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APOSTÓLICO DE PAULO

INTRODUÇÃO

Aos domingos trabalharemos com capítulos e versículos que trabalhem atitudes que
as crianças devem ter, como fazer o bem aos outros, honestidade, amizade, empatia e a
importância da palavra de Deus!

Nossas aulas:
JANEIRO
Dia 03
Dia 10

Tema da Aula
SABEDORIA
FALANDO A VERDADE

História Bíblica
PROVÉRBIOS 3
Provérbios 3:13
PROVÉRBIOS 10
Provérbios 10:1 e 2

LEMBRANÇA
Calendário E Marca
Página
Dado De Brincadeiras
e Cup Cake
Emoji

Dia 17

AMIZADE

PROVÉRBIOS 17

Dia 24

EMPATIA - FAÇA O BEM

Provérbios 17:17, 18:24
PROVÉRBIOS 24
Provérbios 24:17

Dia 31

MULHER VIRTUOSA

PROVÉRBIOS 31

Kit lanchinho ou
adesivo : Eu vou
ajudar meu amigo
KIT CULINÁRIA

Provérbios 31
Vamos lá!?
Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, ore, medite de dia e de noite!
Que o Senhor abençoe a todos!
Ótimas aulas!
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AULA 5- MULHER VIRTUOSA
Hoje vamos ensinar às crianças sobre a Mulher Virtuosa e aprender a respeitá-la e valorizá-la
PARA VOCÊ PROFESSOR
Salomão foi chamado na Bíblia como o homem mais sábio de todos os tempos. Ele era jovem
quando começou a reinar sobre Israel. Percebendo as imensas responsabilidades de um rei, ele
pediu a Deus SABEDORIA para liderar. O fato de que Salomão pediu sabedoria em vez de fama
e fortuna agradou a Deus. Como resultado, Deus o fez mais sábio do que qualquer outra pessoa
Vamos ensinar às crianças quem foi Salomão e como ele pediu sabedoria para Deus, e com essa
sabedoria ele pode fazer o bem para muitas pessoas.
Em Provérbios 2: 1 - 5 diz : “M
 eu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração
os meus mandamentos; se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento; se
clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se
procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é
temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus.” Salomão pediu SABEDORIA ao Senhor, e
isso o fez ser o Rei mais sábio e inteligente da Bíblia. A SABEDORIA, o entendimento e a
inteligência devem ser desejados ardentemente. A SABEDORIA é um dom de Deus, mas
poucos a buscam. A Palavra de Deus fala em Tg 1:5 “ S
 e, porém, algum de vós necessita de
sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á
concedida." Essa busca traz o temor e o conhecimento de Deus. A verdadeira sabedoria está
reservada para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus; ela deve ser desejada e buscada,
pois é preciosa.
A SABEDORIA é um dos sete espíritos de Deus descritos em Isaías 11:2 “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.
Em Provérbios 22:6 fala “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda
quando for velho, não se desviará dele.” Esse é nosso papel, ensinar como devem agir, falar,
respeitar, dividir e se relacionar com o próximo.
Leia a palavra de Deus, doe-se, prepare-se e deseje ensinar e formar a criança que você deseja
que ela seja como adulto. Nós estamos formando Bispos, Pastores, Presbíteros e Oficiais na casa
de Deus. O seu papel é fundamental para a formação individual de cada uma!
Então, vamos através da palavra de Deus levar a criança a compreender e ser amigo de acordo
com os ensinamentos bíblicos!
Nestas aulas vamos trabalhar com situações do dia a dia que as crianças terão que resolver
utilizando a Sabedoria que vem de Deus!
UMA ÓTIMA AULA!
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LEIA E MEDITE:
Provérbios 31
OBJETIVOS:
● Levar a criança a saber o que é VIRTUOSA = QUEM TEM MUITAS QUALIDADES QUE
É MUITO BOA QUE FAZ SÓ COISAS BOAS
● Levá-la a descobrir quem é esta mulher na sua casa, ou alguma que ela conheça
● ;Ensinar a criança a respeitar todas as mulheres;
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
É essencial que a criança tenha um referência feminina e lógico que é a mãe. Só que na estrutura
da família nos dias atuais, a referência de muitas de nossas crianças, tem sido as avós, as tias
e alguns casos (mas tem), até uma babá.
É necessário que nós, como formadores, conheçamos a realidade que nossas crianças vivem.
É bem sabido também que essa estrutura familiar, no geral, está truncada.
A igreja apostólica tem autoridade para resgatar esta estrutura, formando e transformando os
sentimentos.
A criança então tem referências, como Bispas, pastoras e também, tem a nós que somos mães
espirituais. As crianças têm a FILIAÇÃO APOSTÓLICA e por ela são guardadas do mal.
Um menino que sabe obedecer e respeitar sua mãe e enxerga isto numa referência será um
ótimo esposo. Uma menina que obedece e respeita sua mãe e suas referências, será uma ótima
esposa e mãe também.
Não tem outro lugar para aprender a respeitar as mulheres, que não seja AQUI.
Os meninos vão aprender ! (veja a sugestão no louvor)
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
●
●
●
●

