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Aula 4 – A Palavra Nos torna sábios 

  

Hoje falaremos sobre de onde veio a sabedoria de Salomão, que veio da Palavra. 

 

Para você Professor:  

 

Vamos encerrar esta campanha, mas a palavra precisa ficar impregnada em nossas vidas 

e na vida das crianças. 

 

A palavra de Deus permanece fiel, ela não muda, vem e cumpre em nossas vidas 

independente das circunstâncias ou do nosso momento. E precisamos buscar esta palavra 

dia e noite. 

 

A palavra de Deus orienta, corrige, ensina, protege, nos dá força e sabedoria. 

 

Quando a criança guarda a palavra em seu coração e em sua mente, não há espaço 

para as contaminações desta terra e ataques. Ela não é enganada, a palavra sempre 

trará sabedoria e direção, mesmo quando crescer, esta palavra continuará viva em seu 

coração. 

 

Uma criança que exercita a mente em leitura e tem intimidade com os livros, cresce com 

a mente mais forte e se torna uma pessoa inteligente e mais criativa.  

Imagina uma criança que exercita a leitura da palavra de Deus? Ela passa a viver a 

palavra, a cada leitura ela pode fazer parte, e vivenciar cada promessa da palavra e 

adquirir não só a sabedoria humana, mas a Espiritual, a palavra a ensina a orar, jejuar, 

louvar, e desta forma, ter mais intimidade com Deus. 

 

Que a sabedoria que vem de Deus, possa invadir a sua vida e a sua aula, que as nossas 

crianças se lembrem de que há uma palavra que a leva a viver experiências com Deus e 

a ter sabedoria em todos os momentos. 

 
 Boa aula! 

 

LEIA E MEDITE  

I Reis 03:03-13 

Salmos 119:34 

Provérbios 02:03-06 

 

Quais são os meus objetivos:  

 

● Levar a criança a amar a palavra e saber que isso trará sabedoria 

● Levar a criança ao hábito da leitura da Bíblia 
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Qual é a situação da criança:  

 

Nossas crianças são muito espertas, mas precisam de uma blindagem contra os ataques 

deste mundo, onde são bombardeadas de informações diariamente, e que nenhuma 

delas acrescenta sabedoria para enfrentar situações difíceis. 

   

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

Vamos brincar de Quiz Bíblico! Leve brindes.  

Dividir em 2 grupos, e organize uma forma de que todos participem, e também para 

quem do grupo souber a resposta, ou tocar um sino, ou correr até você. 

 

Monte um Quiz com histórias que eles já conheçam. Abaixo uma sugestão: 

 

1 - Qual bebê foi encontrado num cestinho à margem do rio Nilo? 

a) Adão 

b) Moisés 

c) João 

2 - Qual o nome do gigante que Davi enfrentou e venceu? 

a) Saul 

b) Caim 

c) Golias 

3 - Quem é o caminho, a verdade e a vida? 

a) José 

b) Jesus 

c) Maria 

4 - O que Jesus fez com os 5 pães e 2 peixinhos? 

a) Comeu 

b) Dividiu 

c) Multiplicou 

5 - Ao nascer, aonde o menino Jesus foi colocado? 

a) Numa manjedoura 

b) Num trono 

c) Numa cadeira 

6 - Quem foi colocado na cova dos leões, mas não sofreu dano algum? 

a) Daniel 

b) Jesus 

c) José 

7 - O que Jonas fez quando foi engolido por um grande peixe? 

a) Ele chorou 

b) Ele dormiu 
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c) Ele orou 

8 - Quem andou nas águas com Jesus? 

a) Pedro 

b) João 

c) José 

9 - Qual o nome da companheira de Adão? 

a) Maria 

b) Eva 

c) Sara 

10 - Qual era o nome do jardim onde viviam Adão e Eva? 

a) Jardim do Éden 

b) Jardim da Babilônia 

c) Jardim Encantado 

 

11 - Por que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden? 

a) Escolheram ir para outro jardim 

b) Desobedeceram a Deus 

c) O jardim foi destruído 

 

12 - Qual o nome do rei que venceu uma guerra sem lutar? 

a) Napoleão 

b) Dom Pedro 

c) Josué 

d) Josafá 

 

13 - Qual o nome do mar que foi aberto por Moisés? 

a) Mar Negro 

b) Mar Vermelho 

c) Mar Morto 

14 - Quantos discípulos foram escolhidos por Jesus? 

a) 3 

b) 7 

c) 12 

15 - Jesus ressuscitou depois de quantos dias? 

a) Depois de 3 dias 

b) Depois de 7 dias 

c) Jesus não ressuscitou 
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LOUVOR: 

 

Eu li na Bíblia - https://youtu.be/UShWifMScFU 

 

 

VERSÍCULO DE HOJE: (adaptado ou na versão NTLH)  

 

Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se 

afastem de você. Lembre delas e ame-as. Provérbios 4.20-21 

 

MINISTRANDO:   

 

Parabéns! Vocês foram muito bem em nosso Quiz. 

