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Aula 5: EU DECIDO: SOU ABENÇOADO 

 

Hoje encerramos esta Campanha, falando das bênçãos que alcançarão aqueles que decidem 
obedecer; aqueles que fazem a escolha de ouvir e guardar a palavra do Senhor. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Observamos que este capítulo de Deuteronômio, fala de duas escolhas também: A obediência e 

a desobediência. Sempre, sempre Deus nos dá opção de escolha. 

Leia o comentário da Bíblia Apostólica página 252 e 253. “... Nossa fidelidade e nossa vida de 

compromisso com a aliança firmada com Deus são sementes, que determinam a colheita das 

bênçãos prometidas” ... as bênçãos... “irão atrás daquele que obedece à Palavra de Deus e a 

pratica (Ef. 1:3)”. 

Se observar também são 15 versículos falando sobre a bênçãos e 53 versículos falando sobre os 

castigos, da escolha que fizermos. Que estranho, não é mesmo? As bênçãos serão menores? O 

que é isto? 

Não, não serão menores. Tudo o que Deus nos faz é suficiente e abundante, ao passo que a 

maldição é tamanha que é para destruir mesmo! 

Seremos pouco abençoados? Não, de jeito nenhum! 

É também uma estratégia da Palavra de Deus em nos convencer de tomar a decisão pela 

obediência, apontando que o sofrimento, as consequências e a maldição da decisão errada são 

muito maiores e da mesma maneira que as bênçãos, as maldições virão e alcançarão aqueles 

que decidiram por ela. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Deuteronômio 28 (nosso foco é nos versículos de 1-15); Gálatas 6:1-7 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a tomar decisões pelas coisas do Senhor, sempre. 

 Levá-la, a saber, que a decisão certa atrai toda sorte de bênçãos de Deus para ela. 

 Levá-la, a saber, que tudo o que ela fizer vai ter uma consequência.  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

O mundo está formando uma geração inconsequente; quer dizer, crianças que podem fazer o que 
querem sem dar conta de que toda ação, toda atitude, toda escolha, seja ela boa ou má, terá uma 
consequência. 
Veja isto: Provérbios 20: 11. “Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é 

puro e reto”. Em outras palavras, é possível saber e conhecer uma criança pelo o que ela faz. 

Criança precisa de direção e correção.  

Nós estamos formando crianças para serem benditas e serem alcançadas pelas coisas boas 

(bênçãos) de Deus para suas vidas e elas saberão que serão conhecidas pelas suas ações. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Leve muitas sementes, muitos grãos, diferentes. Faça uma mesa 
bem legal com todas elas.  
Leve também semente de espinho (ou o próprio espinho); se 
conseguir, mamonas. 
Leve vasos com plantas ou flores. 
Com base no texto de Deuteronômio leve as figuras e imagens  

 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, 
Neste mês aprendemos coisas importantes e até ajudamos crianças a tomarem a decisão certa. 
Quero fazer uma pergunta para vocês. Como vocês querem ser conhecidas? 
Como crianças benditas ou malditas! Nossa!! Malditas, professora? 
Muito forte, não é mesmo? 
Mas vamos observar a palavra. (Escreva na lousa ou num cartaz as duas palavras). 
Uma palavra começa com BEM – bendita e a outra começa com MAL – maldita. 
BENDITA, quer dizer abençoada, que tem a benção de Deus. 
MALDITA, humm... Que não tem a benção, mas tem a maldição. E a maldição não é de Deus, 
porque Deus só abençoa, não é mesmo? Então?! 
O que vocês querem?  
Eu também escolho a benção!  O que é benção? O bem de Deus. Todas as coisas boas de Deus! 
Como é que nós vamos conseguir a benção? 
Aqui na Bíblia diz que se nós obedecermos, não precisamos fazer mais nada. As bênçãos vão 
nos alcançar. As coisas boas de Deus vão correr atrás de nós e vão nos alcançar!! 
Mas temos que fazer uma escolha. Tomar uma decisão! 
 
Tenho aqui algumas sementes. 
Tudo o que fazemos são sementes. Tudo o que vocês crianças fizerem, são sementes.  
Veja bem, se eu plantar sementes de arroz, o que vai nascer? 
Se plantarmos semente de milho, o que vai nascer? 
Se plantarmos semente de feijão? De girassol? – Vai nascer uma linda flor de Girassol e até a 
semente é boa para comer. 
Mas se plantarmos espinho, vai nascer feijão? Não, de jeito nenhum! Vai nascer espinho, mesmo. 
 
