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Aula 2: EU GANHEI E VOLTA DUAS VEZES MAIS 

 

Quem foi restituído em dobro de tudo quanto tinha? – Jó. 
É dele que vamos falar hoje. Jó precisou superar suas perdas, uma atrás das outra, para viver 
uma grande RESTITUIÇÃO!  
NÃO falaremos da ação de satanás que permitido por Deus, tocou em tudo que era dele. Mas 
SIM falar das perdas e da RESTITUIÇÃO 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Você conhece alguém ou já ouviu algum relato de alguém que tenha sido tão assolado, quanto 

Jó. Muitos acreditam que esta história nunca existiu; que é só uma ficção, até mesmo por se 

tratar de uma história que envolve visivelmente o mundo espiritual, isto é, aparece o diálogo do 

diabo com Deus. 

A história de Jó é real e existiu ele é mencionado nos livros como Tiago 5:11 e Ezequiel 14:14-20 

a Bíblia mencionam Jó. O Livro de Jó é de cerca de 2.500 a.C. 

O tema central de Jó é “Porque sofre o justo?”, Porque sofremos? Porque o servo de Deus sofre 

perdas? 

Jó passa por todas as suas perdas e passa a compreender este por que! E no capítulo 42 vive a 

grande Restituição de tudo o que tinha perdido. 

Vemos a imagem de Cristo no Livro de Jó, como o grande Redentor cap. 19:25 “o meu Redentor 

vive” aquele que vem Restituir ao homem uma vida que ele não teria direito. 

 
 (Aula 66 – Escola de Profetas) https://www.youtube.com/watch?v=izCTW6BnrzI (vale a pena 

assistir esta aula) 

 

Vamos lá!  
 

LEIA E MEDITE: 

 
Jó 1: 1-21; 42:10-17 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança, a saber, das perdas de Jó. 

 Levá-la a entender que vai ter dias e momentos que vão acontecer perdas. E como será o 
sentimento? 

 Levar e ensinar a criança a perder. E saber que quando se perde Deus ensina também. 

 Levar a criança, a saber, que Deus pode fazer muito mais.  
 Levar a entender o conceito de RESTITUIÇÃO. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Como dissemos na introdução, temos que ficar atentos aos dois tipos de crianças: as que já 
perderam e as que nunca perderam. Vamos tocar numa parte muito delicada para crianças: a 
PERDA.  

https://www.youtube.com/watch?v=izCTW6BnrzI
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Não estamos só falando de perda de pessoas (separação dos pais), ou animaizinhos de 
estimação, mas perda também de coisas, objetos e até mesmo um jogo. 
Tem crianças que não sabem perder. Não sabem por que são crianças e ainda não aprenderam. 
Precisam ser ensinadas. 
A realidade deve ser encarada, mas o sentimento deve ser muito considerado e ser tratado como 
verdadeiro, porque é verdadeiro. 
Nós formadores, e obviamente os pais, precisamos de muito discernimento e ajudá-las a lidar 
com este sentimento genuíno de perda, que gera frustração, tristeza, desamparo. Se para nós, 
adultos, é difícil, imagine para os pequenos! 
Apresentando Deus, como aquele que olha para ela e sabe o que está acontecendo, e sabe 
como ela está se sentindo e já está preparando algo muito melhor, fará com que ela tenha muita 
confiança e fé, entendendo que Ele pode fazer muito mais e trazer de volta; restituir da Sua 
maneira. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Use figuras coladas em prendedores pode ser EVA ou papel.  (será também a lembrancinha) 
 
- boi 
- jumenta 
- Ovelhas 
- camelos 
- carinha de 3 meninas (filhas de Jó) 
- carinhas de 7 meninos (filhos de Jó) 
- carinhas diferentes (servos de Jó) 

Escreva em cartões os números correspondentes. 
 
Você pode usar uma roupa toda preta (o preto destaca mais) ou 
um avental onde vai pendurar todas as figuras.  
Então você vai entrar assim, com tudo pendurado na sua roupa 
dizendo que vai contar a história de hoje! 
 
Pode ser também um varal aí você vai pendurando conforme 
contar fazer com que as crianças te ajudem: Entregue um 
prendedor na mão de cada criança e peça para ela pendurar 
quando você pedir. 

Funciona muito bem com os menores e prende muita a atenção. 

