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SOLIDARIEDADE 
 Aula 02 – Adoção 

 
Nessa aula falaremos sobre adoção. Esse é um ato de amor muito sério que tem o poder de 
transformar a história de uma pessoa. 
Logo no início da Bíblia já temos um grande exemplo de uma mulher que foi um exemplo de 
solidariedade. Falaremos nessa aula sobre essa mulher. 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula falaremos sobre adoção. 
É muito importante que você identifique se na sala alguma das crianças foi adotada ou tem alguém do 
seu convívio que foi. 
Esse tema pode ser bem sensível, então esteja preparado e ressalte o tema principal que é o amor. 
 

Base Bíblica 
 
Exodo 2 
 

Objetivo 
 
Mostrar para a criança que existem muitas formas de sermos solidários e vivermos o amor de Cristo. 
Uma dessas formas é a adoção. 
Existem crianças órfãs, que perderam ou seus pais, ou foram abandonadas por eles. Mas Deus nunca 
abandona ninguém. Então ele coloca no caminho dessas crianças pessoas cheias do amor de Cristo 
para cuidar delas. 
 
Sabemos que existem novelas que exploram a tristeza de crianças sem pais. Aqui o objetivo é mostrar 
que Deus ama a todas as crianças igualmente. E mesmo se alguma dificuldade fez com que essas 
crianças ficassem sozinhas, o Senhor nunca as abandona.  
 
Algumas crianças são adotadas por famílias e outras vivem em orfanatos. Que de alguma forma 
possamos ter nosso coração inclinado a apoiar essas crianças e ajudá-las sempre que for possível. 

 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças podem não entender porque algumas crianças não tem seus pais e acabam tendo seu 
futuro totalmente comprometido. 
Algumas podem ter vivido na pele essa situação e ter passado por traumas de adoção que não deu 
certo. 
Há também situações onde o pai ou a mãe vieram a falecer e a criança convive com o 
padrasto/madrasta ou com a ausencia desse ente querido. 
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Para quem viveu quaisquer dessas situações, essa aula pode tocar em suas feridas. Mas aqui será 
essencial ressaltar que Deus é amor. E Ele sempre prepara um caminho de felicidade para os seus 
filhos. Precisamos confiar Nele e seguir seus mandamentos. E assim Ele cuidará de tudo. 
 
Se temos algum amigo que não tem pai ou mãe, que cada criança tenha amor para entregar. 
Se alguém não tem pai ou mãe, é necessário saber que Deus é o pai de amor que cuida de nós. 
Se vermos alguma criança necessitada, precisamos estender a mão e ajudar como for possível. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Sugestão 1: 
Entregue para cada criança um pacote fechado. 
Todos os pacotes deverão estar vazios. Somente um deve estar cheio de balas. 
Veja qual será o comportamento das crianças. 
Se a criança que recebeu as balas compartilhar com o grupo imediatamente, elogie o comportamento e 
diga que Jesus se alegra muito quando somos generosos com as pessoas. E para aqueles que não 
receberam nada em princípio, ensine como é importante confiar que Deus cuidará de nós e não nos 
deixará faltar nada. 
Caso a criança não divida de imediato, incentive-a a fazê-lo. Estimule a reflexão do que Jesus faria. 
Mas esteja preparado com um pacote de balas reserva caso a criança não divida com os demais. 

 
Sugestão 2: 
Retome o painel do amor pedindo para que cada um compartilhe os atos de solidariedade que fizeram. 
Ore pelas ofertas dos brinquedos e incentive de na próxima aula todos trazerem doações de roupas. 

 
 

Contando a História 
 
O que vocês aprenderam com a dinâmica de hoje? 
Vejam só, como Deus sempre nos supre. Mesmo quando não temos algo, Ele dá um jeitinho para que 
não passemos por dificuldade, não é mesmo? 
E como é bom ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas.  
 
Vocês sabiam que a Bíblia conta a história de uma mulher que pode ajudar muito um bebezinho que 
estava abandonado, sem pai e sem mãe. 
 
Foi assim que aconteceu: 
Naquela época o faraó mandou matar todos os bebes que tinham nascido. Ele era perverso demais! 
Então umas mas mães ficou desesperada... ela não sabia como esconder mais o seu filho, então ela o 
colocou em um cestinho, cobriu com um a cobertinha e colocou no rio (demostre com um boneco). 
Ela pediu para sua filha observar de longe para onde o  rio levaria o cestinho. 
 
Então, o rio levou o cesto para próximo  do palácio. E uma princesa, a filha do faraó, encontrou o bebê. 
Quando ela abriu o cestinho e viu o bebê ela sentiu o amor de Cristo.  
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Ela quis cuidar daquele bebe como se fosse dela. Ela adotou o bebê. 
 
Ele teve tudo de melhor. Vocês acreditam que ela contratou a mãe do bebê (sem saber, claro) para ser 
babá dele e cuidar e amamentar? 
 
Tudo o que ela pode fazer, ela fez. Ele cresceu como  um príncipe no palácio. 
Talvez as pessoas tenham criticado ela por fazer isso.... não sabemos se ela tinha marido ou não. 
Com certeza não foi fácil cuidar do bebê. Ela era jovem e ter um filho requer muitos cuidados. 
 
Mas por amor ela fez isso. Ela nem conhecia aquele bebê, mas amou como se fosse da própria família. 
 
Esse é um exemplo de amor ao próximo, de abrir mão de algo por alguém. Temos muito o que 
aprender com essa princesa. 
 
E vocês sabem o nome desse bebê? Moisés! 
Ele cresceu e se tornou um principe do Egito e um grande líder do povo de Deus. 
 
Vejam como essa ajuda da princesa transformou a vida de Moisés. 
 

Versículo  
 
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens” 
Colossenses 3:23 
 

Verificação do Ensino 
 
- Porque o bebê foi abandonado? 
- Quem ficou espiando o bebe para ver para onde o rio o levaria? 
- Quem adotou o bebê? 
- Qual o nome do bebê? 
- O que podemos aprender com a princesa? 
 

Oração 
 
Senhor eu desejo ajudar as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho. Me dê a sua graça e 
o Seu amor para que eu seja um canal de benção na vida de muitos. Em nome de Jesus . Amém.  
 

Oferta         
 
A Bíblia nos ensina que quando fazemos um bem ao pobre e ao necessitado, estamos fazendo para 
Deus. Ele se alegra muito dessa oferta. 
 
As nossas atitudes, o nosso bom comportamento são as maiores ofertas que podemos entregar. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/23
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Hoje vamos selar as nossas ofertas, as que preparamos e trouxemos de casa, com esse compromisso, 
de sempre entregar uma boa atitude como oferta viva ao Senhor. 
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Atividade        
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Lembrancinha         
 
Prepare uma cestinha com cartolina ou papel cartão. Inclua um docinho e entregue um cada para 
criança. 
 

 


