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AULA 5 – Tempo para tudo 

Chegamos no último domingo do ano e da nossa campanha, vamos nos alegrar em encerrar um 

ciclo e nos preparar para um novo tempo, o melhor de Deus ainda está por vir! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

É chegado um novo tempo, nessa aula vamos apenas agradecer. 

Salomão foi o homem mais sábio, como ele nunca houve e nunca haveria ninguém. Salomão é o 

autor do livro de Eclesiastes onde aprendemos que não precisamos nos afligir, há tempo para 

tudo. As crianças têm pressa de crescer, outros querem tudo ao mesmo tempo, mostrar que nós 

temos opções e podemos controlar nossas expectativas vai ajudá-las a não se frustrar e confiar 

mais em Deus e em seus planos. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Eclesiastes 3:1-8 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Deus já reservou tempo para tudo em nossa vida. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Para esta aula sugerimos:  

 Vamos mostrar de forma lúdica que existem tempos diferentes. 
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MINISTRANDO: 

Hoje é um domingo muito especial! 

Hoje é o último domingo do ano uaaaallll! 

 Alguém aqui já viu alguém com essas botas de chuva na praia? NÃO, NÉ! Só usamos a bota de 

chuva quando está chovendo. 

Ou alguém já viu alguém sentado nessa cadeira de praia no meio da chuva? NÃO, NÉ! Ou será 

que alguém quer tomar café da manhã na hora do jantar? 

Eitaaa, tudo errado né? 

A bíblia, ensina a gente que tudo tem um tempo certo e que antes de nascermos Deus já tinha 

planejado nossa vida todinha e Ele já sabe tudo o que precisamos, todos os brinquedos que 

queremos e tudo que faz bem para a gente. 

Esse ano aqui no Kids, aprendemos bastante coisas sobre a bíblia, mas o ano está acabando e 

jájá nós vamos estar em um ano novinho e muito mais legal, Deus sempre nos faz viver o melhor, 

mas temos que confiar nos planos dEle, sempre. 

Vamos orar e agradecer?! 

ORAÇÃO: 

 
Obrigada Senhor, por este ano de Rute, obrigada por entregar seu único filho para nos salvar, eu 

te agradeço pelo seu infinito amor por nós, Amém 

VERSÍCULO: 

Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.  
João 15:13 
 
ATIVIDADE  

JANTAR DE GRATIDÃO PELO ANO DE 2019 NO KIDS.  
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Sugestão: Por ser o último domingo, que tal um Jantar especial. Um jantar de gala, com mesas, 

enfeites e música especial ao fundo! Escolha um cardápio (lasanha, arroz com batatinha ou 

franguinho, suco e sobremesa) enviar um bilhete para os pais. Conte com a ajuda deles. As 

crianças devem vir com a melhor roupa e nós também. 

1.  
 

Música: TEMOS QUE APRENDER A ESPERAR – DIANTE DO TRONO 

 

LEMBRANCINHA: 

A cada domingo as crianças levam um coração para pôr na sua árvore em casa. 
 

 
 
Boa aula!  


