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Aula 4 
Entrega  

 
Falamos na aula passada sobre gratidão, e hoje vamos falar da importância da 
entrega, de entregarmos as nossas vidas, orações e louvores a Deus. 
  
 Para você professor (a) 
 
O que é realmente a entrega? 
No dicionário apostólico da Bíblia Apostólica temos a seguinte explicação: passar às 
mãos ou à posse de alguém, por em poder de; deixar aos cuidados de alguém e 
confiar. 
Neste ano apostólico de Samuel, temos um grande exemplo do que a entrega gerou na 
vida de alguém que a princípio não tinha nada.  
Ana, ela fez um voto de entrega e confiou sua oração no altar, e isso fez com que ela 
vivesse o milagre.  
Ela cumpriu o seu voto, entregando desta vez o seu sonho, e confiando este sonho ao 
Senhor. 
Assim como ela, muitos na bíblia vivenciaram o poder da entrega. 
Pedro quando se entregou ao Senhor, até mesmo com suas deformações, se tornou 
um grande apóstolo.  
Hoje vamos falar sobre um homem que tinha tudo, e se entregou a vontade de Deus, 
foi provado, perdeu tudo, assolado e ainda ficou enfermo, mas ele não murmurou, não 
questionou apenas se expressou sobre suas frustrações, mas não deixando de ser um 
exemplo de fé, e de busca ao Senhor.  
Sendo restituído em tudo.  
 
Base Bíblica 
Jó 1 e 2 
Jó 42.1-6, 10 
Objetivo 

 Ensinar a criança que nossa entrega tem valor (Jó era intrigo e Deus o 
guardou) 

 Que quando entregamos nossa confiança ao Senhor ele nos abençoa  
(mudança de sorte)  
 

Situação da Criança 
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  Crianças que tem pressa em querer que suas orações sejam respondidas do 
jeito delas. 

 Crianças que mesmo sendo gratas, ainda não entregaram por completo seus 
pedidos de oração.  

 
 

 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
Imagens para ilustrar. 
 

Contando a História 
 Quem aqui já agradeceu ao Senhor hoje? 
E quem aqui já entregou todas as suas orações e pedidos a Jesus? 
Entregar a Deus sua vida e suas orações é confiar que Ele está cuidando. 
Quando você confia, não fica reclamando, não briga, não fica chorando que não 
recebeu. Apenas espera.  
Havia um homem muito rico e certinho. Certo dia Satanás achou que se este 
homem parasse de receber rápido tudo o que ele queria, iria desistir de Deus. 
Deus então permitiu que esse homem perdesse tudo.  
Nossa ele perdeu tudo mesmo, até sua família e ainda estava muito doente. 
O seu nome era Jó. 
E Jó tinha amigos e uma mulher que tentaram de tudo para fazê-lo reclamar de 
Deus.  
Mas Jó já havia se entregado a Deus, então ele confiava. 
Jó então entregou a Deus sua oração e falou: eu bem sei que tudo podes e 
nenhuns dos teus planos podem ser impedidos.  
Ele confiou tanto que Deus iria cumprir suas promessas que entregou tudo diante 
de Deus, até seus melhores amigos.  
E Deus mudou a vida de Jó quando ele orava.  
Ele recebeu o dobro de tudo que tinha perdido. 
Quando você criança entrega tudo nas mãos de Deus e confia, sem reclamar que 
não ganhou, ele muda sua vida. 
 
Quem hoje quer entregar tudo ao Senhor? 
 
 
Oração  
Senhor Jesus eu entrego hoje a minha vida, minhas orações e família no teu altar. 
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Que o Senhor possa receber e trazer mudanças, e que eu possa sempre confiar em Ti. 
Amém.  
 
 
Versículo  

 Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado.   Jó 
42.2 

Verificação do Ensino 

 Jó era um homem rico, mas não se entregou a Deus? 

 Ele se entregou a dor e começou a reclamar?  

 O que Deus fez com Jó quando ele orou? 
 

Oferta         
Assim como Jó se entregou ao Senhor, e foi abençoado, hoje você entregará o seu 
melhor a Deus. 
 
Atividade 
 
EM ANEXO 
 
Lembrancinha 
 
 

 
 
 


