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INTRODUÇÃO 

Já estamos no terceiro mês do ano de Rute! 

Neste mês vamos falar de Decisão e toda decisão é baseada numa escolha. Crianças também 

tomam decisões. Nessas aulas serão ministradas e direcionadas para sempre escolherem o 

caminho certo que agrada a Deus. 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Rute teve que tomar decisões importantes na sua vida. Todas as decisões estão baseadas em 

escolhas. Ela teve que escolher  

1. Para onde ir – Ela disse: “Onde quer que fores, irei eu” 

2. Onde dormir – Ela disse: “onde quer que pousares, ali pousarei eu” 

3. Trocar de nacionalidade – Ela disse: “o teu povo é o meu povo,” 

4. Um Deus para servir – ela disse: “o teu Deus é o meu Deus” 

5. Um lugar para morrer e terminar seus dias – ela disse “onde quer que morreres, morrerei e 

ali serei sepultada” 

Rute estava convicta da sua transformação. Estava convicta de viver um novo futuro mesmo sem 

saber o que estava por vir. 

Com este “pano de fundo” vamos Ministrar as aulas de Março. 

Vamos ministrar nossas crianças a fazerem as escolhas certas e tomarem decisões certas, 

mesmo nas coisas mais simples. 

Numa abordagem diferente, vamos criar situações da realidade das crianças e elas vão decidir; 

escolher o que fazer em cada situação. Exemplo: Logo na primeira aula, vamos falar sobre o 

Carnaval e qual decisão tomar, ir à festinha de carnaval da escola ou ir para a igreja? “VOCÊ 

DECIDE”. 

 

Nossas aulas: 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

Dia 
03 

Eu decido onde ir- Escolho a casa de Deus  
Salmo dos filhos de 
Corá 

Salmo 84 

Dia 
10 

Eu decido meu caminho Os dois caminhos 
Mateus 7:13-14 

Salmo 1: 1 

Dia 
17 

Eu decido ser diferente - Eu escolho ser do 

povo de Deus 
Quem serve, quem 
não serve a Deus  

Malaquias 3:13-
18 

Dia 
24 

Eu decido servir a Deus – Eu escolho Deus  
Eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor 
Josué 24:14-25 

Dia 
31 

Eu decido: Sou abençoado 
O que eu plantar, vou 
colher.  

Deuteronômio 
 28:1-15 e 

Gálatas 6:1-7  
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Aula 1: EU DECIDO PELA CASA DE DEUS  

 

Nesta aula, vamos ministrar sobre o sentimento de amor e desejo de estar na Casa do Senhor. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

 Este salmo dos filhos de Corá fala do sentimento e desejo pela casa do Senhor.  

Por curiosidade: Os filhos de Corá foram sobreviventes quando a terra se abriu e engoliu aqueles 

que se rebelaram contra Moisés no deserto. Eram eles Datã, Abirão e Corá. Todos foram 

engolidos exceto os filhos de Corá. (Números 26:10) Eram levitas e posteriormente escolhidos 

por Davi para ministrarem em turnos na casa do Senhor. Escreveram vários Salmos entre eles o 

Salmo 84 do qual vamos ministrar hoje. 

Vamos ministrar também o Salmo 122 sobre a alegria de escolher estar na Casa do Senhor 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Salmo 84 – Salmo 122 – Mateus 6:33 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a tomar decisões pelas coisas do Senhor, sempre. 

 Levá-la a ter um sentimento de amor pela casa do Senhor. O melhor lugar para se estar. 

