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INTRODUÇÃO 
Aos domingos trabalharemos com capítulos e versículos que trabalhem atitudes          

que as crianças devem ter, como fazer o bem aos outros, honestidade, amizade, empatia              
e a importância da palavra de Deus!  

 

Nossas aulas: 

 

Vamos lá!? 

Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, ore, medite de dia e de noite!  

Que o Senhor abençoe a todos!  

Ótimas aulas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO Tema da Aula História Bíblica LEMBRANÇA 
Dia 03 SABEDORIA  PROVÉRBIOS 3 

Provérbios 3:13  
Calendário E Marca 

Página 
Dia 10 FALANDO A VERDADE PROVÉRBIOS 10 

Provérbios 10:1 e 2 

Dado De Brincadeiras 
e Cup Cake 

Dia 17 AMIZADE  PROVÉRBIOS 17 

Provérbios 17:17, 18:24 

Emoji 

Dia 24 EMPATIA  PROVÉRBIOS 24 

Provérbios 24:17 

 

Dia 31 PALAVRA DE DEUS É PURA PROVÉRBIOS 30 E 31 

Provérbios 30:5 

 

https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/3/27+
https://www.bibliaonline.com.br/nvt/pv/10/2+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/17/17+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/24/17+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/30/5+
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AULA 2 - AMIZADE 
 
Hoje vamos ensinar às crianças sobre a AMIZADE.  
 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 
 

Salomão foi chamado na Bíblia como o homem mais sábio de todos os tempos. Ele era 
jovem quando começou a reinar sobre Israel. Percebendo as imensas responsabilidades de um 
rei, ele pediu a Deus SABEDORIA para liderar. O fato de que Salomão pediu sabedoria em vez 
de fama e fortuna agradou a Deus. Como resultado, Deus o fez mais sábio do que qualquer 
outra pessoa. 

Vamos ensinar às crianças quem foi Salomão e como ele pediu sabedoria para Deus, e               
com essa sabedoria ele pode fazer o bem para muitas pessoas. 

Em Provérbios 2: 1 - 5 diz : “Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no                             
coração os meus mandamentos; se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o                             
discernimento; se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a                           
sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então                             
você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus.”  

Salomão pediu SABEDORIA ao Senhor, e isso o fez ser o Rei mais sábio e inteligente                
da Bíblia. A SABEDORIA, o entendimento e a inteligência devem ser desejados ardentemente.             
A SABEDORIA é um dom de Deus, mas poucos a buscam. A Palavra de Deus fala em Tg 1:5 “                    
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e                
nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida." Essa busca traz o temor e o conhecimento de               
Deus. A verdadeira sabedoria está reservada para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus;               
ela deve ser desejada e buscada, pois é preciosa.  

A SABEDORIA é um dos sete espíritos de Deus descritos em Isaías 11:2 “Repousará               
sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de                               
conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 

Em Provérbios 22:6 fala “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda               
quando for velho, não se desviará dele.” Esse é nosso papel, ensinar como devem agir, falar,                
respeitar, dividir e se relacionar com o próximo.  

Leia a palavra de Deus, doe-se, prepare-se e deseje ensinar e formar a criança que você deseja                 
que ela seja como adulto. Nós estamos formando Bispos, Pastores, Presbíteros e Oficiais na              
casa de Deus. O seu papel é fundamental para a formação individual de cada uma! 

Então, vamos através da palavra de Deus levar a criança a compreender e ser amigo de acordo 
com os ensinamentos bíblicos!  

https://www.bibliaonline.com.br/naa/is/11/2+
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Nestas aulas vamos trabalhar com situações do dia a dia que as crianças terão que               
resolver utilizando a Sabedoria que vem de Deus! 

UMA ÓTIMA AULA! 
LEIA E MEDITE: 

PROVÉRBIOS 17:17, 18: 24 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança a compreender o que é AMIZADE; 
● Ensinar a criança a fazer o bem para qualquer pessoa;  
● Ensinar a criança que é bom  fazer amigos verdadeiros  
● Ensinar a criança a amar seus amigos. 

  SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

“Quando o assunto é amizade, nós adultos, logo pensamos naquelas pessoas com quem             
sabemos que podemos contar nos momentos difíceis e também comemorar nossas vitórias,            
além de simplesmente jogar conversa fora e pedir conselhos sobre as coisas mais bobas.  

Para as crianças, o conceito de amizade é diferente. Elas não têm essa profundidade              
toda de relacionamento, e amigos, para elas, são as outras crianças com quem podem brincar e                
explorar novidades com o mesmo entusiasmo.”      
(https://bebe.abril.com.br/desenvolvimento-infantil/importancia-beneficios-amizade-infancia/ ) 

A interação entre as crianças, a disputa por brinquedos e brincadeiras, fazem com que              
elas aprendam a conviver em sociedade e a formar seu caráter. É imprescindível que as               
crianças interajam umas com as outras para desenvolver aspectos tão importantes para seu             
desenvolvimento. 

Essas interações estão recheadas de atritos e desafios, nos quais nós professores e pais              
devemos ensinar e intervir por diversas vezes.  

As crianças não têm profundidade no relacionamento, mas ter um  amigo ou classificar 
um  coleguinha de melhor  amigo  é muito importante e intenso para ela. A criança sofre  muito 
quando chega a  constatação de que o "fulano" não é mais  amigo!  Uma pequena discussão 
por conta de um brinquedo  ou coisa mínima, já é motivo para não serem mais amigos.E  ao 
mesmo tempo retornam a amizade com a mesma facilidade de que romperam. São perdoadas e 
logo esquecem e estão brincando intensamente de novo!  

Existem amizades verdadeiras  que começaram  no jardim da infância! 

Na infância começam os processos de verdadeiras amizades, porque aí que as atitudes 
de amor, de repartir, de tolerância, começam a ser formadas na vida delas. 

https://bebe.abril.com.br/tudo-sobre/comportamento-amizade/
https://bebe.abril.com.br/desenvolvimento-infantil/importancia-beneficios-amizade-infancia/
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  SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Prepare vários emojis e plaquinhas com as características de cada um: 

AMOROSO, CARINHOSO 

ALEGRE, FELIZ 

ENGRAÇADO, DIVERTIDO 

FESTEIRO, BRINCALHÃO 

VAIDOSO, ESTILOSO 

ESPERTO, INTELIGENTE 

TÍMIDO 

Você pode fazer os emojis com pratinhos descartáveis, fica bem legal! 

 



JANEIRO 
PROVÉRBIOS  

  2021  
  APOSTÓLICO DE PAULO 
 

● Leve uma imagem com crianças brincando no parquinho, uma criança deve estar triste na              
imagem: 

 

● Prepare um cartaz com os versículos: “O amigo ama sempre e nas horas mais 
difíceis,  ele se torna um irmão.” Provérbios 17:17 (Adaptado para o kids) 

“Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado 
que um irmão.” Provérbios 18:24 (Adaptado para o kids) 

● Prepare o calendário impresso em A3 para deixar na parede da sala, e cada dia você e 
as crianças lerão o versículo do dia e pintarão o calendário. 

 
MINISTRANDO: 
Olá crianças! 

Como está a leitura de Provérbios? Quem aqui está aprendendo muito lendo e ouvindo a               
palavra de Deus?  

- Euuuuuuuuuuu estou amando e ficando cada vez mais esperta e inteligente, sábia como              
Salomão! 

Hoje eu trouxe aqui várias carinhas, vários rostinhos diferentes! Olhem só que legal! (mostre os               
emojis que você trouxe)Preciso da ajuda de vocês, o que essas carinhas representam? Vamos              
pensar juntos?  

(Vá colando na frente dos rostinhos as características de cada um) 

Esse rostinho aqui representa alguém que é AMOROSO, CARINHOSO com os outros,            
quem aqui na nossa turma possui essas qualidades?  

