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Aula 3 - Recebendo o que ninguém tinha 

 
Vamos falar de Salomão, que recebeu uma sabedoria que ninguém em sua época tinha. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Salomão filho de Davi, faz parte da árvore genealógica de Jesus. 
Salomão amava ao Senhor e lhe fez uma entrega tão radical a ponto de Deus lhe dizer: “Pede-me 
o que queres que eu te dê”. É como se Deus perguntasse a Salomão o que ele queria para ter 
entregado algo tão precioso. Salomão queria sabedoria para governar, e ele havia compreendido 
que o sucesso de seu pai procedia de Deus, por isso decidiu buscar esse favor e milagre no altar. 
(Anotação Bíblia Apostólica - pag. 439). 
Salomão descendente de Raabe, Rute e Boaz, e filho de Davi, estava na rota da vinda de Jesus. 
Tinha uma grande responsabilidade, seu pai havia sido um grande rei, temente a Deus e muito 
dedicado. Como superar? 
Ele buscou, escolheu ser parte de uma geração apostólica, que anda na contramão das 
impossibilidades e das coisas erradas impostas. 
E sua entrega de amor, deu a ele liberdade de ouvir de Deus que ele poderia pedir o que 
desejasse. 
Se Deus te perguntasse isso? O que você pediria? 
Vivemos como mimados, queremos o imediato e aquilo que nos favorece, sem pensar naquilo 
que irá favorecer e agradar a Deus. 
Nesta aula, avalie, ore e repense antes de ministrar a criança, o que você responderia a Deus, e 
se tua resposta mudaria a vida daqueles que Deus entregou em suas mãos para ensinar o 
caminho certo. 

  

Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
I Reis 3.5-15 
 

OBJETIVOS: 

 
Mostrar a criança que uma geração apostólica faz escolhas que podem levá-las a viver o novo e 
ter o que ninguém tem, e assim mudar outras vidas também. 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Muitas por ficarem sem a presença dos pais e eles querendo suprir a ausência às tornam 
mimadas e até egoístas. 
Crianças que não conseguem ir bem à escola, tomar decisões certas, que tem dificuldade de 
aprendizado. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Enigmas bíblicos, leve enigmas bíblicos conforme a idade das crianças, sendo enigmas 

bem difíceis de resolver e alguns bem fáceis. Deixe na mesa espalhados alguns prêmios 
diferentes para aqueles que acertarem escolherem. (pode ser balas, pirulitos, chocolates, 
bolinhas de sabão, tenha apenas bastantes variedades). 

  

Sugestão de alguns sites: 
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https://www.concursobiblico.com.br/2016/04/charadas-biblicas-e-enigmas-
curiosos.html 
https://www.concursobiblico.com.br/2017/06/28-perguntas-biblicas-para-
criancas.html 
https://ouvindogospel7.com.br/charadas-biblicas/amp/ 
 

2. Faça uma maquete do templo de Salomão. 
 

   
 
MINISTRANDO: 

 
Comece a aula brincando, e a cada acerto das crianças, faça a pergunta: Pede aquilo que você 
quer receber. 
Não deixe de fazer perguntas bem difíceis, na intenção de testar a sabedoria de cada um. 
Após o tempo de brincar, (pelo menos uns 20 minutos), comece a história. 
Estamos na campanha da Geração Apostólica, e hoje vamos falar de alguém, que foi parente de 
Jesus, e de Rute também. 
Este homem saberia responder todos os enigmas rapidamente, de tão inteligente que ele era. 
Seu nome era Salomão. Mas Salomão não foi sempre o mais sábio e inteligente, a geração dele 
gostava de fazer aquilo que não agradava a Deus, de fazer o mal para ser bem rico, de ouvir e 
obedecer aos amigos fazendo coisas ruins. 
Mas ele era filho de um rei que agradou a Deus, era filho de Davi. 
Salomão aprendeu a amar muito a Deus, a bíblia fala que ele amava a Deus e fazia tudo o que 
seu pai Davi fez de correto. 
Chegou à vez de Salomão ser um rei, e agora como ser um rei tão bom como seu pai foi? 
Ele foi até Gibeão entregar uma oferta de sacrifício a Deus. Depois que entregou durante a noite, 
o Senhor visitou a Salomão em sonhos, e perguntou o que ele gostaria de receber de presente. 
Ele pensou: meu pai era obediente a Deus, era um rei que ajudava, lutava, não era egoísta, todo 
mundo o amava por ser um bom rei. 
Então ele respondeu a Deus: não passo de uma criança, não sei o que fazer, como devo agir, 
como ser rei, então me dá inteligência e sabedoria para ser um bom rei e ajudar o povo. 
Isso agradou muito a Deus, e Deus deu a Salomão sabedoria, não havia ninguém mais inteligente 
do que ele em todo mundo. 
Salomão escreveu Salmos, Provérbios, e ainda foi um rei rico e muito inteligente. Construiu o 
templo, um lugar lindo para adorar a Deus. 

