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AULA 4 – APRENDENDO A SER FIEL 
 

Você já parou para pensar no tamanho da fidelidade de Deus? 

Mesmo sendo infiéis, não merecedores, Deus não muda com a gente... Ele continua sendo sempre 

fiel. Deus cumpre suas promessas, não desiste, não abandona, não quebra a aliança. 

Jesus foi fiel até o fim, mesmo em meio a dores  cumpriu o seu propósito de morrer na cruz e levar 

redenção para a humanidade. 

Fidelidade envolve sacrifício, mas resulta em honra. 

Vamos aprender um pouco mais sobre esse caminho excelente que Deus nos ensina.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):  

  

Deus é fiel! 

Mesmo que o nosso coração duvide, ainda que por um segundo, diante de uma guerra ou luta, Deus 

continua sendo Deus. Ele é fiel, cuida dos seus e cumpre suas promessas. 

 

Talvez não tenhamos capacidade para entender a dimensão da fidelidade do Senhor. 

Na carta que o apóstolo Paulo enviou a Timóteo, ele diz que, ainda que sejamos infiéis, Deus 

permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. 

 

“Se formos infiéis, ele permanece fiel; não pode negar-se a si mesmo.” 

2 Timóteo 2:13 

 

Logo, a fidelidade faz parte da natureza divina. 

Ser fiel faz parte daquilo que Deus é. 

 

E se nós desejamos ser como Ele, precisamos nos apropriar dessa característica que é de Deus: a 

fidelidade. 

 

Nunca é tarde para recomeçar. Comece a partir de agora a ser uma pessoa fiel. 

Seja fiel com o que você promete, seja fiel com as alianças que você tem, seja fiel com o seu chamado, 

seja fiel com os seus compromissos, e, acima de tudo, seja fiel com a sua relação com Deus. 

 

Seja fiel até as últimas consequências. 

Os fiéis receberão a coroa da vida. 

Permaneça firme, não deixe nada tirar de você essa marca de fidelidade. 

Deus deseja te honrar por sua fidelidade a Ele. 

 

“Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.” Apocalipse 2:10 

 

LEIA E MEDITE:  
  

2 Timóteo 2 

   

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/2/13+
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OBJETIVOS:  
 

Levar a criança a compreender o que  é fidelidade   

Levar a criança a entender a fidelidade de Deus. 

Ensinar a criança que a fidelidade é uma virtude divina. Quem busca ser fiel é honrado por Deus. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:  
  

As crianças levam as promessas muito a sério. 

Se você prometeu algo para uma criança ela vai confiar que você vai fazer mesmo. 

Muitas vezes os adultos não entendem isto, e acabam não cumprindo suas promessas com as 

crianças. E a criança passa a entender que não tem problema desistir de uma promessa ou 

simplesmente não cumprir. 

Mas nesta aula a criança aprenderá que em Deus vemos o valor da fidelidade.  

Deus cumpre as promessas; não desiste. É fiel. 

Hoje cada criança receberá a marca de fidelidade em suas vidas, e levará consigo a certeza que 

todos podem falhar e serem infiéis, mas em Deus eles podem ficar seguros, porque Deus não muda, 

Ele compre promessas, é e sempre será fiel. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:  
  

DINÂMICA CAMPANHA  

  

Vamos continuar incentivando o plano de leitura das 
cartas. 
Peça para as crianças comentarem como está sendo 
essa experiência. 
 
O objetivo é completar a leitura até o final do mês. 
  

  DINÂMICA AULA  

 

Vamos montar um cenário de uma casa cheia de vasos. 

Você pode fazer uma exposição com vários tipos de vasos e até estimular uma votação. 

Vamos escolher o vaso mais honrado. E porque esse vaso receberá a honra? 
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Vamos ver na aula de hoje.

 
 

MINISTRANDO:  
      

Hoje teremos uma grande exposição no kids!!! 

Será a nossa exposição de vasos. 

E para a nossa exposição teremos uma votação. Vocês poderão escolher qual é o vaso mais 

honrado. 

 

Como assim tia, vaso honrado?? 

Isso mesmo, quando você olha para os vasos, qual é aquele que parece ser o melhor, o mais bonito, 

mais caprichado. Vamos votar? 

 

Olha só crianças, nós fizemos essa exposição para imaginarmos o que o apóstolo Paulo quis ensinar 

na carta que ele enviou para Timóteo. 

 

Timóteo era um amigão de Paulo. Ele aprendeu muitas coisas com Paulo, e foi um grande 

companheiro de viagem dele também. 

Paulo sabia que Timóteo tinha a missão de ensinar as outras pessoas sobre o caminho certo, por 

isso trouxe ensinamentos muito preciosos para ele. 