Tudo que fazemos são sementes. Se eu plantar amor, vou colher amor! 
Se eu plantar verdade, vou colher verdade. Se obediência, obediência. Mas se eu plantar ódio, 
vou colher ódio. Se plantar mentira, vai ser mentira. Se desobediência, desobediência!  
Não dá pra se enganar. Deus não é Deus de brincadeira.  
Tudo o que fazemos, tem uma consequência, tem um resultado bom ou ruim, depende só da 
semente. 
Tudo o que as crianças fizerem, vai ter um resultado, bom ou ruim. Depende da semente se ela 
for boa ou má. 
Somos reconhecidos pelos resultados. Pelo fruto da semente.  
E hoje nós estamos aqui e eu tenho um recado de Deus para vocês. 
Deus quer que todas as crianças e eu também tomemos uma decisão de escolher a benção de 
Deus. 
Fazer as coisas boas porque os resultados serão muito bons! 
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As coisas boas de Deus vão alcançar vocês em todos os lugares: em casa, com a mamãe e o 
papai até com os seus animais (cachorro, gato, peixinho, papagaio...); na escola, com os colegas, 
nas provas, nos trabalhos, com as matérias, com os livros.  
Vocês serão abençoados, quando saírem de casa e quando voltarem. Quando forem viajar ou 
passear. E ninguém, ninguém mesmo vai impedir isto. Deus não vai deixar ninguém derrotar. 
Os armários e a geladeira estarão sempre cheios de coisas boas para comer.  
Onde vocês colocarem as mãos vai dar certo, onde o pai ou a mãe for trabalhar vai dar tudo 
certo. 
Sempre estarão em primeiro lugar e nunca por último. E isto é para sempre. Enquanto vocês são 
crianças e até quando crescerem, forem adolescentes e adultos e quando casarem! 
Uau! Para sempre. 
E serão conhecidas como boas e amáveis e cheios da benção de Deus. 
 
(Faça um risco ou uma linha no chão e escreva obediência, depois as crianças podem fazer o 
mesmo) 
Deus falou que devemos tomar a decisão da obediência. E não desviar. 
É como se esta linha fosse à obediência (demostre) Vou andar por ela; ficar em cima dela. Me 
equilibrar bem e não desviar, nem para direita e nem para esquerda. Se desviar o que vai 
acontecer? Cair. 
 
Mas hoje, nós tomamos uma decisão de obedecer! 
Vamos orar! Quem deseja isto. Ore comigo, repita esta oração: 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor, Deus eu já fiz a minha escolha. Já tomei minha decisão. Eu quero que as bênçãos me 
alcancem. Eu quero ser conhecida como uma criança abençoada que escolheu obedecer, e que 
todos me conheçam pelas coisas boas que eu vou fazer. 
Eu escolho obedecer a Deus e nunca me desviar. 
Ajude-me! Não quero errar. A minha vida é de Jesus. Em seu nome santo, amém! 
 

VERSÍCULO: 

  

“Vou colher o que eu plantar” (Gálatas 6:7,8) 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. O que é benção? 

2. O que é maldição? 

3. O que vai nos alcançar, mesmo, se obedecermos? E se não obedecermos? 

4. O que são sementes? 

5. O que vamos colher? 

6. Fale algumas bênçãos que vão nos alcançar, pela decisão certa? 

7. Como as pessoas podem conhecer se as crianças são boas ou não? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 Com as nossas ofertas acontecem à mesma coisa. 
Toda oferta é como uma semente que estou plantando todos os dias, na casa do Senhor. 
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Quando eu planto uma sementinha, ela nasce em cinco minutos? Não! Cada semente tem seu 
tempo para brotar e nascer. E tudo o que eu plantar eu vou colher, não é mesmo? 
Assim é com as nossas ofertas. Posso não ver o resultado rapidinho, mas está plantada. No 
tempo certo Deus vai me abençoar. Porque ele está vendo todos os dias que entrego ofertas. 
Diga: todas as bênçãos de Deus vão me alcançar, em nome de Jesus! 
 

ATIVIDADE  

1. Leve vasinhos e terra. Leve sementes ou mudas. As crianças vão plantar será também a 
lembrancinha 
 
Que tal fazer os vasinhos com jornal, revistas ou rolinho de papel higiênico. 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=pSJab0Re2fA  
 

2. Ideia 1 leve já recortadas as flores de girassol e colam as sementes. Ideia 2 com os menores. 
Pode fazer assim que chegarem. Carimbe as mãos. Enquanto ministra, a folha seca e depois só 
colar as sementes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBRANCINHA:  
 Sementes em saquinhos com o cartãozinho do versículo: 

 
Boa aula! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=pSJab0Re2fA

