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 AULA 2 -  BONS CONSELHOS 
 
Como saber se um conselho é bom? 
Ah, se esse conselho está de acordo com a palavra de Deus, certamente é um bom conselho. 
Nessa aula aprenderemos sobre seguir os bons conselhos que estão na Palavra de Deus, da mesma forma que os 
Tessalonicenses aprenderam com a carta enviada pelo apóstolo Paulo. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Quantas vezes você já buscou conselho de alguém e depois percebeu que aquilo era um mau conselho? 
 
Muitas vezes acabamos levando os nossos anseios e dificuldades para amigos, parentes, familiares e esperamos 
que eles tragam uma direção. 
 
A própria palavra de Deus nos fala sobre buscar conselhos: 
“Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender; assim, um dia você será sábio”. Provérbios 19:20 
 
Más será que devemos ouvir e seguir todos os conselhos que recebemos? 
 
A resposta para essa pergunta é: siga os conselhos de Deus! Ande com os amigos de Deus! Sempre que há duvidas 
no seu coração, o Senhor pode te esclarecer. Como está escrito: 
 
“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será 
concedida.” Tiago 1:5 
 
Deus tem sabedoria e discernimento para te entregar livremente, sempre que você precisar. 
Ele é o seu principal conselheiro, o seu amigo, ajudador. A palavra do Senhor é direção para as nossas vidas. 
Não direcione a sua vida por opiniões do mundo. Guie-se pela verdade, pela palavra de Deus. 
 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na 
justiça.” 2 Timóteo 3:16 
 
E essa verdade, essa palavra de conselho é que vamos viver e  levar para as crianças. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
1 Tessalonicenses 5:12-28 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança a ser seguir os ensinamentos e bons conselhos que vem de Deus. 

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As crianças tem uma tendência a seguir exemplos mais do que conselhos. 
Por isso, na formação da criança é muito relevante que os pais e educadores tenham consistência entre o que é dito 
e o que é feito. 
Por exemplo, não posso dizer a criança que ela não deve mentir, e logo a criança me vê mentindo.... 
 
E medida que essa criança vai crescendo e se aproximando da adolescência, os amigos passam a ter uma 
importância muito grande em sua vida. E logo os conselhos e exemplos deles passam a ter muito peso. 
 
Por isso é importante trazer a criança para a consciência que os melhores conselhos e ensinamentos que podemos 
seguir vem de Deus. Todos os demais podem falhar. 
E a Bíblia é o local onde podemos encontrar esses conselhos. 
 
Vamos ensinar as crianças esse caminho de buscar conselhos de vida e prosperidade. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_timoteo_3_16/
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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. 
 
 
DINÃMICA AULA 
 
Vamos fazer uma árvore dos bons conselhos. 
Você pode utilizar qualquer tipo de planta, natural ou artificial para essa atividade. 
Pendure na arvore os bons conselhos dessa carta (veja no bloco ministração). Cada criança poderá retirar um 
conselho da árvore e o professor explicará o que significa. Os maiores poderão ler os bons conselhos também. 
 

 
 
 

MINISTRANDO: 
    
Essa campanha das cartas está muito maravilhosa! 
Vamos relembrar o que já aprendemos até agora? (revise o painel com as crianças) 

• A carta do Perdão – que está em Filipenses 

• A carta da Força – que está em Efésios 

• A carta do Amor – que está em I Coríntios 
 
E hoje vamos falar sobre a carta dos BONS CONSELHOS. 
Essa carta foi enviada para a igreja que ficava em uma cidade chamada Tessalônica. Essa é a segunda maior cidade 
da Grécia. 
Quem morava nessa cidade era conhecido como Tessalonicense.  
Paulo enviou 2 cartas para essa igreja, e elas aparecem na Bíblia como I Tessalonicenses e II Tessalonicenses. 
 
A igreja dos Tessalonicenses era muito perseguida. Quando Paulo esteve naquela região ele teve que sair fugido, 
porque queriam matá-lo. 
Ele ficou muito preocupado se as perseguições fariam a igreja desistir de servir a Deus. Então ele mandou Timóteo 
fazer uma visita para a igreja e ver como eles estavam. 
Quando Timóteo voltou da viagem e trouxe a notícia que a igreja estava firme, perseverando em servir a Jesus, 
Paulo ficou muito feliz, pois o povo havia entendido como servir a Deus de verdade, independente das dificuldades. 
 
Então, com essa imensa alegria, Paulo escreveu a primeira carta. E nela ele coloca conselhos importantes que a 
igreja devia continuar seguindo. 
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Vamos aprender alguns desses conselhos na aula de hoje. 
 
