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Introdução 
 

Neste mês de maio, vamos fazer uma grande interação no Renascer Kids, com aulas bem práticas e 
levar nossas crianças a terem experiências com SOLIDARIEDADE. 
Solidariedade, o que é?  Vamos conceituar de uma maneira bem simples ao entendimento das 
crianças; um jeito bem fácil de entender. 
- Solidariedade é:  ajudar alguém; prestar auxílio; olhar o que a pessoa está passando: dor, fome, 
sede, frio e se constranger , ao ponto de fazer alguma coisa pra ajudar e amenizar o que está faltando e 
fazer com que se sinta melhor.  
Vamos dar atenção às estas palavras de Jesus: Mateus 25:35-40 
Jesus fala sobre dar comida, dar de beber, dar roupas para vestir, hospedar em casa, visitar doentes e 
presos... Jesus fala que quando fazemos isto,  tomamos posse do Seu reino. E também este foi o 
ministério de Jesus Cristo. Leia também MATEUS 11:4-5.  Logo, este é o ministério da Igreja 
Apostólica. Este é o trabalho e o papel da Igreja.  
E quando  Jesus, em João 12:8  diz : “porque os pobres, sempre os tendes convosco”, está nos 
dizendo que sempre teremos oportunidade de abençoar e ajudar as pessoas que precisam mais, nunca 
vai faltar essa oportunidade  e precisamos aproveita-la, porque no Salmo 41:1 diz que são felizes os 
que ajudam os outros. 
 
No inverno, do que mais que as pessoas precisam? Roupas e comida. 
Então este será o nosso desafio com as crianças nos próximos domingos. 
 

 Aula 1 -  Tabita (Dorcas)  que fazia roupas para as viúvas e seus filhos 
 Aula 2 -  Boaz que abençoou Noemi e Rute com o suprimento de seu campo 
 Aula 3 -  Davi que usou de compaixão com Mefibosete e honrou sua aliança trazendo-o para 

sentar-se à sua mesa. 
 Aula 4 -  Bom samaritano, que foi diferente e abençoou aquele homem com amor, com alimento, 

roupa, e uma cama 

 
1. Logo na primeira aula as crianças receberão uma cartela para levar pra casa e vão colar um 

“pinguim” quando cumprirem uma ação de solidariedade. 
 

2. E em cada KIDS, vamos ter um grande painel em papel “craft”, com o tronco de uma árvore. 
Todos os domingos deste mês, as crianças vão carimbar sua mãozinha, quando chegarem 
significando assim que cada uma e também nós, os formadores,  estamos comprometidas em 
ajudar e ser participante do Ministério de Jesus Cristo aqui na terra, Igreja apostólica do Senhor! 

           E abaixo ou ao lado do painel uma caixa bem grande para colocar as doações  
 

3. Escolha um lugar, uma instituição, onde serão entregues as doações e marque um dia para a 
entrega. E veja a possibilidade da Equipe do Kids e também os alunos irem juntos. Fotografe e 
poste para nós. 
 

4. No ultimo domingo, faremos a “Festa do Pinguim” para comemorar as conquistas.  
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 Ideia: Modelo abaixo. As mãozinhas podem ser carimbadas na própria caixa também 
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AULA 1- UMA ROUPA PARA VOCÊ. 
 
Nesta primeira aula vamos falar de Tabita; Dorcas que olhou para a necessidade das viúvas e seus 
filhos e foi solidária a elas, fazendo-lhes  roupas, túnicas e vestidos  para todas elas...  

   
 Para você professor (a): 
  
Jope era uma cidade costeira e portuária com muitos pescadores. Muito provavelmente o fato de ter 
muitas viúvas, é porque seus maridos, pescadores saiam  ao Mar e não voltavam mais, porque  os 
navios se perderam nas tempestades. 
Tabita era discípula, seguidora de Jesus e amava a Deus. Era costureira e usava do seu dom para 
abençoar as pessoas e consolar o coração triste das viúvas que tinham perdido a fonte de suprimento, 
e passavam necessidades. É lógico que essas viúvas tinham filhos, e nada mais difícil do que um filho 
precisar de uma roupa,  e a mãe não poder dar, comprar, ou suprir. 
Assim Dorcas era conhecida, por sua solidariedade, bonde e generosidade. E por isso viveu a 
ressurreição. 
Então vamos contar esta história pelo olhar de uma criança, para que nossos alunos sintam a 
necessidade de uma criança sentir frio e não ter o que vestir para se aquecer. 
 