 

E nesta carta ele fala sobre os vasos. 

Paulo conta sobre uma casa que tem muitos vasos. Alguns de ouro, outros de prata, outros de 

bronze, outros de barro. E mais ainda... ele diz que alguns vasos são para honra e outros para 

desonra. 

 

E do mesmo jeito são as pessoas que servem a Deus. Algumas honram a Deus com suas atitudes, 

mas outras desonram... 

 

Imagine só ser um vaso de desonra... com certeza é algo muito ruim. 

Mas, então como ser um vaso de honra? 

 

Ah, só tem um jeito: ser parecido com Deus. Colocar dentro de nós as coisas que vem Dele. 

E sabe o que Deus tem de sobra e quer nos dar? Fidelidade! 
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Deus é muito fiel. Isso significa que ele cumpre tudo o que ele promete. 

Se Deus falou que vai te abençoar, Ele cumpre. 

Se Deus falou que vai te salvar, Ele cumpre. 

Se Deus falou que vai te curar, Ele cumpre. 

Deus cumpre todas as promessas.... 

 

É tão ruim quando alguém promete algo e não cumpre, não é mesmo? 

Quem faz isso, é como um vaso feio, vaso de desonra. 

 

Mas quando cumprimos o que prometemos, somos fiéis. E ficamos parecidos com Deus. 

E sabe o que acontece com quem é fiel? 

Ah, Deus fica tão orgulhoso, tão feliz, mas tão feliz, que honra essa pessoa.  

A Bíblia disse que Deus vai entregar uma coroa para todos que forem fiéis a Ele. 

 

Ah, eu quero minha coroa! Eu quero ser um vaso de honra! E quero ser fiel, porque quero ser 

parecido com Deus! 

 

Quem quer também? 

Vamos orar então por isso! 

 

ORAÇÃO:  
  

“Senhor, me perdoe por todas as vezes que não cumpri o que prometi. Eu quero ser fiel, como 

o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém”  

 

LOUVOR:  
  

“Deus grandão” – 3 Palavrinhas 

“Deus de promessas” – Davi Sacer 

  

VERSÍCULO:  
 

“Deus continua sendo fiel”. 2 Timóteo 2:13 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  
  

- Quem era Timóteo? 

- Qual característica de Deus Paulo ensina nessa carta? 

- Deus continua sendo fiel com pessoas infiéis? 

- Como posso ser um vaso de honra?  
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  
  

Vocês sabiam que Timóteo começou a servir a Deus quando ele ainda era uma criança? 

Timóteo aprendia sobre a Bíblia com a sua avó Loide e com a sua mãe Eunice. 

Mas quando Timóteo cresceu, conheceu Jesus através do apóstolo Paulo. 

Antes Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele tinha experiências com Deus, andava com 

Deus. 

Timóteo viajou para muitos lugares com Paulo. Com certeza ele precisou gastar o seu dinheiro com 

essas viagens. Mas ele sabia que servir a Deus era a melhor escolha, e tudo o que ele estava 

fazendo seria uma oferta para Deus. 

Crianças, tudo o que fazemos precisa ser uma oferta para Deus. 

Honre a Deus com suas atitudes, fazendo as tarefas da escola bem caprichadas, obedecendo aos 

pais, servindo a Deus na igreja com seu louvor, suas orações, sua atenção ao ouvir a palavra e 

também com suas ofertas. 

Honre a Deus em todas as situações. Assim você será um vaso de honra, do mesmo jeito que 

Timóteo foi. 

 

ATIVIDADE   
Vamos fazer um vaso de argila com as crianças! 

Você pode levar a massa para as crianças modelaram ou levar o vaso pronto para as crianças pintarem 

com tinta. 

A seguir, segue sugestão de receita caseira: 

 

Argila Branca Caseira 

(criança pode usar)  

Vai precisar de: 

– 2 xícara   amido de milho 

– 1 xícara  cola Branca 

– 2 tampinhas  amaciante  

– 4 colheres (sopa) de vinagre  

– 3 colheres  (sopa) de óleo de cozinha 

  

Como se faz: 

Misture tudo em uma panela e deixe descansar por 10 minutos coberto com um pano 

Leve ao fogo em uma panela, não mexa muito, apenas vá soltando a argila nas laterais; 

Quando perceber que já está soltando do fundo da panela vire-a desligue o fogo leve a argila em 
uma bancada para esfriar, depois sove bem. 

Guarde em saco plástico em temperatura ambiente. Quando for usar sove bem. 
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LEMBRANCINHA:  
  

As crianças receberão uma linda coroa como lembrancinha. 

Você pode fazer as coroas de EVA e decorar da forma que achar melhor. A seguir, segue o molde 
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