
 
 

 

NOVEMBRO – TEMPO DE DEUS 

 

  INTRODUÇÃO 

 
Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas!!! 

Nessa campanha aprenderemos a viver Eclesiastes 3, sabendo que há tempo para todas as coisas e que quando 

nos submetermos a vontade de Deus, vivemos o melhor, o perfeito, o agradável! 

 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.” 

Eclesiastes 3:1 

 

Se abra para o tempo de Deus! O melhor do Senhor está por vir! 

 

NOSSOS TEMAS: 
 

Essa campanha está muito especial! Que maravilha sabermos que o Senhor cuida de nós e que ele sempre tem um 
ciclo novo, um momento especial para vivermos. 
 
Não é tempo de gastarmos nossa vida com aquilo que não é pão. Não é tempo de nos dispersarmos. Não é tempo 
de viver angustiado, deprimido, preocupado. Não é tempo de julgar, criticar, reclamar... 
 
É tempo de viver o melhor de Deus! É tempo de viver Eclesiastes 3. É tempo de reequilibrarmos as nossas vidas e 
colocar cada prioridade no seu devido lugar. 
 
É tempo de Deus!!!! 
 
 
AULAS NOVEMBRO 
 

Data Tema Trecho Bíblico 

Semana 1 Tempo de servir a Deus Marcos 1:16-22 , Lucas 5:1-11, 

Eclesiastes 3 

Semana 2 Tempo de agradecer Lucas 17:11-19 

Semana 3 Tempo de amar Mateus 22:36-39, 24:12 ; I Coríntios 

13:3 

Semana 4 Tempo de ser feliz Mateus 5 

 

Deus abençoe e boas aulas! 

Equipe pedagógica! 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ec/3/1+
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AULA 1: Tempo de servir a Deus 
 
Todos os dias precisamos fazer muitas escolhas, e decidir qual será a prioridade do dia, qual assunto ficará na nossa 
mente e no meu coração, e com o que gastaremos o nosso tempo. 
 
Nessa aula aprenderemos que Deus tem um tempo especial para nós, que é o tempo de servi-lo. 
Vamos colocar as prioridades no lugar certo. É tempo de servir a Deus! 
 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Em Eclesiastes 3 a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. 
Ezequias desejou viver um novo tempo de Deus, e buscou com muita sinceridade de coração esse tempo. E Deus 
deu para ele + 15 anos de vida.  
 
Deus está nos dando um novo tempo. O que desejamos no nosso coração? O quanto temos gastado o nosso tempo 

com coisas inúteis ou temos aproveitado o nosso tempo? 

Vamos trazer para as crianças essa consciência. Há tempo para tudo! E esse é o tempo de Deus na nossa vida. 

Tempo de vivermos o plano dele, tempo de ser feliz, tempo de aprender a palavra, tempo de servir a Deus. 

LEIA E MEDITE: 
 
Marcos 1:16-22 , Lucas 5:1-11, Eclesiastes 3 

 

OBJETIVOS: 
 

Mostrar para a criança que a melhor escolha que podemos fazer na nossa vida é seguir a Jesus. 

A exemplo dos discípulos que entenderam que o mais importante é servir a Deus, precisamos lembrar todos os dias 

dessa verdade: se houver qualquer dúvida qual caminho escolher, qual decisão tomar, nossa escolha deve ser servir 

ao Senhor. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Nos dias de hoje muitos estão preocupados com tantas coisas e por vezes acabam fazendo escolhas sem ao menos 

perguntar para Deus qual é o melhor caminho. 

Que cada criança possa com essa aula aprender que quando dedicamos tempo ao Senhor, e escolhemos servir a 

Deus, tudo o que precisamos é suprido. 

Ainda que as pessoas ao redor estejam buscando ajuda em amigos, no dinheiro, na diversão, e em tantas coisas 

passageiras, nós sabemos que a escolha certa é o caminho do Senhor. 

Muitas dificuldades podem aparecer para roubar o nosso tempo de servir a Deus. E muitas vezes dizemos que deu 

tempo de orar, de ler a Bíblia ou ir a igreja. Não seremos mais roubados nisso! 

Esse é o tempo de servir a Deus. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Coloque em uma mesa 2 caixas. Deixe a primeira vazia e em cima dela coloque algumas balas. 



 
 

 

NOVEMBRO – TEMPO DE DEUS 

 

Na segunda coloque diversos doces dentro e em cima uma Bíblia. 

 

Cada criança deverá escolher uma das caixas. 

Antes de revelar o conteúdo delas, conte a história. 

 

MINISTRANDO: 
 
Hoje trouxe 2 caixas para contar a nossa história. Vocês não poderão abrir a caixa. Mas olhando por fora quero que 

cada um decida qual caixa escolher. Pensem bem, pois essa é uma escolha importante. 

 

Agora que vocês já escolheram as caixas, quero contar uma história. 

 

Certa noite, alguns homens estavam pescando em um barco. A noite costuma ser um ótimo momento para a 

pescaria. 

 

Mas, naquela madrugada inteira eles não conseguiram pescar nada! 