Boa aula!! 

 
Base Bíblica 
 
Atos 9: 36-42 

 
Objetivo 

 Levar a criança a entender que Deus a abençoa, que ela tem roupa, agasalhos, meia, sapato, 
tênis, uniforme,  e isto é um dom de Deus, nada falta para ela 

 Levar a criança a saber que tem crianças que não tem o mesmo privilégio, e esta chegando o 
inverno e elas não terão como se aquecer. 

 Levá-la a agir trazendo doações de roupas e agasalhos bons para abençoar outras crianças 
pobres que não têm. 

 
Situação da Criança 
Nossas crianças são mesmo privilegiadas por serem supridas sempre com roupas novas e agasalhos e 
calçados.  
Como já sabemos,  cada criança passa por uma fase de ser egoísta, faz parte da sua formação, mas 
com o passar dos anos ela vai ganhando maturidade e percebe que para que conviva bem ela precisa 
saber dividir e compartilhar.  Senão forem educadas e ministradas, então passa a ser uma deformação.  
Mas, ainda assim  dividir e compartilhar, é diferente e dar; doar aquilo que é seu. Isto só acontece se 
um sentimento de bondade e amor ao próximo brote dentro dela.  Esta mesma Campanha, em outro 
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formato, fizemos em Novembro do ano passado, então nossas crianças já estão sendo ministradas e 
marcadas com este sentimento e vamos neste mês viver grandes experiências no Renascer Kids. 

 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
- Monte um cenário de costura e roupas com tecidos... 
- Leve linha e agulha. 
- Leve um novelo e agulhas de tricô. Você sabe tricotar? Ah... se souber,  enquanto conta a aula pode ir 
tricotando (leve um cachecol semi pronto e ao terminar coloque na caixa como doação). Se não souber, 
faça de conta. 
- Uma imagem de uma criança um pouco mais pobre e triste. Pode ser só o rosto até o pescoço, ou 
mesmo um boneco,  para que no final da aula...você possa colocar o cachecol no seu pescoço. 
- Leve roupas de inverno, as quais você já vai colocar na caixa como doação. 

 
Contando a História 
Olá crianças! 
 (fale das 4 quatros estações leve uma figura de cada) 
Hoje nós vamos falar de inverno! Inverno é a estação de frio e muito frio! 
-O que a gente precisa muito no inverno para não passar frio? 
- Agasalhos, meias, touca, calça cumprida...botas, luvas... 
Hoje vou contar uma história de um menino com seus irmãos  que morava perto do mar. E seu pai 
era pescador, mas um dia seu pai saiu pra pescar de barco e estava chovendo muito, começou 
um grande vento; uma tempestade muito forte mesmo! E o barco se perdeu no mar e nunca mais 
voltou. O menino ficou muito triste. E sua família sofreu muito porque o papai não estava mais lá. 
Então não tinha mais ninguém para trabalhar para trazer dinheiro para casa. A mamãe fazia 
algumas coisas, para ter comida, mas faltava bastante coisa, para ele e seus irmãos. A roupa 
deles já estava ficando bem usadas e a mamãe não tinha dinheiro para comprar roupas novas... 
Era muito difícil mesmo! E estava chegando o inverno e o menino falou para sua mãe: 
- Mamãe, eu nem dormi direito, eu passei muito frio à noite!! E até agora eu estou com frio... meu 
pé tá congelado!! 
 
Acontece que lá mesmo naquela cidade, morava também uma mulher que era amiga de Jesus. 
Ela amava a Deus e obedecia tudo que Jesus tinha falado. E ela era muito bondosa e carinhosa! 
O nome dela era Tabita! 
 
