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AULA 5 - EU POSSO CONSTRUIR -
EMPREENDER COMO O REI JOTÃO

Encerrando hoje nossa Campanha, vamos ensinar como o rei Jotão realizou para o
Senhor e agradou o coração de Deus.

Para você Professor:

O rei Jotão foi filho do rei Uzias e começou a reinar com 25 anos de idade. A Bíblia
relata sua história em poucos versículos, mas destaca a sua força, poder e
realizações a partir de uma atitude: “...dirigia os seus caminhos segundo a vontade
do Senhor” - 2 Crônicas 27:06.
Deus busca corações que desejam ser seus; corações dispostos a Lhe obedecer,
ouvir a sua Voz e ser conduzido por Ele.
A nossa vitória está nisso:deixar Deus guiar os nossos caminhos.

LEIA , MEDITE e ESTUDE :

2 Crônicas 27:1-09:para conhecer a história e realizações do rei Jotão.

● Ensinar as crianças o conceito de empreender;
● Ensinar que as crianças são capazes de realizar;
● Ensinar que o sucesso do que realizamos está em um coração que é guiado

por Deus;

A infância é um período importante para a formação da personalidade e
identidade. Por este motivo é fundamental que as crianças tenham acesso através
das relações sociais, familiares e do brincar, experiências de superação.
Neste processo, porém, marcas de frustração, palavras de derrota e sentimentos de
fracasso são injetados no coração das crianças, o que gera baixa autoestima,
bloqueios para o aprendizado, para  criatividade e  realizações.
O amor de Jesus e o poder da sua Palavra é a cura e o resgate da capacidade de
empreender que Ele deu aos homens.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

No momento da ministração faça uma roda com as crianças.
● Leve uma coroa
● Leve torres e castelo (sugestões em anexo)

LOUVOR:

https://www.youtube.com/watch?v=uxVF1bd1Gnk- Milagres de Jesus- Aline
Barros
https://www.youtube.com/watch?v=1fTc2fvS-K0- Tudo posso - Renascer
Praise

VERSÍCULO DE HOJE: ( adaptado ou na versão NTLH)

Filipenses 4:13: “ Tudo posso Naquele que me fortalece”

MINISTRANDO:
Crianças, hoje vamos encerrar a nossa campanha sobre aquela palavra nova que
aprendemos. Quem lembra qual é a palavra? Empreender
Vamos falar juntos o que ela significa?
Empreender significa: tentar; decidir realizar, fazer algo.
Vamos repetir comigo:  tentar; decidir realizar, fazer algo.
Quantas coisas realizamos nessa campanha não é mesmo? Lembre com as
crianças as atividades que realizamos e pergunte o que realizaram de diferente
nesses dias…
Falando em realizações eu quero contar pra vocês a história de um rei que
empreendeu, realizou obras muito especiais! O nome dele é Jotão.
A Bíblia nos conta que ele era um rei muito poderoso porque ele fazia as coisas
como Deus queria! Para ele a vontade e opinião de Deus eram muito importantes.
Ele só queria fazer as coisas como Deus queria que ele fizesse. Isso deixou o coração
de Deus tão feliz, mas tão tão feliz que Deus o abençoou muito. Por esta razão Deus
o ajudou a realizar, empreender muitas obras e ele fez o reino dele crescer.
Construiu cidades, castelos e torres! ( Mostre as imagens).
Com isso o reino dele ficou forte, seguro e poderoso! Deus trouxe paz e foi um
tempo de muita felicidade.
Quando a gente tem o coração igual ao do rei Jotão Deus nos ajuda e a gente
pode realizar, construir muitas coisas!
Crianças, Deus deu pra gente a capacidade de construir e realizar. Vocês podem

https://www.youtube.com/watch?v=uxVF1bd1Gnk-
https://www.youtube.com/watch?v=1fTc2fvS-K0-
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construir e fazer muitas coisas, sabiam?
Pergunte para as crianças o que elas tem vontade de criar. Estimule a criatividade,
a imaginação e elogie os projetos que elas contarem.
Após ouvir, faça um momento de oração e unção com óleo. Vamos, hoje, ungir a
cabeça e as mãos das crianças profetizando a capacidade de realizar, criar,
aprender. Será um tempo de cura!

ORAÇÃO:
Jesus, hoje eu quero ter um coração como o do rei Jotão! Eu só quero fazer a Sua
vontade e realizar os seus desejos na minha vida. Eu sou um empreendedor! Eu
posso realizar, eu posso sonhar, eu posso todas as coisas com Jesus na minha vida!

CHAMAMENTO:

As crianças precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
Em todas as aulas, tenha discernimento do momento do
chamamento.
Nós temos a missão e também o desafio de levar nossas
crianças até o Salvador,
Mesmo que elas tenham que repetir a oração várias vezes,
entenda que é melhor que façam todos os domingos  do que nunca .
E vamos pensar que cada aula é uma oportunidade de salvação. Será que no próximo
domingo, virão?
Como Jesus entra no nosso coração?
É só orar e falar, JESUS ENTRA AQUI DENTRO DE MIM. EU QUERO TE RECEBER COMO MEU
SALVADOR.

HORA DO TESTEMUNHO:
Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho é
contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também; é
um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das
experiências que elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa
andando com ele pela sala e quem tem

testemunho vai atrás dela.
E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um

cartãozinho escrito “Eu tenho uma experiência com Deus” ou “Eu
vivi um milagre”
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
2 Reis 4:8-10
Crianças, vemos aqui nessa história que esta mulher tinha um coração muito bom!
Ela observou que quando o profeta Eliseu viajava para a cidade dela, ele não tinha
um hotel; um lugar para ficar. Então ela fez um quarto especial para ele. Colocou
uma cama, um abajur, uma mesa e uma cadeira. Assim , ele teria um lugar bem
legal para ficar e poderia ministrar a Palavra de Deus tranquilo, porque teria um
lugar para estudar, descansar, comer, dormir.
Que atitude linda dela, não é? Isso é um exemplo pra gente! Também precisamos
cuidar das coisas de Deus: da igreja, do kids, da nossa família.
A nossa oferta ajuda a igreja e o kids assim como a mulher ajudou o profeta Eliseu.
Quem aqui quer ajudar? Então vamos entregar o dízimo e oferta.
Ajude as crianças a identificarem o que pode ser uma oferta: um brinquedo, uma
roupa, um sapato, um material, um lanche para o kids, o dinheiro, um kilo de
alimento.

BILHETE PARA OS PAIS:

Queridos pais,
Encerramos a campanha de CRIANÇAS EMPREENDEDORAS.
Nessa Campanha as crianças aprenderam sobre empreender, realizar, criar.
Conheceram homens e mulheres na Bíblia que empreenderam grandes obras:
Josafá, Joquebede, Débora, rei Uzias e rei Jotão.

Hoje as crianças entenderam que podem construir e criar; ensinamos que um
coração que busca a vontade de Deus as torna capazes de realizar todas as
coisas em Jesus!

Desafio : Nesta semana ore e ministre seu filho sobre isso: buscar a vontade de
Deus para os seus caminhos, o seu futuro. Incentive-os a imaginar, sonhar.
Peçam para contar e/ou desenhar um sonho, um projeto, o que desejam ser
quando crescer…orem por esse projeto!

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no
site do Kids: https://www.renascerkids.com/
Se precisar pode procurar qualquer professora da Equipe.
Estamos aqui, e oramos por sua casa todos os dias!

Deus abençoe!

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE:
Crianças, com toda essa história de rei, castelo e torres me dá até vontade de brincar de
torres e castelos! Vamos brincar?!

Sugestões:
- brinque com as crianças de

blocos de montar
ou faça um desafio de torres
com copos:

ou decore castelo com papel picado ou EVA para representar tijolos, pedras
decore com papel picado ou EVA para representar tijolos, pedras

LEMBRANCINHA:

É muito importante que a criança leve para casa a lembrancinha da aula.
O nome já diz “lembrança”. Não deixe de fazer uma lembrancinha para cada
aula.
Sugestão:

Não se esqueça de colocar a tag do versículo
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SUGESTÃO DE IMAGENS :
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SUGESTÃO PARA COLAGEM
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SUGESTÃO PARA MONTAGEM (COLORIR RECORTAR E COLAR)
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REFERÊNCIA - MODELO