Vejam só, os conselhos estão nessa árvore. 
Cada criança poderá vir aqui pegar um dos conselhos que eu vou explicar para vocês: 
 
(professor, cada conselho a seguir deve ser escrito em um cartão e pendurado na árvore) 
 

• Respeitem as pessoas que foram escolhidas por Deus para ensiná-los. 
Quem vocês acham que são essas pessoas? Com certeza os pastores, lideres das igrejas, os tios do kids, o 
papai e a mamãe, os professores da escola também. 
 

• Ajudem aqueles que estão precisando 
O apóstolo fala que é importante darmos bons conselhos aqueles que estão fracos e tímidos. O que mais 
podemos fazer para ajudar a quem precisa? 

 

• Façam o bem a todos 
Nesse conselho o apostolo fala para não pagarmos o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem. Com 
certeza não é um conselho fácil de ser seguido, mas é o caminho certo. Precisamos nos esforçar e sermos 
bondosos com todos. Quem pode dar um exemplo de como pagar o mal com o bem? 

 

• Estejam sempre alegres 
Deus coloca essa alegria em nós quando servimos a Ele. Mesmo quando passamos por momentos difíceis, a 
alegria do Senhor está em nós e nos dá muita força.  
 

• Orem sempre 
Quem aqui ora todos os dias? Precisamos sempre orar ao Senhor. A oração faz a gente ficar próximo de 
Deus e somos muito abençoados por isso. 

 

• Agradeçam a Deus por tudo 
Ah, tem gente que reclama por tudo... E o bom conselho não é reclamar, mas agradecer, sempre! Quem tem 

motivos para agradecer, levanta a mão!!! Todos nós temos 😊 

 

• Guardem dentro de vocês coisas boas 
Precisamos estar atentos a tudo, mas guardar o que é bom dentro da gente.  

 
 
Ufa, acabaram os cartões, mas a Bíblia tem mais e mais conselhos para nos dar. 
Sempre que você precisar, você já sabe: os bons conselhos vem de Deus, e estão na Bíblia. 
 
Crianças, tomem cuidado com os conselhos que vocês ouvem por aí... Tem gente que incentiva a gente a fazer 
coisas erradas, e isso não faz bem. 
 
Precisamos seguir bons conselhos! 
Leiam a Bíblia, orem, tenham amigos que são amigos de Deus e sigam o melhor caminho, que é o caminho do 
Senhor. 
 
Quem aqui gostou de aprender sobre essa carta e sobre esses bons conselhos? 
Então, vamos refletir muito sobre esses conselhos e levar esses conselhos para nossos amigos também. 
Assim seremos bons conselheiros, como o apostolo Paulo foi. 
 

 

LOUVOR: 
 

“Se Jesus é teu amigo” – 3 Palavrinhas  

“Faça o bem” – Viviane Barreto 
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu te agradeço porque a sua palavra me direciona e me aconselha para que eu siga no caminho 
certo. Me livra senhor dos maus conselhos e faz de mim um bom conselheiro, que leva o Seu amor para as 
pessoas. Em nome de Jesus. Amém!” 

 
 
VERSÍCULO: 
 

 
 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Quem recebeu a carta que ensina bons conselhos? 
- Qual o nome da cidade que os Tessalonicenses moravam? 
- Quando a igreja foi perseguida, ela desistiu de servir Jesus? 
- Quem Paulo enviou para visitar os Tessalonicenses? 
- Quais conselhos Paulo deu para essa igreja? 
- Devo seguir todos os conselhos que meus amigos me dão? Como saber se um conselho é bom? 
- Como posso ser um bom conselheiro? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Nesse momento da oferta quero continuar falando sobre conselhos. 
Agora quero dar 2 bons conselhos sobre esse momento: 

• Nunca oferte qualquer coisa para Deus. A oferta é algo sagrado. Precisamos sempre entregar com amor, o 
nosso melhor 

• Seja fiel ao Senhor. Oferte sempre. Dê o dizimo sempre. Não importa se é muito ou pouco. Deus olha para o 
coração e não para os valores. 

 
Vamos agora ofertar com alegria.  
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ATIVIDADE  
 
Nessa atividade, cada criança vai relembrar 3 bons conselhos que aprendeu com essa carta e escreverá (ou 
desenhará) na carta a seguir.  
Essa carta deverá ficar a semana inteira pendurada em um local onde a criança poderá se lembrar (pode ser na 
geladeira, próximo da cama, no lugar onde a criança faz a lição de casa.  
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LEMBRANCINHA: 
 
Vamos entregar uma arvore artesanal com docinhos para que as crianças se lembrem dos bons conselhos. 
Inclua o versículo do dia. 
 
 

 