-Vocês sabem  o que ela fazia? - Ela era costureira (mostre uma costura)! 
Então ela fazia roupas, vestidos, camisas, shorts, blusas,  para as mamães e para as crianças, e 
todas as crianças tinham roupas novas... e fazia também cobertas!! 

 
Um dia, Tabita chegou na casa daquele menino e disse: 
- Olá, bom dia! Eu tenho uma roupa para você!  
Os olhos dele brilharam! Ele pulava de alegria segurando sua 
blusa nova e também sua coberta nova!! 
Todos daquela família estavam muito felizes e deram abraços na 
Tabita! E naquele inverno eles se aqueceram e não passaram frio! 
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Tabita amava a Deus! Tabita tinha o amor de Deus no seu coração!  
Só quem ama a Deus, só quem tem o amor de Deus no coração pode e tem o prazer de ajudar as 
pessoas que precisam mais! 
Tem muitas crianças que neste inverno não têm roupas e agasalhos e vão passar frio senão tiver 
ninguém que lhes de uma roupa, uma coberta, um agasalho para se aquecerem. 
Muitas vezes nós temos duas, três blusas, agasalhos e tem pessoas e crianças que não tem 
nenhum! 
O que nós podemos fazer?  - Doar! Dar um que não esta servindo mais, e ainda está bom, e 
podemos abençoar alegrar uma criança, e ajudar a aquecer neste frio! 
 
Então o que nós vamos fazer? 
Nesta semana, vamos separar lá em casa junto com a mamãe, uma roupa que não usamos mais 
e vamos trazer aqui na igreja, e nós vamos encher esta caixa e vamos entregar para as pessoas, 
que não têm e que até moram na rua! 
Quem vai ajudar? 
Nesses domingos vamos fazer isto (explique sobre a cartela que vão levar para casa) 
 
Agora vamos orar! 

 
Oração  
 
Deus querido, me ajude a ter um coração bondoso, igual ao de Tabita. Eu te amo Senhor, me ajude a 
mar as pessoas mais pobres, e abençoe estas pessoas, em nome de Jesus! 
 

Versículo   
Vocês sabem o que diz aqui no Salmo, sobre quem ajuda? 
 
Salmo 41:1 “Felizes são os que ajudam” 
 

Verificação do Ensino 
 
- Onde morava aquele menino? 
- Qual o nome da mulher da nossa história? E o que ela fazia? 
- Por que ela ajudava as mulheres e seus filhos 
 

Oferta         
2 Coríntios 9:7 
 
Quando nós entregamos nossas ofertas na casa do Senhor, O Senhor nos abençoa. 
Tabita entregava suas ofertas ajudando as pessoas. 
Um dia ela ficou muito doente! Muito mesmo! E ela morreu. As mulheres choraram, choraram... 
segurando nas suas mãos as roupas que ela tinha feito para elas e seus filhos. 
Mandaram chamar Pedro que era um discípulo de Jesus! 
Pedro chegou, ajoelhou e orou por ela. Depois disse 
-Tabita levante-se ! E ela ressuscitou!! 
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As crianças que entregam ofertas terão sempre a ajuda de Deus em tudo, em casa, na escola, em 
todos os lugares, porque Deus ama quem entrega as ofertas com alegria e abençoa! 
Quando vocês precisarem Deus vai te ajudar também! 
 
Então vamos todos os dias, ter uma oferta para a casa do Senhor! 
 
 

Atividade  
 Modelo: pode ser a lembrancinha também. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faça de Eva o modelo anexo, leve pronto, recontado e furado. As crianças farão o alinhavo e 
levarão a agulhas e linha para casa também 

 Leve vários pedaços de lã. 

 Agulhas de plástico para crianças 

 No lugar de escrever Dorcas, escreva o versículo. 
 
 
 
 
 
Abaixo outra sugestão, para os menores : Imprimir em papel mais grosso. (pra não perder muito 
tempo leve já os bonequinhos recortados) 
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