
 
 

 

MAIO SEMANA – CARTAS PARA VOCÊ 

 AULA 4 -  HUMILDADE 
 
Vamos falar sobre humildade? 
Na carta enviada aos Filipenses, o apóstolo Paulo traz importantes lições e exemplos de como podemos ser 
humildes. Vamos refletir sobre isso e buscar sermos mais parecidos com Jesus 

 

PARA VOCÊ POFESSOR (A): 
 
Em Mateus 5:3 a palavra do Senhor nos ensina que o reino de Deus é dos humildes.  
 
“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.” Mateus 5:3 
 
Não coincidentemente, Jesus quando recebeu as crianças disse que o reino de Deus é das crianças, e que se não 
formos como uma criança, não podemos fazer parte desse reino. 
 
Logo, temos muito o que aprender com as crianças... 
A humildade que é expressada com tanta simplicidade e verdade por uma criança realmente é algo para ser 
apreciado.  
E na carta aos filipenses, Paulo nos exorta a buscar a humildade como um modo de vida, sendo praticantes da 
humildade. Ser humilde não tem nenhuma relação com condição financeira. Humildade é atitude! 
 
Busque essa humildade para sua vida. 
Você não é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. 
Você é único! Exatamente do jeito que Deus planejou e sonhou. 
Que possamos aprender com as crianças nesse dia, e ensiná-las a preservar essa preciosa virtude dentro de si. 
 
Jesus foi o homem mais poderoso que já existiu. E também foi o mais humilde. 
 
“Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; 
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. 
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; 
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 
E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai .” 
Filipenses 2:5-11 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Filipenses 2:1-11 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança sobre o que é humildade. 
Ensinar a criança como praticar a humildade. 
Mostrar para a criança que Jesus era humilde, e para sermos parecidos com Jesus precisamos desenvolver essa 
característica. 

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
A humildade é um valor importante na vida de qualquer pessoa, pois ser humilde significa ser capaz de reconhecer 
as próprias limitações, pedir ajuda, ouvir e não ser orgulhoso para admitir um erro. 
E é ainda mais fundamental durante a infância, pois permite que os pequenos entendam que sempre podem 
aprender com as pessoas e situações ao seu redor. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/5-11+
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Ensinar a humildade para as crianças vai proporcionar a elas uma vida mais feliz, com melhores relações sociais, 
seja em família ou na escola, pois uma criança humilde é capaz de valorizar as suas forças sem se gabar delas e de 
reconhecer as suas limitações sem se sentir inferior. 
 
A principal forma de ensinar as crianças a serem humildes é explicando com exemplos e situações reais o significado 
disso. Por isso nessa aula vamos conversar muito sobre como podemos exercer esse importante valor.  
 

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 
 

1. Leve um fantoche para representar o amigo Teco. Você pode também combinar que um tio se caracterize de 
criança e faça essa encenação. 

 
2. Pendure na sala 6 cartazes, cada um com uma dica da que está na carta de hoje . Você pode criar 

ilustrações para cada dica. 
Prepare também uma caixa para explicar a Dica 6: 
A caixa precisa ter o seguinte conteúdo: 

• Boneco que represente Jesus 

• Figura carpinteiro  

• Cruz 

• Coroa 
 

MINISTRANDO: 
    
Hoje receberemos aqui no kids a visita de um novo amiguinho. 
O nome dele é Teco. 
 
Seja muito bem vindo Teco! 
 
Teco: Oi pessoal. Eu sou o Teco.  
Tia: Que legal Teco. Vamos aprender sobre coisas muito legais hoje. 
Teco: Ah tia, na verdade eu não vim aprender não... já sei muitas coisas sobre a Bíblia. Se quiser posso ajudar a dar 
aula. 
Tia: você tem certeza que já sabe tudo mesmo sobre a Bíblia? 
Teco: Ah, com certeza! 
Tia: Então aceito o seu desafio! Você será o meu ajudante do dia. No final da aula você vai nos contar se você 
aprendeu algo novo hoje, combinado? 
Teco: Desafio aceito! 
 
Tia: Maravilha turma! Hoje vamos continuar estudando as cartas de Paulo. Dessa vez, Paulo enviou uma carta para 
a igreja que ficava em Filipos. É a carta dos Filipenses! Ah, os Filipenses eram cristãos muitos bons, eles ouviam 
atentamente a todos os ensinamentos e buscavam servir a Deus de coração, fazendo o que é certo. Paulo gostava 
muito dos Filipenses. Vamos ver então o que estava escrito na carta? 
 
As dicas coloridas estão nas paredes. Vamos passar por cada uma delas. Nosso amigo Teco vai nos ajudar a ler as 
dicas. Vou pedir para vocês me ajudarem com exemplos de como podemos seguir essas dicas. 
 