https://www.concursobiblico.com.br/2016/04/charadas-biblicas-e-enigmas-curiosos.html
https://www.concursobiblico.com.br/2016/04/charadas-biblicas-e-enigmas-curiosos.html
https://www.concursobiblico.com.br/2017/06/28-perguntas-biblicas-para-criancas.html
https://www.concursobiblico.com.br/2017/06/28-perguntas-biblicas-para-criancas.html
https://ouvindogospel7.com.br/charadas-biblicas/amp/
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Quando buscamos e amamos a Deus, e pedimos que Ele nos dê inteligência e sabedoria para 
falar, responder, fazer coisas certas, Ele se agrada e nos dá muito mais. Busque de Deus 
sabedoria, certamente ele te dará. 
Professor ore e profetize sobre as crianças, eles são geração apostólica, que farão a diferença 
por onde passarem. 
 

 

Vamos orar!  

ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, me dá sabedoria, que eu possa ser diferente como Salomão foi, e fazer tudo o que 
te agrada, quero pedir somente aquilo que te agrada, e fazer a tua vontade sempre. Amém 
 
VERSÍCULO: 

 
Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37.4 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
Quem era o pai de Salomão? 
O que ele entregou para Deus? 
O que Deus disse para Salomão? 
O que Salomão pediu para Deus? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Quando Salomão acordou, ele foi até a Arca da Aliança, e ofereceu ofertas e ainda fez uma festa 
para seus oficiais. 
Hoje você vai entregar uma oferta e vai se preparar para a próxima missão. 
 

 

ATIVIDADE  

1. Faça peças de quebra-cabeça grandes como da ilustração e escreva o versículo, eles 

devem montar e memorizar o versículo. 

 

2. Vamos brincar de desvendar os enigmas como no inicio da aula. 
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LEMBRANCINHA 
 
Dentro coloque o óleo da unção! 
 

 
 
 
Bilhetinho sobre a Missão 3. 
 

 

Queridos Papais, 
 

Na campanha deste mês, temos o intuito de gerar em nossas crianças o sentimento de Jesus, a cada 
domingo eles receberão uma missão que deverá ser cumprida junto com a família. 
 
Missão 1 - vocês como família irão arrecadar alimentos e produtos de higiene como: Arroz, feijão, açúcar, óleo, sal, macarrão, 
molho, lata de sardinha, pó de café, caixa leite, bolachas ,achocolatado em pó, creme dental, sabonete. 
Iremos no último domingo montar cestas para nossa assistência social da Igreja e suprir outras famílias. 
Caso vocês necessitem de alguma ajuda, e tenham alguma dificuldade, procure um dos coordenadores do kids, teremos o 
prazer de ajudar. 

 
Missão 2 - A criança terá que ajudar a mamãe nesta semana nos seus afazeres, e como ato de respeito vocês vão orar juntos 
todos os dias, por algum tempo, deixando de lado celulares e qualquer outra distração, orar pela família e pelo bom futuro. 
 

Missão 3 - As crianças junto com a família deverá ler um versículo da bíblia por dia, e para o próximo 
domingo levar uma família com crianças que não conhecem a Jesus (ensine teu filho a evangelizar e a 
você irá perder a vergonha também), e caso você papai e mamãe ainda não se batizaram, ou conheçam 
alguém que não se batizou, irá levar esta pessoa até aos tios do kids, para fazermos a festa do batismo. 
 

Nós do Renascer Kids Church desejamos o melhor desta terra para cada família e estamos a disposição. 
 

Boas conquistas! 
 

 

Boa aula! 


