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Aula 5:  NA AREIA OU NA ROCHA
Parábola dos Dois Fundamentos

★ PARA VOCÊ , MINISTRO E PROFESSOR :

Houve um mover de Deus quando lançaram os alicerces do Templo:
“Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor , apresentaram-se os sacerdotes,
paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asafe, com címbalos, para louvarem o Senhor ,
segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel.”_ Esdras 3:10
O alicerce é a base de toda construção. (fundação, firmamento, estrutura, suporte, assento, eixo.)
O alicerce do templo  resgatou,  o povo de Israel, a esperança de voltar para Jerusalém e muito mais
que isto, o resgate da dignidade; da honra; da felicidade; o fim da miséria e sobretudo uma restituição
espiritual.
O alicerce correto, é a garantia de uma casa, um prédio que suporta todas as intempéries e porque
não dizer,  a garantia de reconstrução.
Nesta parábola dos dois fundamentos, a casa que não teve seu alicerce na areia, não tinha base,
não tinha fundação, então ela foi destruída, não houve nenhuma chance de reconstrução.
Espiritualmente, a rocha é Jesus Cristo. A casa, somos nós; morada de Deus; templo do Espírito Santo!
Isaías 26:4 – “Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a Rocha eterna”.
Aquele que construiu na areia era ansioso, tinha pressa, foi considerado tolo e insensato.
Nós ministros e pastores de crianças devemos lançar os alicerces no nosso chamado e no nosso
ministério, neste ANO DE ESDRAS.  Não podemos cair no engano da ansiedade, ter pressa  e não
deixar a  preguiça entrar, porque lançar os alicerces na rocha, certamente é mais trabalhoso.
Lembrem-se, tudo começa conosco!
A reconstrução começa conosco, em nome de Jesus!
Vamos lá?
Uma ótima aula !!

★ LEIA E  MEDITE
★ Lucas 6:47-49

★ Mateus 7: 24-27
★ Anotações  Da Bíblia Apostólica página 1378 - referência de Lucas

★ QUAIS SÃO OS MEUS OBJETIVOS :

LEVAR A CRIANÇA A
★ entender o que é um alicerce. (mostrar com imagens)
★ entender que a vida dela é a casa e a rocha é Jesus Cristo
★ despertar nela um desejo de fazer tudo certo
★ orar com elas para que tenham experiências com Deus
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★ Qual é a situação da criança:

Insistindo ainda neste versículo: “Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações" (Provérbios 20:11).
Tudo que a criança precisa é uma base sólida, uma educação, valores e princípios na Palavra.
O quanto antes levarmos as crianças a conhecer Deus e Jesus, antes teremos crianças abençoadas e
assim nosso chamado verá o resultado de uma casa construída na rocha.
Com certeza a Palavra faz diferença nas crianças. Podemos comprovar isto com as crianças que
estão na Kids Church. Você percebe mudanças e transformação de comportamento nelas ?

Você já assistiu a este vídeo? Muito interessante
https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/bebes-conseguem-saber-o-que-e-certo-e-errado-segundo-p
esquisa-sobre-percepcao-09112022

★ SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Leve pedra para representar a rocha e areia, monte

numa forma ou semelhante, segue uma imagem como
referência

Imagens sugeridas , logo mais abaixo:
Imprima 2 ou mais de cada, para as crianças segurarem, ou
alterne no momento das 2 tempestades.  Recorte e cole em
papel mais duro, ou cole palito de churrasco, de modo com
que a criança possa segurar e participar da hora da
dramatização

Leve um borrifador de água para a hora da chuva.
Faça 2 casinhas de papel . Numa ponha um palito de sorvete atrás e finque nas pedras . A
outra só finque na areia
No momento em que estiver contando da primeira

casa, borrife bastante água na casinha sobre a
areia até que o papel fique encharcado e ela caia.

