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Aula 2 - EU OBEDEÇO
Nesta aula vamos falar sobre Bezalel, e os outros homens que eram hábeis para
fazer a Arca que Deus tinha ordenado.
Para você Professor:

Este tema é bem desafiador para nós professores, por isso, é importante que você
estude e leia a Bíblia, pois as crianças são curiosas e perguntam bastante. Estude,
ore e medite na palavra. Peça discernimento ao Senhor.
A Arca da Aliança é um dos símbolos proféticos mais sagrados da Bíblia, pois
representa a presença de Deus. Nela, havia alguns elementos sagrados, como o
bordão de Arão, que floresceu e frutificou, uma urna de ouro com maná e as
tábuas dos Dez Mandamentos.
Quem era Bezalel ?
— Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá,
e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento,
em todo artifício, Êxodo 31:2,3
Bezalel era um artista, desenhista, cheio do Espírito de Deus, inteligente e sabia
tudo sobre sua profissão.
“Deus chamou seus escolhidos pelo próprio nome . Assim Ele age conosco, e
também derrama o Espírito Santo, nos habilitando para a Sua obra com dons de
sabedoria , conhecimento e sabedoria” ( Bíblia Apostólica -página 132)
(…) “estes homens , mesmo tão sábios e inteligentes, submetiam todo o seu
trabalho e inspiração ao Senhor para que  Ele determinasse o que Lhe agradava,
e estes cumpriam integralmente  as ordenanças de Deus”
(Bíblia Apostólica-página 138)
E a revelação para esta aula é que Bezalel dispôs seu coração para obedecer o
que Deus queria.
As crianças desde cedo precisam saber que Deus dá os dons e espera que
usemos para sua obra.

Na aula de hoje,  construiremos uma arca com as crianças!

LEIA E  MEDITE

Leia todas essas referências:
Êxodo 31:1-11; 35: 30-35; 36:1; 37: 1-5

https://www.bibliaonline.com.br/naa/ex/31/2,3+
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Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● Compreender que Deus nos dá sabedoria.
● Entender que precisamos querer estar perto de Deus e ouvir sua voz.
● Obedecer a Deus.
● Compreender a importância de fazer o melhor para Deus.

Qual é a situação da criança:

As crianças estão inseridas em um mundo cheio de informações e cada vez mais
são influenciadas pelas redes sociais e amigos  e  OBEDECER não é importante,
fica para lá. Desobedecem pais, professores, e não entendem que obedecer é
importante para sua vida!
Vamos levá-las a compreender o que é obediência!

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

1. Professor vestido como arquiteto/ engenheiro;
2. Separe os materiais para montar a Arca da

Aliança com as crianças, você irá precisar:
1 caixa de sapato com tampa (caixa pequena)
encapada com papel laminado dourado.
dois anjos de papel laminado ou sulfite
dois rolinhos de papel laminado dourado ou
rolinho de jornal pintado com tinta.
Você poderá levar tudo pronto e deixar as
crianças montarem, faça algo simples, o
importante é a criança participar da montagem.

3. Um crachá com o nome Bezalel (modelo ao lodo)
4. Caixa com os materiais da aula passada e o

projeto que desenharam com as crianças.
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LOUVOR:
A ARCA RP13
https://www.youtube.com/watch?v=5Nu3AKhC9CQ Obedecer- Diante do Trono

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

“Porque este é o amor de Deus: obedecer o que Ele manda .”
1 João 5:3 (adaptado para o Kids)

MINISTRANDO:

Olá, crianças !
Que demais! Já estamos em 2022 e já sabemos que seremos muito abençoados
por Deus!
No domingo passado vocês conheceram o Tio Moi e realizaram um projeto com
ele, quem lembra?
- Isso mesmo, o projeto da Arca da Aliança, para quem não lembra, olha só
como ficou o projeto. (mostre o desenho que fizeram e relembre a aula passada).
Hoje daremos continuidade a esse projeto maravilhoso que Deus pediu para
Moisés fazer, mas tenho um tio que irá nos ajudar a realizar esse projeto, vamos
chamá-lo?  É o tio Beza .
Vocês precisam gritar bemmmmm alto o nome dele :

- Tio Bezaaaaaaa, Tio Bezaaaaaa….
Entra o tio todo feliz com seus materiais e vestido de arquiteto/ engenheiro.

- Olá crianças lindas, como vocês estão? O meu amigo tio Moi, deixou aqui
um projeto? Então deixe-me ver….

Que legal, e o melhor é que esse projeto foi enviado por Deus. Ele falou a Moisés
e está na Bíblia sabiam? A Bíblia é a palavra de Deus, e tudo que está escrito nela
é verdade.
Eu sou o tio Beza e vou contar pra vocês como essa arca foi feita lá no tempo de
Moisés…
Quem vocês acham que construiu esta Arca da Aliança?
( As crianças provavelmente falarão que foi Moisés) Será que foi Moisés?
Nãooooo, não foi Moisés, aqui na Bíblia fala que Deus chamou pelo nome, um
homem chamado Bezalel, é um nome bemmmmm diferente dos que estamos

https://youtu.be/MIce2vl_Ogk
https://www.youtube.com/watch?v=5Nu3AKhC9CQ
https://www.bibliaonline.com.br/naa/1jo/5/3+


2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JANEIRO 2022

CAMPANHA: “ARCA DA ALIANÇA”

acostumados. Deus chamou Bezalel e deu sabedoria, inteligência. Deus o ensinou
a fazer desenhos, trabalhar com ouro, prata, madeira, couro etc… o fez muito
sábio,  e ele sabia tanto que ensinou outras pessoas a fazerem o que Deus pediu.