 Levá-la a saber que estando na casa do Senhor, escolhe também orar e louvar a Deus.  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Nesses dias atuais, os pais tem deixado as crianças decidirem tudo, mesmo os pequenos. 
Decidem o que vão comer, que roupa usar ou não usar. Decidem se querem ir à casa da avó. 
Decidem que lanchonetes vão. Decidem que querem ter um celular com 5 anos. Decidem até se 
querem ter um irmãozinho ou não. Esses dias uma mãe deixou a filha decidir se queria continuar 
no colégio ou mudar para outro, e a filha de 10 anos decidiu que queria mudar de colégio para um 
mais caro, e a mãe aceitou! Querem ter uma autonomia sobre coisas as quais não tem estrutura, 
porque são crianças! E chegamos ao absurdo de alguns pais deixarem seus filhos decidirem se 
querem ser homem ou mulher!! Ou que religião seguir! 
O que estamos ministrando aqui são decisões espirituais que elas já podem entender, como 
servir a Deus!  
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Situação Problema: As crianças da classe receberam um convite para uma festa de Carnaval no 
domingo à tarde, lá na rua (ou no condomínio) onde mora uma delas, Vai ser muito alegre! Todos 
tem que ir fantasiados. Vão tocar muitas músicas para dançar e pular Carnaval. Todas as 
crianças da sala vão. Sua melhor amiga vai também, e suas mães já estão comprando a fantasia. 
E na segunda feira o assunto vai ser a festa e ninguém quer ficar de fora.  Lia também foi 
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convidada, mas é justamente no mesmo horário do culto das 17horas que vai com sua mãe para 
igreja. O que ela deve fazer?   

1. Insistir com a mãe dela que ela quer muito ir? E a mãe também deve comprar uma fantasia 
para ela! Afinal de contas ela não falta nunca na igreja. 

2. Falar para suas amigas que não vai não porque tem culto, é muito importante estar na 
igreja e ela não pode faltar?  

3. Note que o problema não é a mãe deixar ou não, mas é o que Lia deve fazer. Qual o 
sentimento dela! 

 Você pode fazer uma encenação com duas pessoas 

  Pode ir com adereços de carnaval, colar de havaiana e máscara etc.  

 Dividir as crianças em grupos pequenos e elas devem discutir em grupo qual a decisão 
que Lia deve ter ou tomar. 

 

MINISTRANDO: 

 

Não foi uma decisão fácil para Lia, não é mesmo? 
Hoje eu quero falar para vocês sobre aquilo que é mais importante para uma criança de Jesus! 
Quem é de Jesus aqui, levante sua mão!  
Que legal! Somos todos de Jesus. 
A nossa decisão sempre, sempre, sempre vai ser escolher Deus em primeiro lugar! 
Tem vezes que a gente não sabe o que fazer, não é mesmo? Temos que escolher? 
É lógico que vocês devem obedecer aos pais. Eles sabem o que é certo e melhor, porque ainda 
vocês são crianças. 
Mas tem coisas que você escolhe que a decisão é sua, não é mesmo? 
 
Vamos ver sobre cores: (Coloque uma caixa de lápis de cor e cada criança deve escolher sua 
cor preferida, ou cartões coloridos) Você precisa pedir para a mamãe que cor você deve 
escolher? Não! Você tem sua escolha! Você não precisa obedecer alguém para saber qual sua 
cor favorita. Você já sabe! 
 
Vamos ver sobre frutas: (Leve as frutas cortadas e coloque em prato ou vasilhas: banana, 
laranja, maçã, melancia,...) Todos precisam comer frutas porque é muito saudável. Tem gente 
que gosta de uma ou de outra, mas tem uma fruta preferida. Pode ser que ela nem esteja aqui. 
Então escolha uma fruta e pegue pra comer. Mas pode ser só uma! 
 
Vamos ver sobre doce e salgado: (leve um prato com bolo doce e um prato com algo salgado). 
Por exemplo. Eu gosto dos dois! Hummm... Mas eu tenho que escolher um. Entre o doce e o 
salgado eu prefiro o salgado! E vocês? Agora, só pode escolher um! Qual você escolhe? 
 
Mesmo que a mãe de Lia permitisse que ela fosse à festinha, Lia já teria que fazer uma escolha 
dentro dela. Entende? 
 