Prepare imagens de revistas ou imprima as imagens em anexo.
Prepare as advinhas.
Leve várias imagens de mulheres (Bispa Sonia, Bispas e pastoras da sua igreja)
Prepare um kit culinária para as crianças realizarem a atividade em casa com a mulher
virtuosa que escolheram! Peça para registrarem com foto! Envie algumas receitas para
escolherem.
● Prepare a culinária com as crianças: Receita abaixo
● Prepare o versículo da aula de hoje.
Provérbios 31: 30 e 31 “… A mulher que tem grande respeito e ama ao Senhor de
verdade, elogiada(…) por todos (adaptado para o Kids)

JANEIRO
PROVÉRBIOS
2021
APOSTÓLICO DE PAULO

● Prepare o calendário impresso em A3 para deixar na parede da sala, e cada dia você e as
crianças lerão o versículo do dia e pintarão o calendário.
MINISTRANDO:
Olá crianças!
Hoje é nosso último dia que vamos falar deste livro aqui: PROVÉRBIOS,
Chegamos ao fim!
Quem aqui foi muito abençoado nesse tempo? Quem conseguiu realizar as leituras? Glória a
Deus!!! Parabéns, pois vocês foram incríveis e aprenderam muito ao lerem a palavra de Deus! A
palavra de Deus é viva, é verdadeira e tudo que está escrito na bíblia é verdade!
Hoje vai ser um dia muito especial, muito importante pois é nosso encerramento. Vamos brincar e
fazer muita festa!
Quem aqui gosta de adivinhas? Quem gosta de adivinhar algumas perguntas que fazem a você?
Eu adoro e fico muito animada (o)!
Eu trouxe aqui algumas adivinhas para vocês descobrirem qual é o personagem que vamos
aprender hoje! Preciso que prestem muita atenção e abram seus ouvidos e olhinhos bem atentos
para no final adivinhem de quem estamos falando!
Estas adivinhas estão na Bíblia, aqui no livro de Provérbios no último capítulo!
Nós não vamos ler agora, vamos descobrir quem é a pessoa de que está falando.
Vamos para nosso desafio KIDS!
Vocês estão preparados?
Então vou falar as dicas :
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DICA

Sugestões de OBJETO

Vale Mais Que Pedras Preciosas

Um Colar Ou Pulseira Anel Bem Lindo

Sempre Faz O Bem E Nunca O Mal.

Figura de um coração

Trabalha com as mãos - costura, lava roupa,
passa roupa

Leve novelo, linha agulha e ferro de passar,
leve uma peça de roupa e um sabão ou
sabão em pó

Traz comida para casa.

leve uma sacolinha com comidas de
mercado, legumes, frutas, pão etc..

Levanta De Madrugada Para Preparar O Café Da Uma xícara de café e uma garrafa de café
Manhã
Fica acordada até tarde e se precisar acorda
durante a noite para cuidar também

Uma lâmpada ou um abajur acesos

É Esforçada, Forte e Trabalhadora.

Figura de uma mão trabalhando

Ajuda As Pessoas Pobres .

1 kilo de alimento

Quando Faz Muito Frio Fica Tranquila Pois Sua
Família Tem Roupas Para Vestir.

Uma coberta e uma blusa de lã

Seu marido é muito Importante.

Figura de um homem importante

Não tenha medo do Futuro.

um calendário de 2021

Fala Com Sabedoria, Delicadeza E Alegria.
Nunca Tem Preguiça E Está Sempre Cuidando
Da Sua Casa

uma Vassoura e rodo

Seus Filhos A Respeitam E Falam Bem Dela,
Seu Marido A Elogia

figura de filhos e marido
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(Enquanto dá as dicas, vá mostrando as imagens e conversando com as crianças e instigando
respostas!)
E aí, quem conseguiu descobrir de quem estamos falando? Quem aqui consegue pensar em
alguém que tenha essas características?
Muito bem se você disse: A MULHER, a minha mamãe, minha tia, minha vovó, a Pastora, a
Bispa, etc.
São as mulheres! As mulheres que são especiais para Deus e que são sábias e inteligentes
possuem esse jeitinho!
Eu sei que na casa de cada criança tem uma mulher em casa que cuida de você? Faz café da
manhã? Faz comidinha? Limpa a casa, cuida das roupas, trabalha fora, trabalha dentro de casa, é
muito forte e inteligente, cuida dos seus machucados e parece que não tem medo de nada, e
quando você está com ela você sente-se seguro e tranquilo? Quem tem uma mulher assim na sua
casa? Fale o nome dessa mulher!
(Deixe as crianças falarem e interagirem)
Que demais não é mesmo? Essa mulher é muito ESPECIAL, e aqui na bíblia, em provérbios tem
um versículo que fala assim:

Provérbios 31: 30 e 31 “… A mulher que tem grande respeito e ama ao Senhor de
verdade, elogiada(…) por todos (adaptado para o Kids)
Nós temos que agradecer todos os dias , porque Deus colocou uma mulher especial em nossas
vidas para cuidar da gente! Devemos orar, elogiar, falar que a amamos e que ela é especial para
Deus! Vamos orar por essa mulher? Pense nela agora, pense no que ela precisa, pense nas
coisas legais que ela faz por você e pela sua família, pode ser sua mãe, sua avó, sua tia, sua
prima, várias mulheres importantes! Vamos agradecer a Deus!!!
Agora que você já orou, você vai fazer algo bem legal, que muitas mulheres gostam de fazer
também!!!
Vamos fazer uma culinária! Eu vou ensiná-los e depois cada um irá realizar uma culinária em
casa e enviar uma foto, sua e da mulher que você escolheu para realizar essa culinária!
Vamos lavar as mãos, ficar de máscara e observar os passos da receita. ( Professor, não deixe as
crianças manusearem os ingredientes, faça você e vá mostrando todas a s etapas da receita)
Antes de tudo vamos orar e agradecer a Deus e que nossa receita dê super certo!
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ORAÇÃO:
Senhor Jesus, hoje eu aprendi sobre a mulher que é importante em minha vida, muito obrigada
por ter colocado alguém tão especial para cuidar de mim. Abençoe a vida dela, traz alegria, cura,
muita saúde e disposição. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus! Amém
VERIFICAÇÃO DE ENSINO:
●
●
●
●

O que é mulher virtuosa ?
Por que é importante respeitar as mulheres?
Qual o papel da mulher em nossas casas?
Quem é a mulher importante que aprendemos hoje?

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS
Tem muitas mulheres na Bíblia que entregaram ofertas. Porque elas amavam muito a Deus.
Vocês lembram de alguma?
Hoje vou falar um pouquinho de uma mulher que entregou ela mesma pra Deus fazer o que elee
quisesse com ela.
Deus precisava de uma barriga para colocar seu filho Jesus.
E ele escolheu uma mulher que tinha essas qualidades que vimos hoje.
Ela disse: Pode sim Deus, tudo o que o Senhor quiser de mim.Que a sua palavra aconteça em
mim.
Qual o nome dela?
Isso mesmo: MARIA, A MÃE DE JESUS AQUI NA TERRA.
Que oferta maravilhosa!
Será que podemos hoje entregar nossas ofertas com o mesmo sentimento que Maria?
Diga comigo: Senhor Deus, aqui está a minha oferta. Eu entrego ao Senhor, Faz o que o
Senhor quiser.
Te amo Senhor, amém
LOUVOR:
MULHER MAIS QUE VENCEDORA : https://www.youtube.com/watch?v=dhkuZUyxgcQ
● Os meninos cantam a parte do Macuco.
● Faça uma surpresa para as meninas. Combine com os meninos pra entregar uma
florzinha para as meninas, sem que elas saibam
●
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VERSÍCULO:
Provérbios 31: 30 e 31 “… A mulher que tem grande respeito e ama ao Senhor de
verdade, elogiada(…) por todos (adaptado para o Kids)

BILHETE PARA OS PAIS
QUERIDOS PAIS,
2021 FELIZ ANO APOSTOLICO DE PAULO
Nossa Campanha para o mês de Janeiro é o livro de PROVÉRBIOS.
Sugerimos fazer a leitura com as crianças em casa cada dia, conforme o Calendário.

Os provérbios são escritos para gerar reflexão sobre os mais variados temas, como
tempo, saúde, relacionamentos, família, riquezas, dons, trabalho, vida espiritual e
sacerdócio. Cada reflexão capacita o leitor a buscar respostas e sabedoria, pois são
reflexões baseadas em experiências e que tendem a gerar resultados.(Bíblia Apostólica)
Janeiro possui 31 dias e o livro de Provérbios 31 capítulos. Cada dia do mês vamos
trabalhar 1 capítulo enfatizando um versículo chave através de um CALENDÁRIO.
As crianças irão pintar os quadrinhos a cada dia em seus calendários e criar o hábito de
ler e refletir sobre o ensinamento do dia! Será incrível!
Aprendemos na aula de hoje sobre a mulher virtuosa.(capítulo 31) Que cada criança
tem uma mulher especial em casa.
Terminamos hoje nossa Campanha de PROVÉRBIOS.
Desafio desta semana : Realizar culinária com uma mulher especial de casa. Receitinha

anexa.

ATIVIDADE
CULINÁRIA
LEMBRANCINHA:
SUGESTÕES:
● KIT CULINÁRIA com versículo do dia + RECEITINHAS.
Avental e touquinha.
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Danoninho caseiro

Bata tudo no liquidificador, coloque em copinhos e leve à
geladeira por 30 minutinhos. Pode colocar no freezer para
acelerar o processo durante o culto.
A ideia é levar os potinhos prontos . Fazer com eles uma nova receita
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RECEITINHAS:

IMPRIMIR, RECORTAR E DOBRAR EM 3.

IMPRIMIR, RECORTAR E DOBRAR EM 3.