 
MINISTRANDO: 

 Introduza a aula com um joguinho de dupla ou até mesmo com o Jogo da semana passada, ou 
ainda faça uma brincadeira das cadeiras, por exemplo, onde quem fica sem a cadeira, sai do 
Jogo! 
 
OLÁ CRIANÇAS.  
Estamos com nossos jogos e brincadeiras percebendo que sempre tem alguém que vai perder. 
Nem sempre vai ganhar tudo, não é verdade! Isto é apenas um jogo, uma brincadeira. Mas tem 
crianças que não sabem perder. Nós também estamos aprendendo que perder faz parte. E é 
preciso saber perder. 
Olha só o que temos aqui.Qual será a história de hoje história?! 
Vocês se lembram de Noemi, ela perdeu 3 vezes seguida. 
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Mas este homem que eu vou contar ele perdeu muito, muito mais! 
Ele era muito bom, obedecia a Deus em tudo, não fazia nada de errado. Se fizesse, sempre pedia 
perdão para ele e também seus filhos.Deus gostava muito de Jó.Ninguém tinha nada contra para 
falar dele.Ele era muito rico. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, no total 10! 
Tinha também 

 7.000 ovelhas 

 3.000 camelos 

 500 juntas=1.000 bois 

 500 jumentas  

 Muitos, muitos empregados. 
 
(ENQUANTO VOCÊ VAI CONTANDO, TIRE OS PRENDEDORES E PONHA NUMA CAIXA OU 
OUTRO LUGAR) 
 
Aconteceu que um dia veio um mensageiro correndo e disse: 
 
- Jó roubaram todos os seus bois e jumentas. Vieram uns ladrões e também mataram seus 
empregados de lá. Só eu escapei para trazer a notícia. Este mensageiro ainda estava falando e 
veio outro... 
- Jó, Jó, !!!...Caiu fogo do céu e queimou todas as suas ovelhas e seus empregados. Só eu 
escapei!!! 
Este ainda estava falando e chegou outro: 
-Jó, Jó!!! Vieram uns ladrões de outro lado em 3 bandos e roubaram todos os seus camelos e 
também mataram seu empregados!!! Só eu escapei!! 
Este estava terminando de falar e veio outro e disse: - Jó, Jó, veio um vento muito grande de 
derrubou a casa onde estavam seus filhos e destruiu tudoooo....  
Jó, seus filhos também morreram porque eles estavam todos dentro da casa. Só eu escapei  
 
Jó ouviu tudo isto e chorou gritando... rasgou sua roupa e raspou sua cabeça de tanta, tanta, 
tristeza.Mas não reclamou de Deus, nem colocou a culpa em Deus. Ele adorou e louvou ao 
Senhor. 
 
Mesmo Deus gostando muito de Jó. Aconteceram muitas coisas com ele. Ele ficou muito doente 
com feridas no corpo todo.  
A mulher dele falou para ele esquecer de Deus, para deixar de adora -lo porque ele iria morrer 
mesmo.  
Mas Jó disse: Você está doida, mulher? É Deus que faz todas as coisas, e ele sabe o que faz. Ele 
faz o que é bom e o que não é bom. E Jó não abriu sua boca para falar contra Deus. 
Jó ficou um tempo assim, doente e cheio de feridas por todo corpo. 
 
Um dia Deus veio falar com ele. Deus apareceu no meio de um redemoinho e explicou para Jó 
todas as coisas que ele não sabia e nem entendia, falou um tempão com Jó. E no final da 
conversa, Jó conhecia muito, muito, muito mais a Deus. 
 
Depois disto aconteceu uma coisa muito legal! Mas muito legal, mesmo.Deus RESTITUIU a Jó de 
tudo o que ele tinha perdido. 
 
O que é restituir MESMO? É TER DE VOLTA TUDO AQUILO QUE PERDEU! 
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Mas Deus fez muito mais. Deus devolveu em dobro!. Sabe o que é isto? 
Ele teve de volta duas vezes mais do que ele tinha! Uauuu! 
Com Deus é assim! 
 
Vocês se lembram quanto ele tinha? 

 7.000 ovelhas 

 3.000 camelos 

 500 juntas=1.000 bois 

 500 jumentas  
(Enquanto fala, vá pendurando tudo no varal ou em você. Faça os números ...) 