DICA 1:  
Sejam sempre unidos e ajudem uns aos outros 
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DICA 2: 
Não sejam interesseiros 
 
DICA 3: 
Não faça as coisas só para receber elogios 
 
DICA 4:  
Não se considere melhor do que os outros 
 
DICA 5: 
Pense no que é importante para as outras pessoas também 
 
DICA 6: 
Sejam humildes como Jesus 
 
(deixe uma caixa perto da dica 6) 
 
Crianças, quero contar algo para vocês. 
Jesus era muito humilde. Ser humilde é respeitar muito as pessoas, é ajudar o próximo sem ser interesseiro, é fazer 
o bem sem esperar elogios, é não se achar melhor que os outros, nem ser egoísta. Quem é humilde sabe que 
ninguém é perfeito. E a única pessoa perfeita que viveu aqui na terra foi Jesus. Mas mesmo assim ele foi humilde 
para dar o exemplo.  
E como Jesus demostrou que era humilde? Vamos ver nessa caixa 
 
Boneco que represente Jesus: Jesus era Deus. Poderia ter uma aparência diferente, para todos olharem para ele e 
saberem que era Deus. Mas Ele preferiu vir ao mundo como um homem normal 
Figura carpinteiro: Jesus era Deus, mas trabalhou muito ajudando o seu pai José, que era carpinteiro.  
Cruz: Jesus curou muitas pessoas. Poderia se livrar na cruz, ou curar suas próprias feridas. Mas preferiu ser 
obediente, sofrer e morrer para que todos pudessem ser salvos 
Coroa: Jesus não buscou ser honrado pelos homens. Ele fez tanto bem para as pessoas sem querer nada em troca. 
E Jesus recebeu toda honra dos céus. O nome de Jesus é muito poderoso. Nada que existe tem mais poder do que o 
nome de Jesus.  
 
Jesus nos ensinou que quando somos humildes, Deus fica feliz com a gente.  
 
Teco: Tia, posso falar uma coisa? Eu aprendi muitas coisas da Bíblia, mas não sabia o que significava ser humilde. 
Jesus poderia ter falado para todo mundo que Ele era melhor do que todos, mas não fez. 
Eu to tão arrependido por não seguir essas dicas todas... 
 
Tia: Esta tudo bem Teco. Quando abrimos nosso coração, sempre aprendemos coisas novas. Hoje aprendemos uma 
grande lição sobre humildade. Você ter reconhecido que aprendeu algo importante já é um sinal que está sendo mais 
humilde. 
 
Teco: é mesmo tia? Nossa, que legal! Eu quero ser humilde, aprender a ser mais parecido com Jesus 
 
Tia: eu também quero Teco. Todos os dias podemos aprender algo novo e praticar. Isso é o mais importante. 
Quem topa o desafio de colocar em pratica essas 5 dicas? 
 
Vamos orar por isso. 
 

 

LOUVOR: 
 

“Eu sou de Jesus” https://www.youtube.com/watch?v=g_AzqYRAYjU 

“ Criança de Jesus” – Aline Barros 

https://www.youtube.com/watch?v=g_AzqYRAYjU
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero ser mais humilde, e agradar ao Senhor. 
Em nome de Jesus. Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Tenham em vocês o mesmo sentimento que Jesus tinha” Filipenses 2:5 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- O que é humildade? 
- Para quem Paulo escreveu a carta sobre humildade? 
- Como podemos ser mais humildes? 
- Como Jesus demostrou que era humilde? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Você sabia que Jesus lavou os pés dos discípulos? 
Um dia Jesus chamou a todos e disse que lavaria os pés deles. Jesus estava os preparando para algo que estava 
por vir: os discípulos começariam a levar o evangelho para várias pessoas e estabeleceriam a igreja de Deus aqui na 
terra. 
Jesus demonstrou muita humildade fazendo esse lindo ato. 
Quando ofertamos, precisamos ser humildes também. Se você tiver uma oferta que considera grande, não fique se 
sentindo melhor do que os outros. 
Quando você tiver uma oferta simples, não se sinta pior. 
Lembre-se: a sua oferta entregue com humildade agrada a Deus. É essa oferta pode te preparar para grandes coisas 
que ainda acontecerão . 
Vamos ofertar hoje com humildade.
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ATIVIDADE  
 
 
Vamos confeccionar com as crianças o trenzinho da humildade. Em cada vagão, vamos desenhar ou escrever como 
podemos ser humildes. 
 

 
LEMBRANCINHA: 
 
Vamos começar e escrever um novo capítulo, cheios de humildade dentro de nós. 
Incluam uma tag com o versículo do dia. 
 

 