Faça o mesmo com a casa da rocha (cuide para
que ela não caia.- Faça um teste antes)

As crianças participam com a tempestade fazendo barulhos e segurando as figuras.
Se preferir use o som de tempestade no celular. https://youtu.be/0WSMjRmRZNs

★ LOUVOR:

Renascer Praise :FAZER MORADA

https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/bebes-conseguem-saber-o-que-e-certo-e-errado-segundo-pesquisa-sobre-percepcao-09112022
https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/bebes-conseguem-saber-o-que-e-certo-e-errado-segundo-pesquisa-sobre-percepcao-09112022
https://youtu.be/0WSMjRmRZNs
https://youtu.be/kOjI-ka5eKo
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★ VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e
ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. (Mateus 7:24)

★ MINISTRANDO:

Olá, crianças!
Vamos para a história de hoje. E esta também é uma história que Jesus contou. Jesus sempre contava
histórias para ensinar alguma coisa para as pessoas.
O que será que Jesus queria ensinar com esta , que está aqui na Bíblia?
Como sempre, vou pedir ajuda de vocês. Topam?
Esta história fala de chuva e tempestade, então eu preciso de alguém para ser a tempestade.
(entreguem as figuras) E vocês vão fazer barulho de tempestade, ok?
Então, quando eu falar que a tempestade começou vocês vão balançar essas nuvens e farão muito

barulho.
Vamos ensaiar?
Muito bom!

Havia dois homens que queriam construir uma casa.
O primeiro era bem esperto e inteligente e sabidão, pensava em tudo. Ele calculou bem e encontrou
um lugar bem firme; encontrou  uma pedra bem forte  e começou a fazer o alicerce.
Alicerce? O que é isto? (mostra a imagem) - Toda casa precisa ter uma parte bem firme antes de
levantar os tijolos. É a parte principal da casa. Precisa fazer um buraco bem fundo, colocar os tijolos da
base embaixo, na terra, daí em cima desta base pronta, levantar as paredes. este homem fez isto.
Deu trabalho mas finalmente sua casa ficou pronta !

- Ihh!! to ouvindo um trovão! (as crianças fazem o barulho- coloque o som)
- Tá chovendo! Tá chovendo! Olha a tempestade. O rio está subindooo! Está transbordando!
- Tá caindo sobre a casa!! Muito, muito forte …!
- Será que a casa vai cair ??

Pronto. Está parando… parando… parou!
- Olha só ! a casa está em pé; está firme! Não caiu ! Porque está firme na pedra, na rocha.
O segundo homem, não era esperto não, ele não se importava em calcular! Nem gostava de pensar
em nada! Era bastante tolo. Sabe, meio preguiçoso, até. Não era nada inteligente! Ele nem procurou
um lugar, direito! O primeiro lugar que ele viu foi uma areia fofinha, daí ele pensou: _” Que lugar legal;
que terreno fofo, sempre vou ter o pé na areia. Ah…, é aqui mesmo que vou construir.
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Ele até fez o alicerce, mas não era firme. Levantou os tijolos das paredes, trabalhou também, foi rápido
e sua casa ficou pronta!  "Que maravilha! - ele pensou.

- Ui! Senti um pingo! Uiii… senti outro e outro… Está chovendoooooo!
- Tá chovendo! Tá chovendo! Olha a tempestade! O rio está subindooo!Está transbordando!
- Tá caindo sobre a casa!! Muito, muito forte …!
- Será que a casa vai cair ??
- A casa tá caindo! Toda destruída! Desmoronou tudo!

