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AULA 2 – Como receber ajuda

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professores ainda estamos em ritmo de férias, então faça muitas brincadeiras e dê uma aula mais
descontraída.
Esta aula está baseada em Provérbios 11:25, ensinaremos as crianças como é bom ajudar o
próximo. Quanto mais você dá, mais você recebe (sem interesses, sem trocas), apenas queira
dar para abençoar, por AMOR, aquele que Jesus nos ensinou.
O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá mais se tem.
“Por isso nunca se canse de amar, algum dia você verá os grandes frutos do seu amor que foi
sempre cultivado”. Antoine de Saint-Exupéry
LEIA E MEDITE:
Provérbios 11:25/ Atos 20:35/ II Coríntios 9:7
OBJETIVOS



Levar a criança a entender como é importante ajudar e socorrer ao próximo.
Doar e fazer as coisas de coração, pois temos um coração igual o do nosso Pai, Jesus
Cristo.

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
O mundo hoje está cheio de pessoas ingratas, que vivem correndo e não olham ao seu redor, não
observam os que precisam de ajuda, como aconteceu com o um homem que foi assaltado e ficou
no meio da estrada precisando de ajuda. Passou um sacerdote e não parou, passou um levita
também e não parou, mas o bom samaritano resolveu ajudar.
Quando nossos pais ensinam em dividir as coisas com nosso irmãozinho, amigos, é justamente
para não nos tornarmos como o sacerdote e levita de vermos a dor do outro e não nos
preocuparmos.
Devemos ter o coração feliz, sempre disposto a ajudar.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
DINAMICA 1
Objetivo: Demonstrar amor ao próximo
Material necessário: lápis e papel
Desenvolvimento:
O aplicador formará um círculo e distribuirá para os membros do grupo lápis e papel. Pedirá para
cada um para escrever algum tipo de atividade que gostaria que o colega sentado à
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esquerda realizasse. Depois disso pedirá a cada um que leia o que escreveu e desempenhe a
tarefa que havia sugerido ao seu colega. Para os menores de opçoes para eles escolherem para
os amigos realizarem, mas serão eles que irão realizar.
Compartilhar:
Mostrar na prática que não devemos desejar ao próximo aquilo que não queremos para nós
mesmos.
Versículo Relacionado: Mateus 7: 2.

DINAMICA 2
Pirulito da amizade
Para essa atividade, cada criança recebe um pirulito e todas formam um círculo de pé. Cada
participante deve segurar o pirulito com o braço estendido, usando a mão direita. O orientador
então pede para que as crianças desembrulhem o pirulito, mas sem dobrar o braço que o está
segurando.
Em seguida, as crianças devem descobrir como fazer para chupar o pirulito sem dobrar o braço,
apenas movimentando o braço para esquerda ou para a direita. É preciso aguardar para ver se
alguém descobre a única alternativa, que é: oferecer o pirulito para o colega que está ao lado.
Dessa forma, todas as crianças conseguirão chupar o pirulito ao oferecer o seu para o amiguinho
ao lado.
MINISTRANDO:
E ai crianças, o que vocês acharam destas dinâmicas?
O texto de provérbios nos ensina sobre como é importante ajudar, dar apoio, socorrer nos
momentos necessários. Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa.
Precisamos aprender a dar de coração, exclusivamente porque o nosso coração é igual ao do
nosso Pai. Não fique triste se você tem feito as coisas e ninguém reconhece ou agradece, pois
aquele que nos Honra, Ele sempre vê, aonde quer que for ou a hora que for.
Tenha sempre um coração grato e ajude o próximo.
ORAÇÃO:
“Senhor, eu peço que o Senhor preserve o meu coração para ser bom, como o Senhor nos
ensina. Que eu possa ajudar os outros e que eles se sintam felizes. Me ensina a ser mais
semelhante a Ti. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amem”
VERSÍCULO
“Quem gosta de ajudar os outros consegue muito na vida; quem ajuda vai ser ajudado.”
Provérbios 11:25 – adaptado,
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
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- O que precisamos fazer para ter o coração mais parecido com o do Senhor?
- Qual a parábola que nos lembra sobre ajudar o próximo?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Deus em sua palavra diz que deseja nos dar mais anos de vida nessa terra. E Ele preparou um
caminho ainda melhor: a eternidade! Isso significa que todos que seguirem a Jesus viverão para
sempre.
Nesse momento de oferta vamos agradecer a Deus por termos a palavra Dele em nossas vidas.
Por Ele ter salvo as nossas vidas.
E saibam crianças, todas as vezes que entregamos nossa oferta na igreja, estamos dando a
chance de mais uma pessoa ouvir a palavra de Deus também e ser muito abençoada.
Então vamos entregar as nossas ofertas.
ATIVIDADE
A atividade da aula girará em torno da dinâmica apresentada no tópico de desenvolvimento da
aula
LEMBRANCINHA:
Suspiros não faltam quando ajudamos aos outros.
Coloque uma tag com o versículo chave.

Mãos para ajudar!! Feito de EVA.