Aqui na Bíblia tem um Salmo muito lindo. Foram uns moços que escreveram. Um dia eles 
viveram um milagre muito muito muito grande. Então eles decidiram que eles seriam cantores e 
iam escrever músicas para Deus. Eles decidiram que a vida inteira iam louvar e adorar a Deus, na 
igreja! Na Casa de Deus. 
Eles escreveram músicas lindíssimas. Estão aqui na Bíblia! No livro de Salmos (para os maiores 
peça para abrir no salmo 84)! 
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(Mostre as imagens de pardais e andorinhas- se tiver um pardal ou andorinha, leve, eles irão 
amar!)  

 
Eles escreveram que até as aves encontraram seus lugares; suas casas e seus ninhos.  
E eles encontram o melhor lugar pra ir, que é a casa de Deus. E que é o lugar mais lindo, onde 
tem muito amor. E que eles não viam a hora de chegar o dia de ir à casa do Senhor para louvar e 
adorar a Deus 
(Mostre a imagem da sua igreja!) 
 
E aqui fala da uma escolha que eles fizeram. Eles poderiam estar em outros lugares, mas 
disseram assim: 
(faça os números 1 e 1.000 bem grandes) 
1 Que número é este ?  
1000 E este? 
 
Qual vale mais? 1 ou 1000? 
 
Humm..., Mas sabe o que eles disseram? Que 1 vale mais que mil!!! 
Ihhh pirou! 
 
Mas a verdade é que UM DIA na Casa do Senhor, vale mais que MIL em outros lugares! 
Um dia na Casa do Senhor, louvando, cantando e adorando a Deus vale mais que mil dias fora. 
 
E eles fizeram uma escolha e tomaram uma decisão! Sabe o que eles disseram? 
Vamos ler: 
Eu prefiro e escolho estar na Casa do Senhor, do que estar nos lugares onde tem o mal. 
 
E você? Qual é a tua escolha? 
Qual é a tua decisão hoje? 
O que você escolhe. 
Eu escolho orar, adorar e louvar a Deus na Sua casa. 
Eu escolho estar na igreja. 
 
Vamos orar. 
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ORAÇÃO: 

 

Senhor, Deus eu já fiz a minha escolha. Já tomei minha decisão. Escolho estar na Sua casa 
todos os dias. Porque um dia na sua casa vale mais que mil em outro lugar. Ajude-me, a nunca 
abandonar sua casa. Ajude-me a sempre escolher o Senhor, para sempre. 
 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 
VERSÍCULO: 

  

Melhor é um dia na sua casa Senhor do que mil em outro lugar.  Salmo 84.10a . 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. O que é escolha? 

2. O que é decisão? 

3. O que aqueles moços levitas e músicos escolherem? 

4. Quem pode me dizer uma coisa que eles falaram na música que eles escreveram? 

5. Quem lembra uma música do Renascer Praise que fala também a mesma coisa? (“Há um 

lugar” 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Podemos também tomar uma decisão hoje! Fazer uma escolha de sempre ter uma oferta para 
entregar. 
Todos nós ganhamos um dinheirinho, não é verdade? Uma mesada, uma moeda aqui outra ali; 
um presente de alguém em dinheiro. Um valor que estamos ajuntando para comprar alguma 
coisa. 
Jesus falou que devemos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e as outras coisas vão ser 
acrescentadas; as outras coisas Deus vai mandar. 
 
Ninguém é obrigado a entregar ofertas. Ninguém é obrigado a fazer entregas. 
Entregamos porque queremos; entregamos porque fizemos uma escolha. Tomamos uma decisão 
de servir a Deus. 
 
Vamos entregar com todo nosso coração. Com amor e adoração.  
Aqueles levitas decidiram fazer uma oferta para vida inteira e eles escreveram salmos lindíssimos 
que estão na Bíblia 
 
Diga : Eu escolho ofertar. Eu decido Ofertar! 
 

ATIVIDADE  

Faça o contorno dos menores e recorte. Os maiores podem fazer sozinhos. E também podem 
escrever o versículo. 
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LEMBRANCINHA:  
Viseira semáforo! 
 

 
 
 

 Boa aula!  