Então, pela manhã, quando estavam lavando as redes, Jesus pediu para que Ele utilizasse o barco para pregar a 

palavra. E Jesus sentou no barco, se afastou da margem e começou a pregar (o vento do mar fazia a voz de Jesus 

soar mais alta para a multidão). 

 

Quando Jesus acabou a pregação pediu para os pescadores jogarem a rede novamente para o mar. Então eles 

disseram que já tinham passado a noite toda tentando pescar, mas não conseguiram nenhum peixe. Mas só porque 

Jesus estava dizendo eles obedeceriam. 

 

Vocês podem imaginar o que aconteceu? 

A rede quase rasgou de tantos peixes que conseguiu pegar. 

E os dois barcos que tinham passado a noite sem ter um peixe sequer ficaram super lotados. 

 

Sabe de quem era aquele barco? De Pedro e Tiago. Os dois eram irmãos. 

 

E naquele mesmo momento Jesus chamou os dois para segui-lo. 

 

Com certeza aqueles homens não faziam ideia do que aconteceria com a vida deles. 

Mas naquele momento eles viram que a melhor escolha que eles poderiam fazer era seguir Jesus. 

Pedro era um ótimo pescador, Tiago poderia ter um futuro completamente diferente. Talvez eles tinham muitos 

planos para o futuro. Mas entenderam que estava iniciando um tempo diferente: o tempo de servir a Deus. 

 

Sabe crianças, muitas pessoas vivem experiências muito parecidas com essa. E Jesus chama cada pessoa e toca no 

coração convidando para segui-lo. Mas sabe o que muitos fazem? Ignoram a voz de Jesus. Dizem que não tempo, 

que estão muito atarefadas e acabam seguindo tanto caminhos...Mal sabem essas pessoas que estão deixando de 

viver uma experiência maravilhosa. 

 

Mas como posso servir a Jesus? Como sei que estou seguindo a voz Dele e vivendo o tempo de Deus? 

 

A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco através da sua palavra, que é a Bíblia. Então quando você lê a Bíblia você 

está ouvindo a voz de Deus.  

Quando você ora, você fala com Deus. 

Quando você vai a igreja, você tem comunhão com os seus irmãos e aprende mais sobre Jesus. 

Quando você obedece aos seus pais e faz o bem, você agrada a Deus. 

Quando você fala do amor de Deus para alguém, você está sendo um servo fiel. 

 

Isso é servir a Deus! Esse é o tempo de servirmos a Deus. 
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Muitas pessoas sofrem porque não entenderam isso. Mas vocês estão tendo a oportunidade de escolher. 

 

Quem aqui deseja escolher servir a Deus? Gloria a Deus! Eu também escolho servir a Deus! 

 

 

Agora vamos ver o que tem nessas caixas? 

Olhe só essa caixa cheia de balas em cima. Parece uma excelente opção. Vamos ver o que tem dentro! 

Nada! É vazia! Muitas pessoas escolhem caminhos que parecem bons, mas são enganos do mundo. Optam por 

seguir o conselho de amigos, viver de aparência, e olha só... No final estão vazias. 

 

Mas vamos ver essa outra caixa. Parece uma escolha conectada com a palavra de Deus, não é? Essa é a caixa de 

quem escolheu servir a Deus, ouvir a voz de Jesus. 

Vamos ver o que tem dentro? Muitas coisas boas!!! Assim é andar com Jesus, você nunca sai perdendo. Sempre 

Deus te surpreende e te abençoa. 

 

 

LOUVOR: 
 

“Servir” – Crianças Diante do Trono 

“Celebrai” – 3 Palavrinhas 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus, eu escolho te servir e viver o tempo de Deus na minha vida. Quero aprender mais de ti, andar contigo 

e agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém”. 

 
VERSÍCULO: 
 
“...Eu e a minha casa serviremos ao Senhor” Josué 24:15 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Quem emprestou o barco para Jesus 

- O que aconteceu durante a noite e madrugada inteira com os pescadores? 

- O que aconteceu quando Jesus mandou lançar a rede? 

- Quem decidiu seguir a Jesus? 

- Porque essa foi uma boa escolha? 

 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Pedro e Thiago atenderam ao chamado e Jesus e decidiram entregar as suas vidas para Ele. 
Crianças, a nossa vida é a oferta mais preciosa que podemos entregar ao Senhor. Então, ocupe o seu tempo com as 
coisas de Deus, cuide da casa de Deus, seja exemplo de servo. Essa oferta será muito agradável ao Senhor. 
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ATIVIDADE  
 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
É tempo de servir a Deus! 
Hoje as crianças aprenderam sobre esse caminho excelente que é buscar ao Senhor. 
Em Eclesiastes 13 a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. Então se organize e busque viver essa 
palavra. Ensine o seu filho sobre essa palavra 
E busquem ao Senhor, e viver Josué 24:15 
 
 
Deus abençoe! 
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LEMBRANCINHA: 
 
Você pode entregar esse calendário enrolado com um laço em volta, colar em um imã, em um papel cartão ou eva. 

Importante que as crianças recebem e tenham essa reflexão durante a semana. 

 

 

 


