JANEIRO – PROVÉRBIOS
INTRODUÇÃO
FELIZ ANO APOSTÓLICO DE PAULO!!!
Que palavra maravilhosa foi entregue ao povo de Deus esse ano!
Vamos aprender muito com o apóstolo Paulo nesse ano e buscar a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas.
E para começarmos muito bem 2021, vamos nos aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus e estudar com as
crianças um livro da Bíblia inteiro! Isso mesmo! Vamos ler juntos o livro de Provérbios.
Todos os dias do mês de janeiro as crianças terão um capítulo da Bíblia para ler e meditar, e, nas aulas de domingo
e da semana, refletiremos juntos sobre um Provérbio.
E como é mês de férias, a campanha da semana está cheia de atividades e brincadeiras. Assim podemos passar
esse tempo juntos, com aprendizados e muita diversão!!!!

AULAS JANEIRO
Data
Semana 1

Tema
Aprendendo com as formigas

Trecho Bíblico
Provérbios 6:6

Semana 2

Falando a verdade

Provérbios 12:22

Semana 3

Seguindo o caminho certo

Provérbios 22:6

Semana 4

Ajudando aos que mais precisam

Provérbios 28:27

Deus abençoe demais e excelente aula!
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer
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AULA 1: Aprendendo com as formigas
Quanta sabedoria e conhecimento o livro de Provérbios traz para nós.
Nos pequenos detalhes da vida podemos tirar as reflexões mais profundas. É o caso desse provérbio das formigas.
Talvez nunca pararíamos para analisar o que esse inseto pode nos ensinar. Mas a Bíblia é detalhista e nos
surpreende com tanta sabedoria e conhecimento.
Preparem-se para aprender muito nessa aula sobre esse pequeno inseto, como vivem e o que podem tanto nos
ensinar.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):

O que você pode aprender com as formigas?
Elas já formavam a sociedade mais evoluída da Terra há cerca de 10 milhões de anos. São fortes, espertas e
trabalham em grupo melhor que nós (https://super.abril.com.br/ciencia/o-segredo-das-formigas/ )
Todos os anos, durante o verão, as formigas trabalham incansavelmente para obter reservas para o inverno. Elas
se organizam e planejam porque, naturalmente, sabem que o tempo estável acabará. Para nós (humanos) realizar
um planejamento, mesmo que seja simples, significa aumentar as possibilidades de um objetivo a ser alcançado.
Muitos podem achar que por serem pequenas, são frágeis; mas quem assim pensar, está muito enganado. Elas são
capazes de carregar e levantar, por distâncias enormes, objetos mais pesados do que elas mesmas.
Se acontecer de alguma não conseguir transportar, haverá sempre uma companheira para ajudá-la. Trabalham
juntas porque têm um mesmo objetivo: sobreviver.
Muitas vezes você pode se irritar quando esquece uma colher adocicada na pia e logo ela está cheia de formigas.
Se você puder reparar, primeiro aparece uma formiguinha, depois ela sai, comunica as demais e retorna com várias
outras. Elas estão expostas a diversos perigos e obstáculos, mas mesmo assim, permanecem determinadas em seu
foco e objetivo, que é levar comida ao formigueiro.
Temos muito a aprender com a formigas: organização, trabalho em equipe, coragem e muita disposição!

LEIA E MEDITE:
Provérbios 6:6-11

OBJETIVOS:
Ensinar as crianças o que podemos aprender com as formigas.
Deus não se agrada do preguiçoso. Precisamos buscar disposição no Senhor, e Ele nos abençoará nos nossos
caminhos.

o desenvolvimento da Aula
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
A preguiça infantil é um dos temas que mais preocupa os pais.
Essa falta de atitude pode ser considerada algo comum nos pequenos, desde que se apresente de forma transitória.
É necessário sempre observar, estar disposto a ouvir, dialogar, mostrar o caminho da determinação para a criança
aprender a se esforçar, dedicar-se a conquistar as coisas.
Adicionalmente a esse cenário, as crianças dessa geração estão acostumados a conviver com a tecnologia, a terem
fácil acesso ao que necessitam sem ter muito esforço.... e isso também pode ser um problema. A tecnologia tende
a entreter os pequenos com facilidade e favorece o aparecimento da preguiça infantil. O equilíbrio e disciplina nesse
caso são grandes aliados para que haja um bom proveito de tudo o que a tecnologia tem de bom a oferecer.
Vamos ensinar as nossas crianças a serem conquistadoras, esforçadas, determinadas.
A preguiça não encontrará espaço para habitar nos nossos pequenos.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
SUGESTÃO CAMPANHA
Deixe o calendário dos provérbios exposto em sala durante todo esse mês
Você pode montar um pôster ou imprimir em formato A2 ou A3.
Antes do início de cada aula, converse sobre a leitura Bíblica da semana, os aprendizados, o que mais chamou a
atenção deles. Vá riscando com as crianças cada dia que já se passou. E assim vamos avançando em nossa leitura
bíblica.
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SUGESTÃO AULA
Deixe brinquedos e papéis espalhados pela sala. Você pode deixar alguns doces espalhados no meio da bagunça.
As crianças terão um desafio: organizar a bagunça e conquistar os alimentos para o formigueiro:
Entregue uma máscara de formiga para cada criança e boa diversão!