Esse rostinho aqui representa alguém que está sempre sorrindo e de bem com a              
vida, que é ALEGRE, FELIZ. Quem aqui possui essas qualidades? 
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Esse rostinho aqui representa alguém que gosta de brincar, de dar muita risada e              
fazer muitas brincadeiras engraçadas, é uma pessoa ENGRAÇADA, DIVERTIDA. Quem aqui           
possui essas qualidades? 

Esse rostinho aqui representa alguém que gosta de festa, de dançar, de cantar, é              
uma pessoa FESTEIRA, BRINCALHONA. Quem aqui possui essas qualidades? 

Esse rostinho aqui representa alguém que gosta de se arrumar, passar perfume, ficar             
bonito, estiloso, é uma pessoa VAIDOSA, ESTILOSA. Quem aqui possui essas qualidades? 

Esse rostinho aqui representa alguém que gosta de estudar, de responder as            
perguntas da professora, é uma pessoa ESPERTA, INTELIGENTE. Quem aqui possui essas            
qualidades? 

Esse rostinho aqui representa alguém que tem um pouquinho de vergonha, mas adora             
estar com os amigos, é uma pessoa TÍMIDA. Quem aqui possui essa qualidade? 

Agora vamos todos fazer uma roda de conversa, e todos prestem atenção! Olhem só              
quantas maneiras diferentes, muitas qualidades e cada um aqui pode perceber que você se              
encaixa em uma delas não é mesmo? Todos nós somos iguais? Temos as mesmas              
características?  

Nãooooooooooo, nós somos diferentes! Deus criou cada um com seu jeitinho diferente e isso              
nos torna muito importantes! E temos que respeitar e amar cada um da maneira que é.  

Quem aqui possui amigos? Você gosta dos seus amigos? O que você gosta de fazer quando                
está com eles?  

(Deixe as crianças responderem sobre seus amigos e o que gostam de fazer!) 

Você é igual a seus amigos ou você é diferente? Vocês brigam em alguns momentos?  

Isso mesmo, somos diferentes e em alguns momentos discordamos ou até mesmo brigamos             
com nossos amigos!  
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Olhem só essa imagem, as crianças estão brincando, algumas correndo, outras no balanço, mas              
tem uma criança que está sozinha, porque será que ela está sozinha no parquinho? Ela está                
feliz ou está triste?  

 

(Deixem as crianças falarem e observe suas respostas.) 

Esse aqui é o Zeca, ele é aluno novo na escola e muito tímido, ninguém queria brincar com ele                   
por ele ser mais quietinho e não conversar muito. Todos os dias Zeca ficava sentado olhando as                 
outras crianças brincarem. Deveria ser muito ruim não é mesmo? 

O que nós deveríamos fazer para ajudá-lo? O que as outras crianças deveriam fazer?  

Deveriam conversar, chamar para brincar, convidar para participar de alguma brincadeira!  

Estamos aprendendo sobre Provérbios, e nesse livro tem um versículo muito interessante que             
fala assim: “O amigo ama sempre e na dificuldade ele se torna um irmão.” Provérbios 17:17,                
olhem só, devemos amar todos em todo o momento, e quando tiver dificuldade devemos ajudar               
nossos amigos. Todas as crianças possuem alguma personalidade diferente, um é tímido, o             
outro é alegre, outro é brincalhão, mas devemos amar a todas as crianças e ser amigos! 

Escutem esse louvor, Você é Especial , vamos cantar?  

 https://www.youtube.com/watch?v=ZKyDmDgUQ90  

(Coloque para as crianças ouvirem e cantarem juntas)  

Cada um aqui tem um amigo diferente, ninguém é igual. 

Hoje, cada um vai fazer um cartão para um amigo aqui do Kids, vamos fazer um sorteio, e você                   
irá desenhar seu amigo e escrever/desenhar que você mais gosta nele!  

Mas antes vamos orar pelos nossos amigos? Amigos do kids, da escola, do parquinho, do               
condomínio ou até mesmo aqueles amigos que faz um tempão que não vemos! 

Vamos orar?  