Uau! Que destruição!!
…
O QUE SERÁ QUE JESUS QUIS ENSINAR NESTA HISTÓRIA?
Jesus disse que quem ouve a Palavra e obedece é igual ao homem sabido que construiu a casa na
rocha e quem ouve e não obedece é igual ao homem tolo.
É muito sério, não é só uma historinha!
Neste ano as crianças precisam escolher se vão obedecer ou desobedecer a palavra.
A casa é a vida de cada um.
A rocha é Jesus!
Então a vida das crianças  precisa estar firme em Jesus, entendeu ?
A minha vida também!
Eu quero ser igual ao primeiro homem . A casa dele não caiu!
Tudo deu certo na vida dele e tudo vai dar certo na vida das crianças, mesmo que tenham dias
difíceis, pode ser em casa, na escola, na família , com o pai, a mãe e irmãos e até mesmo na igreja.
Deus quer muito que as crianças sejam obedientes e diferentes.
Quem aqui, hoje, quer muito; deseja muito ser igual aquele primeiro homem, construir sua casa na
rocha.
Quem aqui hoje deseja, estar bem firme em Jesus e neste ano ser muito mais obediente? Levante a
sua mão eu vou orar.
Será que é fácil?
Às vezes é difícil, então vamos pedir para Jesus nos ajudar.
Vamos orar agora?
Feche seus olhos e repitam comigo.
Deus vai nos ajudar e muitas promessas e coisas boas vão acontecer, em nome de Jesus!
Vamos orar?

ORAÇÃO:
Senhor, eu quero ser como o homem sábio que construiu sua casa na rocha! Me ajuda! Entra na

minha vida! Eu quero ser muito obediente este ano.

(unja as crianças, ora por elas profetize a escolha boa e obediência)
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HORA DO TESTEMUNHO:

Sabem o que é a coisa mais importante do mundo????
Ter Jesus dentro do nosso coração!!! E nosso Deus é tão
bondoso que sempre faz coisas boas para nós.
Quem quer contar algo de bom que Deus fez para você
nesta semana?
Vamos então para a nossa

HORA DO TESTEMUNHO!!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Gênesis 28:20-21
Vocês sabiam que a obediência é uma grande oferta?
Vocês sabiam que entregar ofertas aqui na Kids Church, aqui na nossa igreja, é obedecer a Deus?
O ano só está começando, logo mais começam as aulas. Começamos um tempo novinho.
Vamos entregar uma oferta por este tempo.
Tinha um homem que se chamava Jacó. Ele saiu numa viagem para um lugar novo, onde ele ia
começar tudo de novo, ia também ter uma casa nova, uma família nova, tudo novo!
Ele disse assim: Se o Senhor me abençoar, eu vou entregar meu dízimo, vou fazer a minha entrega e o
Senhor vai ser meu Deus para sempre.
A única coisa que ele tinha era um pouco de óleo, e ele entregou para Deus! Deus se agradou
daquela oferta e deu muitas coisas boas para ele. Deus deu família, casa e riquezas.
Jacó cumpriu sua promessa e obedeceu a Deus. Deus nunca o abandonou.

Vamos, hoje com alegria entregar nossas ofertas

ATIVIDADE:
Opção 1 - Será também a lembrancinha.  Você vai precisar de :

● 5 palitos de sorvete para cada criança
● 1 Folha dura de papel pode  cartão ou cartolina

para  cada criança , Pode ser uma folha A4 ao meio
● Um pouquinho de pedra para colarem abaixo,

lembrando que é a primeira coisa que vão fazer:
Colar o “alicerce”

● As palavras Minha Casa na Rocha
● Leve também escrita a referência escrita no

palito debaixo
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A dinâmica será: Faça junto com as crianças, falando de cada etapa
1. Todas as crianças pegam primeiro as pedrinhas. Fale com elas que a construção começa pelo

alicerce que é a parte principal. “Ninguém começa a casa pelo telhado, não é mesmo?”
2. Em seguida, devem colar o palito com a referência de Mateus . “chão”. A palavra é a mais

importante na nossa vida .
3. Agora sim podemos erguer as paredes . Colar os 2 palitos laterais
4. Por fim, o telhado.

Opção 2 : Imprimir a atividade abaixo. Esta opção é boa para as crianças que já sabem ler. Elas vão
colorir e ler. Pode fazer uma dinâmica em grupo. Cada criança lê em voz alta para toda a turma,
mostrando as imagens.
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LEMBRANCINHA:

Sugestão 1 : Imã de geladeira : se optar para a atividade de colorir-
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SUGESTÃO DE IMAGENS PARA A MINISTRAÇÃO
ALICERCE
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