamos trazer para fazer o nosso montão, certo? 
Pra quê? Para abençoar as pessoas que tem pouco e às vezes não tem nada nem para comer nem para 
vestir. 
Porque quem tem montões pode repartir,  
Esta será nossa entrega, em nome de Jesus! 
 
Vamos começar? 
 
(envie mensagens para os pais) 
 
ATIVIDADE  

1. Joguinho da sabedoria: 
 https://www.youtube.com/watch?v=wRJPYDx6nSY 

https://www.youtube.com/watch?v=wRJPYDx6nSY
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A Professora leve semi pronto para os menores e trabalha com figuras sobre a história 
As crianças podem colorir ou só fazer bolinhas coloridas  
Dentro fazer perguntas sobre a ministração, para os maiores. Provavelmente eles já sabem como brincar, 
 

1. Vamos brincar de caça ao tesouro!!! Esconda pela sala algumas “moedas de chocolate” e brinque 
de está quente ou está frio... Vá dando pistas até as crianças encontrarem o tesouro que para a 
surpresa delas será uma caixa com uma bíblia dentro. Veja a reação das crianças e explique que 
esse é nosso maior tesouro, pois é a palavra de Deus e nela encontramos resposta para tudo, e hoje 
aprendemos a pedir a Deus sabedoria. (depois distribuía as moedas de chocolate). 
 

           
2.  

 

LEMBRANCINHA: 

 

É tempo de juntar montões, incentive as crianças a fazerem o desafio diário e entregar no final do mês no 
Kids Church. 
 
Decore o crofrinho com coroa para lembrarem da aula e que Salomão pediu sabedoria. 
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