ORAÇÃO: 
 
Senhor Jesus, hoje eu aprendi que preciso  respeitar todas as pessoas, que cada uma delas 
possui seu jeitinho, cada um tem uma característica diferente! Jesus cuida do meu amigo, da 
saúde , alegria, paz e muito amor. Livra de todo o mal! Obrigado por ter amigos tão especiais 
que podem brincar comigo! Em nome de Jesus! Amém  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKyDmDgUQ90
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VERIFICAÇÃO DE ENSINO: 

● O que é amizade ? 
● Por que é importante respeitar as diferenças? 
● O que é sabedoria? 
● Como devemos agir quando uma criança chega e está tímida para brincar?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSAS  OFERTAS  

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.João 15:13 
 
Oferta é entrega. Quando chegamos aqui na igreja fazemos  nossas entregas. Nossas ofertas. 
Você já ouviu falar de alguém que entregou sua própria vida? Fez uma oferta da sua própria                 
vida?  
Isso Jesus! 
Jesus tinha muitos amigos e ele tem amigos até hoje. Jesus é nosso amigão e sabe o que diz                   
aqui na Bíblia? 
Que ele entregou sua própria vida como oferta para seus amigos! 
Uauu!  
Sim ele entregou, morreu  por nós e esse é o maior amor que existe! ele nos salvou!! 
Que oferta demais! A maior oferta  que existe ! 
E o que ele quer que as crianças façam é uma entrega  também. 
Não, ele não quer que a gente morra! Ele já fez isto. 
Mas a igreja é Jesus! 
Cada vez que entregamos nossas ofertas, estamos fazendo igual a Jesus.  
Vamos entregar com amor ! 
 

LOUVOR: 

Você é Especial - Aline Barros https://www.youtube.com/watch?v=ZKyDmDgUQ90  

Aleluia - 3 palavrinhas https://www.youtube.com/watch?v=heGAvvlPC-Y  

VERSÍCULO: 

“O amigo ama sempre e nas e nas horas mais difíceis ele se torna um irmão.” 

Provérbios 17:17 (Adaptado para o kids) 

“Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um 
irmão.” 

Provérbios 18:24 (Adaptado para o kids) 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/13+
https://www.youtube.com/watch?v=ZKyDmDgUQ90
https://www.youtube.com/watch?v=heGAvvlPC-Y
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BILHETE PARA OS PAIS  
QUERIDOS PAIS, 

2021 FELIZ ANO  APOSTOLICO DE PAULO 
 
Nossa Campanha para o mês de Janeiro é o livro de PROVÉRBIOS. 
Sugerimos fazer a leitura  com as crianças em casa cada dia, conforme o Calendário.  
 

Os provérbios são escritos para gerar reflexão sobre os mais variados temas, como 
tempo, saúde, relacionamentos, família, riquezas, dons, trabalho, vida espiritual e 
sacerdócio. Cada reflexão capacita o leitor a buscar respostas e sabedoria, pois são 
reflexões baseadas em experiências e que tendem a gerar resultados.(Bíblia Apostólica) 

Janeiro possui 31 dias e o livro de Provérbios 31 capítulos. Cada dia do mês vamos 
trabalhar 1 capítulo enfatizando um versículo chave através de um CALENDÁRIO.  

As crianças  irão pintar os quadrinhos a cada dia em seus calendários e criar o hábito de 
ler e refletir sobre o ensinamento do dia! Será incrível! 

Aprendemos  na aula de hoje : AMIZADE 

Desafio desta  semana : Escrever uma carta, cartão ou email para um amigo que faz um 
tempo que não vê! Ajude seu filho a enxergar coisas boas nessa amizade e falar o quanto Jesus 
a ama!  

ATIVIDADE  

Desenhar e escrever para seu amigo.  

LEMBRANCINHA: 
 

 

Dobradura de brincadeira com as 
características.https://www.youtube.com/watch?v=SAhiIlTxUYA  

https://www.youtube.com/watch?v=SAhiIlTxUYA
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Chaveirinho de Emoji Pirulito com rostinho emoji 
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TAG DAS LEMBRANCINHAS COM VERSÍCULO: 
 

 