Então, hoje eu sou Bezalel. Podem me chamar de Beza. (coloque o crachá e
continue contando a história)

(Leia para os maiores e mostre onde está essa passagem na bíblia):
“Moisés disse aos filhos de Israel: — Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de
Hur, da tribo de Judá,
e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício,
para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze,
para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal.
Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aoliabe, filho de Aisamaque,
da tribo de Dã.
Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em
pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e a

elaborar desenhos.” Êxodo 35:30-35

- Que demais! Eu fiquei muito feliz. Meu coração ficou alegre, porque eu
amo fazer as coisas na casa de Deus. E vocês acham que eu obedeci a
Deus e fiz tudo do jeitinho que Deus mandou?  Ou eu fiz do meu jeito?

- É claro que sim, eu obedeci e fiz tudo do jeitinho que Deus mandou e
ainda ensinei os outros homens que também eram artistas e eles me
ajudaram. Nós fizemos a ARCA que Deus mandou, para que toda vez que
víssemos a ARCA , saberíamos que Deus estava perto de nós.

- E agora vocês irão me ajudar a montar a arca. Vamos lá?
(Monte a arca com as crianças e sempre enfatizando a obediência a Deus)
Que legal!
Nossa arca está pronta e sabemos o quanto ela é importante, pois ela representa
a presença de Deus em nossas vidas.
E vocês perceberam o quanto Bezalel foi obediente a Deus? Ele ouviu o que
Moisés disse a ele e realizou tudo que foi mandado. Fez tudo do jeitinho certo e
Deus se alegrou com ele.
E sabe como estava o coração de Bezalel? Muito alegre, pois ele quis obedecer
a Deus e fez tudo com muito amor.
Nós crianças, devemos obedecer a Deus com muito amor. Quando a mamãe
pede algo, quando o papai, ou até a professora, devemos obedecer e ser
exemplos para agradar o coração de Deus.

https://www.bibliaonline.com.br/naa/ex/35/30-35+
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Obedecemos a Deus quando obedecemos nossos pais. Por isso, é importante
estar com o coração sempre aberto para ouvir o que papai e mamãe falam.
Deus se alegra com filhos obedientes.

Pergunte para a criança se ela se lembra de alguma situação em que ela
desobedeceu aos pais ou ao professor e o resultado foi ruim. Se você, professor,
tiver uma história assim da sua infância, compartilhe com as crianças.
E hoje você aprendeu que obedecer não é difícil, é uma tarefa fácil e deve ser
gostosa.
Quem aqui quer ser uma criança obediente?
Eu querooooooooo
Então vamos orar.
ORAÇÃO:

Querido Deus, hoje eu aprendi que a Arca é a presença de Deus em nossas
vidas.
Me ajude a te obedecer todos os dias, eu quero ser uma criança obediente.
Jesus, venha morar em meu coração e fazer parte da minha vida!
Eu quero Jesus perto de mim!!!
Amém.

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho
é contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também;
é um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das
experiências que elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa andando com ele pela sala e
quem tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “
Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
VAMOS FALAR SOBRE DÍZIMOS:
“Tragam todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à
prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre
vocês bênção sem medida.
Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não
deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos.”
Malaquias 3:10,11

Será que nossas crianças sabem o que é dízimo e qual a importância do dízimo?
Então vamos lá, você vai precisar de:

1 Forma com bolo ou 1 pizza inteira (leve como lanchinho)

Crianças, hoje vamos aprender o que é dízimo. Aqui na Bíblia em Malaquias 3:10
está escrito: “Trazei todos os dízimos pra  igreja .”
Dízimo é uma obediência a Deus.
Dízimo é uma parte do que recebemos. Mas qual parte?
Olhem só esse bolo, ele está inteiro, vou cortar ele em 10 pedaços, quem pode
me ajudar?

Que legal!!! O bolo ficou todo cortadinho, agora temos 10 pedaços. Uma parte
dessas chama a décima parte!
Um pedaço desses se chama dízimo..

https://www.bibliaonline.com.br/naa/ml/3/10,11+
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A mesma coisa acontece com o dinheirinho que recebemos de mesada ou
algum valor que chega em nossas mãos.
Devemos entregar uma parte para Deus.

Quando você receber esse valor, peça ajuda ao papai e a mamãe para separar
a décima parte; o dízimo.
E nossas ofertas é tudo aquilo que queremos entregar a Deus com amor e com
alegria, agradecendo a Ele.
Que oferta você quer entregar a Deus?
Pense e separe algo que venha do seu coração, Deus se agrada com as ofertas
entregues com amor e gratidão a Ele.
Separe e entregue ao Senhor.

SANTA CEIA:
Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças
sintam a presença de Deus.
Segue o link:

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b187
73499d44bb8c89558cef62c143.pdf

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Estamos começando um ano novo, e vamos entregar nossas primícias e dízimos a
Ele?
Hoje aprendemos sobre obediência e uma forma de obedecer é entregar nossos
dízimos, ajude seu filho a separar a primícia e o dízimo.

Orem e profetizem um ano vitorioso !
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre
no site do Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!
ATIVIDADE:
EM ANEXO

LEMBRANCINHA:
A própria atividade ou crachá em anexo

https://www.renascerkids.com/
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SUGESTÃO DE IMAGEM :  para usar no crachá