Se
conseguir,
passe
esse
vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=7hTZcjnB2Ns

para

as

crianças

assistirem

também:

MINISTRANDO:
Quem aqui gosta de desafio???
Ah, eu gosto muito!
Hoje vocês terão um grande desafio: serão formigas por um dia!
Mas, como será que as formigas vivem? o que elas fazem? Como se trabalham?
Nós conversaremos sobre isso tudo daqui a pouquinho... antes disso, vamos para o nosso desafio!
Vejam só que bagunça está essa sala! O que será que as formigas fariam? E se a formiga encontra algum docinho
no caminho, o que ela faz?
Vamos descobrir agora! Vocês todos são formigas! Quero ver só o que essas formigas kids vão fazer...
(aplique a dinâmica, incentiva as crianças a organizarem e ajuntarem os doces e depois coloque as crianças em roda
para o bate papo)
O que vocês acharam dessa experiência? Quero que me contem agora como vocês acham que as formigas são...
(deixe as crianças falarem)
Sabe crianças, as formigas são insetos muito especiais, mas tão especiais que existe um versículo da Bíblia que fala
que precisamos aprender com elas.
Vou ler com vocês:
Provérbios 6:6-8: “Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas! Ela não tem líder, nem chefe, nem governador,
mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno.”
A formiga é pequena, mas não é fraca não!
A formiga entende que trabalhar em equipe é muito bom e que conseguimos fazer coisas melhores se trabalhamos
juntos, unidos.
A formiga é muito organizada e também planejada.
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A formiga tem muita DISPOSIÇÃO. Ela não conhece a palavra PREGUIÇA.
Ah, e esse versículo de Provérbios nos ensina a deixar a preguiça de lado, e aprendermos com as formigas.
A formiga precisa trabalhar muito para ter comida. Ela trabalha o verão todo para ter o suprimento para o inverno. Ela
é muito determinada com o que ela quer, e por isso tem sucesso.
Sabe porque muita gente não consegue conquistar as coisas? Porque tem preguiça!
Fica sempre cansado, acomodado, esperando alguém dê de presente o que ele precisa.
Mas Deus deseja que sejamos conquistadores! Então hoje vamos nos encher de disposição.
Todo muito faz assim comigo, jogando a preguiça para fora. E vamos nos encher da disposição do Senhor.

LOUVOR:
“A formiguinha” – 3 Palavrinhas
“Hit da formiguinha” – Vaneyse

ORAÇÃO:
“Senhor, hoje eu recebo a disposição que vem do Senhor. Me perdoe por todas as vezes que fui preguiçoso.
Eu quero me esforçar e fazer tudo aquilo que o Senhor espera de mim”

VERSÍCULO:
“Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas!” Provérbios 6:6

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- O que podemos aprender com as formigas?
- As formigas são unidas?
- Como posso me livrar da preguiça e ter disposição?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
O apóstolo Paulo nos ensina na carta que foi enviada aos Colossenses que tudo o que fizermos, devemos fazer
como se fosse uma oferta para Deus.
Sabe crianças, se vocês tiverem uma tarefa para fazer, não faça reclamando ou chateado. Faça com amor no
coração e com alegria. Lembrem-se: vamos ter disposição como as formigas e fazer tudo com amor.
“O que vocês fizerem façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas”
Colossenses 3:23
Vamos ofertar ao Senhor com alegria.

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Queridos pais
Estamos vivendo um momento muito especial no nosso kids: vamos ler com as crianças o livro de Provérbios inteiro.
Incentive o seu filho nessa leitura diária e converse sobre o que ele aprendeu com cada capítulo. Você pode
estimular ele a escolher o versículo preferido.
Hoje as crianças aprenderam o provérbio da formiga e estão cheias de disposição.
Nossa geração tem essa marca da disposição e a preguiça não encontrará lugar neles.
Deus abençoe!
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ATIVIDADE

HORA DE BRINCAR:
•

Corrida Maluca: Correr imitando insetos

•
Jogo da formiguinha: Todos distribuem cadeiras pelo espaço e se sentam. Uma delas tem que ficar vazia.
O grupo escolhe uma criança para ser a formiguinha, que tem que ficar de pé e ir andando com passos de formiga
até a cadeira vazia. Sempre que ela estiver se aproximando da cadeira, um dos participantes tem que mudar de
cadeira e sentar-se aonde ela queria chegar. O objetivo do jogo é impedir a formiguinha de chegar à cadeira sempre.
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LEMBRANCINHA:
Entregar uma formiguinha feita com papel color set para cada criança.

Incluir a seguinte tag na lembrancinha:

