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Aula 1 - A palavra nos guia 

 

…Nesta campanha a cada domingo vamos levar as nossas crianças a terem mais 

intimidade com Deus, e guardar a palavra sempre em seu coração. 

 

Para você Professor:  

 

Nossas crianças são terra fértil, um solo saudável, precisamos lançar a palavra, para que 

assim como Josafá, elas possam dar frutos excelentes e com a palavra lançada e 

guardada nos corações, elas jamais se esquecerão e sempre terão direção. 

Nosso papel é ativar a memória espiritual da criança e ensinar a gravar a palavra em seu 

coração. 

 

A palavra de Deus tem que ser liberada, ensinada, guardada (gravada) e exercida. 

 

Sabemos o quanto a palavra é preciosa, em Oséias 4.6, Deus nos fala que por falta de 

conhecimento erramos. Este conhecer, é a palavra, quando ela nos falta erramos e não 

temos uma direção. 

 

Ensine a criança a ter prazer na palavra e não a ter uma obrigação em ler e buscar, e 

desta forma ela sempre será guiada em todos os seus caminhos e escolhas. 

 

A palavra guardada em seus corações, será a luz para o caminho, e lâmpada para os 

pés. 

 

Teremos futuros reis e rainhas, com um coração cheio da palavra e poder, e com muita 

sabedoria para reinar. 

 

 

LEIA E MEDITE  

Salmos 119.10-11e 33  

II Cron 17.3-6 

 

Quais são os meus objetivos:  

 

● Levar a criança a amar e buscar a palavra em todo tempo e que ele guarde em 

seu coração para nunca deixar de ter um caminho que leve a viver a presença 

de Deus. 
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Qual é a situação da criança:  

 

Crianças que precisam da palavra para ter a mudança futura, mesmo que não tenham 

bons exemplos. 

 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

● Jogo da memória gigante em cartolina, com nomes bíblicos e versículos. 

● Jogo de trilha bíblico 

 

 
 

 

LOUVOR: 

 

Escondi tua Palavra no meu coração- www.youtube.com/watch?v=sG5_WyKLj2U 

Tua palavra eu guardei - www.youtube.com/watch?v=pK-9H_6siHM 

 

 

VERSÍCULO DE HOJE : ( adaptado ou na versão NTLH)  

 
Salmos 119:105 A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho 

 

 

 

http://hwww.youtube.com/watch?v=sG5_WyKLj2U
http://www.youtube.com/watch?v=pK-9H_6siHM
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MINISTRANDO:   

 

(Brinque com as crianças de uma forma leve e de uma maneira que elas possam guardar 

os personagens e as palavras do quebra cabeça, ou então faça um jogo de trilhas 

gigante na sala, e guie elas na palavra). 

 

Vocês viram como conseguem guardar a palavra de Deus, e brincando aprenderam a 

vencer. 

 

Hoje vamos falar um pouco mais sobre o rei Josafá, ele era muito obediente a Deus e 

buscou aprender a palavra, para que nunca errasse. 

 

Quando ele se tornou rei de Judá, ainda havia muita coisa errada. Tinha uma parte do 

povo que não servia somente a Deus, o coração deles ainda estava cheio daquilo que 

não era bom. Eles ainda tinham um lugar com outros deuses, para adorar. 

 

Josafá escolheu ser diferente, desde pequeno, ele ouvia muito atento sobre as histórias e 

aventuras do rei Davi, e falava que queria ser como ele. 

Ele lia, e guardava em seu coração os Salmos escritos por Davi. 

E Josafá, guardou bem a palavra, para não errar contra Deus. 

 

Quando se tornou rei, ele começou a mudar tudo, lá. Tirou tudo que não agradava a 

Deus, pois ele sabia que ele era guiado por Deus como Davi. 

 

Ele também queria que o povo aprendesse mais da palavra e mandou oficiais, com a 

bíblia (livro da lei) andando pelas cidades do reino de Judá ensinando tudo o que estava 

escrito ali. Ele amava tanto a palavra que estava em seu coração que, quis que todos 

também fossem guiados por ela. 

 

Sabe como um jogo de trilhas, aqueles oficiais obedeceram a Josafá, e saíram falando 

do amor de Deus, e que a palavra de Deus poderia mudar tudo. 

 

Josafá se tornou um rei, que buscava a Deus dia e noite, não fazia nada sem antes buscar 

a Deus, e Deus era com ele. 

 

Ele fez o que era certo, porque tinha a palavra de Deus em seu coração. A palavra de 

Deus era a luz que ensinava o caminho que ele deveria seguir como rei. 
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Quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração, Deus sempre irá nos guiar a 

sermos os melhores na escola, em casa, com nossa família, e mesmo quando você 

crescer, a palavra de Deus em seu coração vai te levar ao bom caminho e vencer. 

 

ORAÇÃO:   

Senhor, hoje quero que tua palavra ilumine meus olhos e minha família, para que como 

Josafá, eu possa ser guiado a fazer o que é certo e que te agrada. Me ensina a amar a 

tua palavra e a buscá-la dia e noite, e que eu possa levar essa palavra a todos os meus 

amigos também. Em nome de Jesus, amém. 

 

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” 

 

 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

Vocês sabiam que quando Josafá escolheu ser guiado pela palavra de Deus que estava 

guardada em seu coração ele se tornou poderoso? 

Lá no versículo 10, do capítulo 17 de II Crônicas, por causa da oferta de enviar oficiais para 

ministrar a palavra de Deus, ele foi muito abençoado e recebeu muitos presentes. 

Vamos entregar a nossa oferta e Deus irá nos abençoar.  

 

SANTA CEIA:   

Ministrar a ceia para as crianças.  

Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus.  

Segue o link:  

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-

57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf  

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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BILHETE PARA OS PAIS :   

 Queridos pais! 

Essa semana você tem a missão de estudar um texto da Bíblia com seu filho, vai ensinar 

ele a guardar a palavra que estudaram juntos no coração. E no próximo domingo conte 

para a gente como foi este momento de guiar seus filhos na palavra de Deus. 

 

 

ATIVIDADE: 

 

 
Faça este modelo ou a criança faz o contorno dos seus próprios pés. 

Cole o versículo. 

 

 

LEMBRANCINHA: 

Segue uma referência como sugestão:  

 
É muito importante que a criança leve para casa a lembrancinha 

da aula.  

 

O nome já diz “lembrança”.  

 

Faça uma lâmpada simples com color set amarelo ou EVA 

Compre lápis e Cole  

Não se esqueça de colocar a tag do versículo 
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TAG DO VERSÍCULO 
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MODELOS  
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