
 
 
 

Agosto - Campanha dos Montões  
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

AULA 1- Montão de riqueza e sabedora 

Pedido de Salomão 

 

Iniciamos nossa Campanha, que alegria!! Vamos orar, meditar e pedir a direção de Deus, para termos 

criatividade, sabedoria e conduzir esta campanha de forma que Ele se agrade da nossa oferta.  

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Rei Salomão era filho de Davi, que também foi rei, quando Salomão assumiu o reino, ele era ainda muito 
jovem e sem experiencia alguma, mas de uma coisa ele tinha convicção, que deveria governar justamente 
aquele povo, ele tinha um coração tão puro que agradava muito a Deus. 
Certa vez, Salomão ouviu a voz de Deus em um sonho que o perguntava o que ele gostaria de receber de 
seu Senhor, rapidamente o jovem rei Salomão respondeu que precisava apenas de sabedoria para 
governar sobre o povo justamente, então Deus se agradou tanto de seu desejo, que o fez o rei mais sábio 
de todos os reis mais prospero da bíblia que era famoso por sua justiça e imensa sabedoria.  
 
LEIA E MEDITE: 

 

I Reis 3:3-13; l Reis 4:29-34  
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que ter montão de sabedoria é muito importante para conseguir outros 
montões... de alegria, paz, amizades e prosperidade. 

 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Para esta aula sugerimos  

 Que tal, fazer um trono do Rei Salomão?!  

 Uma as cadeiras em fileiras e coloque o trono à frente, para contar a história. 
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 Confeccione também uma bíblia com caixa de papelão (caixa de sapato) 

 Pode ir retirando as imagens de acordo que for contando a história, 

 
 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha! Quem aqui já se imaginou sendo um rei, ou rainha? Já pensou você virar um rei hoje? 
Noooosssa como seria?  
Vocês sabiam que um Rei chamado Davi era o pai de outro rei chamado Salomão? Sim, isso mesmo. 
O Rei Davi ensinou seu filho Salomão a amar a Deus de toooodo o seu coração... 
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Sabem o que foi que aconteceu com Salomão? Imaginem vocês que Salomão foi dormir...e ele teve um 
sonhoooo... 
Vocês já tiveram um sonho? Ah, eu sei que sim...Pois então, no sonho de Salomão, Deus falou com ele! 
UAU! Sabem o que o Deus falou para Salomão?  
Ele fez uma pergunta bem assim óh: 
 -- Salomão, o que você tem vontade de ganhar de mim? 
Salomão responde : 
 -- Deus, o Senhor já cuidou do meu papai Davi que, sempre te obedeceu e te amou, o Senhor deu a ele, 
eu, como seu filho, e hoje, eu que cuido de toda a gente que mora por aqui, no lugar do meu papai Davi. 
Então Deus, eu só quero ter sabedoria para cuidar certinho de toda essa gente que te ama. 
E Deus falou: 
 -- Poxa Salomão, você não pediu nada para você mesmo, então vou deixar você tão inteligente que nunca 
vai existir ninguém igual a você! 
 
Então por Salomão ter pedido só para ser sábio, Deus ficou tão feliz que deu para Salomão um montão de 
riquezas, sabem o que é riquezas? É ter tudo aquilo que se tem vontade de ter quando quiser e a hora que 
quiser!!! 
Por fim, Salomão foi o rei maaaaais rico e sábio de todos. 
 
 
ORAÇÃO: 

 

Papai do céu, hoje eu quero ser sábio, igual o Rei Salomão, porque eu te amo de todo o coração. Peço-te 
que fique comigo, e te peço um montão de sabedoria. Em nome de Jesus, Amém!.  
 
 
VERSÍCULO: 

 

É melhor ter sabedoria do que o ouro! Provérbios 16:16a 
 
 
ATIVIDADE  

 

Vamos montar a árvore da sabedoria! 
Cada criança deve carimbar sua mão na árvore. E todos juntos formaremos uma árvore bem bonita. 

 Pode ser confeccionada na cartolina branca ou papel kraft, 

 Faça bem colorido. 
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LEMBRANCINHA: 

 
 

 


