Geração Apostólica
AULA 3 – RECEBENDO O QUE NINGUEM TINHA
Para o Professor
Salomão filho de Davi, faz parte da árvore genealógica de Jesus.
Salomão amava ao Senhor e lhe fez uma entrega tão radical a ponto de Deus lhe dizer: “Pede-me o
que queres que eu te dê”. É como se Deus perguntasse a Salomão o que ele queria para ter
entregado algo tão precioso. Salomão queria sabedoria para governar, e ele havia compreendido que
o sucesso de seu pai procedia de Deus, por isso decidiu buscar esse favor e milagre no altar.
(Anotação Bíblia Apostólica - pag. 439).
Salomão descendente de Raabe, Rute e Boaz, e filho de Davi, estava na rota da vinda de Jesus.
Tinha uma grande responsabilidade, seu pai havia sido um grande rei, temente a Deus e muito
dedicado. Como superar?
Ele buscou, escolheu ser parte de uma geração apostólica, que anda na contramão das
impossibilidades e das coisas erradas impostas.
E sua entrega de amor, deu a ele liberdade de ouvir de Deus que ele poderia pedir o que desejasse.
Se Deus te perguntasse isso? O que você pediria?
Vivemos como mimados, queremos o imediato e aquilo que nos favorece, sem pensar naquilo que irá
favorecer e agradar a Deus.
Nesta aula, avalie, ore e repense antes de ministrar a criança, o que você responderia a Deus, e se
tua resposta mudaria a vida daqueles que Deus entregou em suas mãos para ensinar o caminho
certo.
Boa aula!
LEIA E MEDITE:
I Reis 3.5-15
OBJETIVOS:
Mostrar a criança que uma geração apostólica faz escolhas que podem levá-las a viver o novo e ter o
que ninguém tem, e assim mudar outras vidas também.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
1. Faça uma maquete do templo de Salomão.
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MINISTRANDO:
Vamos lá,nos estamos conhecendo a família de Jesus né? Na família de Jesus teve um rei muito
esperto.
Hoje vamos falar sobre o Rei que se tronou o REI mais sábio da História
Levem um joguinho de montar ou um mini quebra cabeça
ou outro jogo que exija um esforço deles para pensarem.
(esse momento tem que ser dirigido pelo professor).Depois
recolha o jogo para que eles foquem em você.

Sabe vocês tiveram que pensar com fazer para montar né?(ou o jogo que levarem)
Então essa sabedoria vem de Deus é ele que nos dá. Você e inteligente!
Mas na bíblia nos ensina que teve um homem que foi e é o homem mais sábio da história. Mas ante
se tornar o homem mais sábio ele teve medo. Na verdade teve sim sabe por quê?
Ele tinha que assumir o lugar do seu pai! Sabe quem? O grande rei Davi. Ele teve medo de não ser
um rei tão bom quando seu pai DAVI tinha sido. Então ele foi falar com Deus. Deus gostou tanto da
sua atitude de buscar em primeiro lugar . “Que perguntou Deus perguntou para ele:” O que você
quer meu filho eu vou te dar!?
Salamão disse: Eu quero sabedoria para governar todo povo que o Senhor me deu. Ele podia ter
pedido qualquer coisa né? ( Nesse momento pergunte para as crianças o que ele poderia te pedido
para o Deus vai ser demais o que ele irão falar), pois bem ele pediu sabedoria e foi isso que Deus
deu para ele.E não foi só isso, mesmo não pedindo ,Deus deu muitas riquezas, e Salomão construiu
um Templo ( uma igreja bem grande e linda para todos irem adorar a Deus.
De um simples rei ele se tronou o homem mais sábio do mundo! Quando buscamos Deus em primeiro
lugar, Ele nos da o que ninguém pode nos dá.
ORAÇÃO:
Papai do céu obrigado porque o Senhor me escolheu para fazer parte da sua família, eu te amo.
Em nome de Jesus. Amém!
VERSÍCULO:
Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37.4
ATIVIDADE
Jogos de montar
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LEMBRANCINHA:
Confeccionar uma linda coroa

Boa aula!

