
 
 

 

JANEIRO – PROVÉRBIOS 

AULA 4: Ajudando aos que mais precisam 
 
Nessa aula as crianças aprenderão um caminho muito importante que Jesus nos ensinou: amar ao próximo! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
A palavra do Senhor nos ensina a sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvinte. 

 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes” 

Tiago 1:22 

 

Vamos incentivar as crianças a praticarem o amor de Cristo, ajudando aqueles que mais precisam. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Provérbios 28:27 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar as crianças a serem generosas, caridosas e praticarem a bondade 
Mostrar que Deus espera que pratiquemos a palavra de Deus exercendo ao amor verdadeiro, ajudando as pessoas 
ao nosso redor, principalmente aqueles que estão mais precisando.  

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
A criança desde pequena foi acostumada a receber ajuda, seja quando bebe para aprender as atividades essenciais, 
ou quando já está mais crescida e precisa de ajuda com a comida, com a lição de casa, e com outras tarefas. 
 
Nessa aula a criança aprenderá que assim como ela recebe ajuda frequentemente, cabe a ela retribuir, ajudando a 
outras pessoas. 
 
Muitas crianças podem se sentir incapazes de ajudar alguém, mas vamos ajudá-las a enxergar como praticar esse 
amor verdadeiro. 
 
O amor que Deus coloca em nós precisa ser repartido, e demonstrado através das nossas atitudes, não apenas com 
palavras, mas com ações. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
SUGESTÃO CAMPANHA 

Deixe o calendário dos provérbios exposto em sala durante 

todo esse mês 

Você pode montar um pôster ou imprimir em formato A2 ou 

A3. 

 

Antes do início de cada aula, converse sobre a leitura Bíblica 

da semana, os aprendizados, o que mais chamou a atenção 

deles. Vá riscando com as crianças cada dia que já se passou.  

 

E assim vamos avançando em nossa leitura bíblica. 

 

SUGESTÃO AULA 

 
Para essa aula vamos organizar uma mega arrecadação de roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/22+
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Durante toda a semana vamos ensinar as crianças a colocar em prática o amor verdadeiro, ensinando como ajudar 
ao próximo. 
 
Na dinâmica da aula leve várias bexigas. Cada criança receberá uma bexiga, que representará a sua vida. 
Começa a brincadeira com as crianças jogando suas bexigas para cima e batendo, sem deixar cair no chão. Cada 
um vai cuidar da sua vida. 
Pare a dinâmica e explique que além de cuidarmos das nossas vidas, Deus nos deu uma missão: de amar ao 
próximo, e cuidar também das outras pessoas! Então agora todos vão ter que cuidar de mais pessoas. 
Inclua mais bexigas na brincadeira, jogando elas também para cima. Mas atenção, nenhuma bexiga pode cair, 
Caso precisem de mais detalhes sobre a dinâmica, segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=MnAMP-S2zRE 
 
 

MINISTRANDO: 
 
(Comece com a dinâmica das bexigas) 
 
Que legal essa brincadeira, não é mesmo crianças? 
Jesus nos ensinou a amar ao próximo, e a ajudar os mais necessitados. 
 
Vocês sabiam que tem um provérbio que fala sobre isso? 
Vamos ler na Bíblia:  
     
“Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito 
amaldiçoado”. Provérbios 28:27 
 
A vontade de Deus é que sejamos generosos, e ajudemos aos que mais precisam, 
Mas, será que isso é algo fácil? 
 
Certamente precisamos nos esforçar para isso. E pensar não somente em nós, mas nas outras pessoas. 
Vocês viram na brincadeira das bexigas, quantas pessoas precisam de ajuda, e para ajudá-las precisamos estar 
atentos. 
 
Então, vamos ficar atentos as pessoas que precisam de ajuda. 
Mas quem são essas pessoas que estão passando necessidade? (deixe as crianças comentarem) 

• Podem ser pessoas que moram na rua 

• Pessoas que passam na sua casa pedindo comida ou roupas 

• Pessoas que moram em abrigos 

• Crianças cujos pais perderam o emprego 

• Pessoas doentes 

• Pessoas idosas 

• Um amigo da escola que não sabe fazer uma tarefa 
 
Puxa! Muitas pessoas precisam da nossa ajuda! 
 
E sabe como podemos ajudar as pessoas? Não precisamos ser ricos para isso! Precisamos ser cheios de amor, 
cheios do amor de Cristo. O amor de Cristo nos capacita a ajudarmos. Então você pode ajudar muita gente!!! 
 
Então agora todos coloquem as mãos na posição de quem vai receber um presente. 
Vocês vão receber o amor de Cristo e vão entregar esse amor para outras pessoas, através de atitudes generosas, 
ajudando elas. Quem quer receber esse amor e entrega-lo para quem mais precisa? 
 
Então vamos orar! 

 
  

LOUVOR: 
 

“Vamos amar uns aos outros” – Crianças Diante do Trono 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnAMP-S2zRE
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, eu recebo hoje o seu amor e quero levar o seu amor para as pessoas. Eu quero ser uma 
criança bondosa que ajuda as pessoas pobres e as que mais necessitam. Em nome de Jesus. Amém” 
 
 

VERSÍCULO: 
 
“Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito 
amaldiçoado”. Provérbios 28:27 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Quem são as pessoas que precisam de ajuda? 
- Como podemos ajudar as pessoas que necessitam? 
- Somente os ricos podem ajudar os necessitados? 
- O que Deus me entregou e que devo levar para as pessoas? 

 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
A nossa oferta de amor pode ser entregue de várias formas, inclusive quando nos esforçamos para ajudar alguém, 
isso também é uma oferta que entregamos para Deus. 
 
“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão 
do Senhor a recompensa da herança” Colossenses 3:23-24 
 
Todos as doações que trazemos para a igreja e todas as vezes que ajudamos quem precisa, entregamos uma oferta 
ao Senhor. Vamos orar e consagrar a Deus as nossas ofertas. 
 

 
PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Nessa semana ensinaremos a criança a ajudar o próximo. 
Desse forma estaremos colocando em prática o amor de Deus, sendo generosos, bondosos e misericordiosos. 

 
“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes” Tiago 1:22 

 
Faremos uma mega arrecadação nessa semana para ajudarmos quem mais precisa, então as crianças poderão 
trazer roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis.  
 
Deus abençoe! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/22+
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ATIVIDADE  
 

 
HORA DE BRINCAR: 
 
Contação de história coletiva: Organize uma roda e sente junto dela. A contação de história coletiva é simples: 
comece uma história e a criança ao lado deve continuá-la. Procure interferir o menos possível, deixando a criançada 
imaginar a vontade. Por exemplo, você pode começar apenas falando “era uma vez, um menino que…”. 
 
Caça ao tesouros: Prepare uma caça ao tesouros com a turminha. Para que haja cooperação, divida a sala em 
duplas, assim eles consegue se ajudar e cooperar na busca do tesouro. Faça pistas, crie enigmas e deixe esse 
momento bem divertido. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Entregar para cada criança um copinho com Emoji feliz com doces dentro. 

 

 
 

 

 