 14.000 ovelhas 

 6.000 camelos 

 2.000 bois 

 1.000 jumentas 
 
Duas vezes mais!! (Explique com as figuras o que é o dobro) 
E também seus amigos e parentes vieram visita-lo, e cada um trazia dinheiro e ouro! 
Jó ficou rico de novo e muito mais do que ele era antes!! Vamos aplaudir!! 
 
E o que Deus quer falar para todas as crianças hoje? 
Que Ele pode fazer muito mais.Que Ele pode trazer a RESTITUIÇÃO! 
ELE PODE! TRAZER DE VOLTA TUDO AQUILO QUE FOI PERDIDO! 
Uma coisa precisamos aprender: Jó não reclamou nenhum pouco! Nenhum pouquinho! 
Vocês acham que ele ficou doente ainda? 
Não, não ele foi curado e teve mais sete filhos e três filhos e eram as meninas mais bonitas da 
terra. 
 
Tem criança que reclama de tudo, não é mesmo? Tem criança que não sabe perder; não sabe 
esperar: tem que ser tudo no tempo dela. Será que sendo assim Deus vai Restituir?  
Será que Deus vai RESTITUIR quem é “reclamão ou reclamona”?  
Será que Deus RESTITUI quem que na hora difícil, na hora que perde, o abandona? 
 
Então esta aula é muito importante. A partir de agora você não vai reclamar mais! 
Você só vai adorar a Deus! 
 
Vamos pedir ajuda para Deus? 
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor, Deus em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais do que 
nós estamos orando, pedindo ou pensando. O SENHOR é o DEUS da restituição. 
Repete comigo, Eu quero ser como Jó, que não reclamou, mas acreditou e louvou ao Senhor por 
tudo! 
Agora olhe para vida de cada criança e traz de volta o que foi perdido.  
Ensina também a perder, porque sabemos que todas as vezes que perdemos, o Senhor está 
perto para também trazer de volta de uma maneira bem melhor, em nome de Jesus, escuta nossa 
oração e nos responde, Senhor. AMÉM!! 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 



 

JUNHO - RESTITUIÇÃO 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

 

 

VERSÍCULO: 

 Efésios 3: 20 (adaptado para o Kids)  

A glória seja dada a Deus, ...que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1) Quantas vezes Jó perdeu? 
2) O que ele perdeu? 
3) Como ficou o corpo de Jó depois da perda? 
4) Por que acontecem as perdas? 
5) O que é RESTITUIÇÃO? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Leia “ A oferta de Elifaz” Bíblia Apostólica pag.687 – Jó 42:7-10 
 
Hoje eu quero falar do que a oferta faz acontecer. 
Sabem, tem muitas bênçãos e coisas boas de Deus para nós que não acontecem, porque estão 
presas. É como se alguém pegasse um brinquedo bem legal seu (ou outra coisa sua) e não 
soltasse para você brincar. 
É seu, mas não solta! Fica preso. 
A oferta que nós entregamos solta as bênçãos de Deus para nós. 
Por isso precisamos todos os domingos fazer um esforço e entregar ofertas aqui na casa de 
Deus. 
Não é um dinheiro ou uma oferta que sua mãe ou seu pai vai dar para você. Desse jeito a oferta 
não é sua, mas do pai e da mãe. 
Precisa ser uma oferta sua! 
Eu acho que todos aqui  ganham alguma coisa! Ou dinheiro. 
Pense bem naquilo que você pode entregar como oferta que é seu! 
 
 

ATIVIDADE  

 
Vamos jogar o JOGO DA VELHA? Faça vários joguinhos e as crianças podem brincar e marcar 
na lousa os pontos. Pode ser por equipe. Pode ser de dois em dois. Esta é só uma ideia. Até o 
final da Campanha cada criança pode ter o seu jogo e levar para casa. 
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LEMBRANCINHA 

 
A carinha no prendedor que você usou na aula.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelos: https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/fazendinha-em-eva-moldes/ 
 

  
CONFIRA O ANEXO DO CRACHÁ PARA A MARCHA, NENHUMA CRIANÇA PODE FICAR SEM 
IDENTIFICAÇÃO. 
 
PRÓXIMO DOMINGO SERÁ NOSSO ESQUENTA MARCHA PARA JESUS! 
 
 

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/fazendinha-em-eva-moldes/