E hoje quero falar de um homem, que não perdia um desafio e acertava todas as 

perguntas. Até as provas mais difíceis do mundo, ele era o melhor. 

 

Mas nem sempre ele era superinteligente e nem tinha tanta sabedoria. 

O seu nome era Salomão, filho de Davi.  

Davi, seu pai, tinha morrido, e agora?  

Como ele poderia ser um rei tão bom como Davi? 

Salomão cresceu aprendendo com seu pai, tudo sobre a Bíblia, viu seu pai escrevendo 

Salmos e buscando a Deus, e como isso o fez ser o melhor rei. 

Salomão aprendeu com Davi a amar muito a palavra de Deus e estudar ela todos os dias 

(Salmos 1.2). Todos os dias era um versículo diferente, colocados no “potinho do coração”. 

Para ele nunca esquecer. 

 

Chegou a sua vez de ser rei, ele não sabia como fazer.  

 

Certa noite, ele após passar o dia pensando como seria um bom rei e depois de entregar 

uma oferta, ele estava em sua cama, dormindo e Deus apareceu para ele em sonhos. 

 

E Deus falou para ele pedir o que quisesse. 

Salomão poderia pedir o que quisesse no mundo.  

 

O que você pediria para Deus? 

(deixe as crianças responderem) 

 

Ele tinha um monte de palavras em seu “potinho do coração”, então ele fez a grande 

escolha: 

- Olha Deus você foi muito bom para meu pai, e meu pai era fiel ao Senhor e a Sua palavra, 

quero então sabedoria para saber falar e reinar sobre este povo. 

 

https://youtu.be/UShWifMScFU
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Isso deixou Deus muito feliz, e ele deu não só sabedoria, mas riquezas e muita fama para 

Salomão. 

 

Deus também falou para Salomão nunca esquecer da palavra e não deixar de seguir os 

caminhos de Deus. 

 

Salomão escreveu o livro de Provérbios que tem muitas palavras que nos ensina a ser bom! 

Bons filhos, boas crianças, bons amigos, até quando vocês crescerem, serem bons pais, a 

cuidar de uma família, e de tudo o que temos.  

 

A palavra de Deus nos dá muita sabedoria, por isso nunca deixe de buscar a palavra de 

Deus, com ela você poderá ser o melhor em tudo. 

 

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. 

 

 

ORAÇÃO:   

 

Senhor, quero hoje te pedir mais sabedoria e conhecimento em sua palavra, que eu possa 

aprender a tua palavra todos os dias e como Salomão saber pedir aquilo que te deixa 

feliz. Me dá sabedoria para fazer a diferença e conquistar. E que nunca esqueça a sua 

palavra. 
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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:   

 

I Reis 3.15 - Vamos entregar nossa oferta de gratidão como Salomão entregou, por tudo o 

que Deus tinha feito em sua vida e iria fazer. 

 

 

BILHETE PARA OS PAIS:   

 Queridos pais! 

  
Hoje ensinamos sobre Salomão, que guardava a Palavra  
  

  

DESAFIO DA SEMANA: Nós contamos com sua ajuda para ensinar as crianças a lerem um 

versículo por dia e escrever este versículo para colocar no POTINHO DA SABEDORIA. 

 

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: 

 

Professor: você precisará de papel colorido cortado em pequenos quadrados para 

recadinhos, ou bloquinhos de recados. 

Caneta permanente, copo transparente com tampa ou potes transparentes, cola de 

silicone para artesanato, glitter, lacinhos, lantejoulas, todo o material para decorar os 

copinhos. 

 

Escreva com eles no copo: POTINHO DA SABEDORIA. 

 

Vamos fazer o nosso potinho da Sabedoria, decorar bem bonito, para que possamos 

escrever nos bilhetinhos todo dia um versículo e colocar dentro dele. 
 

 
  

                                                                           Só uma Referência 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LEMBRANCINHA: 

  

A atividade do copinho da sabedoria será a lembrancinha junto 

com um lápis. 

 
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: 

O lápis com ponteira de “Bíblia” é apenas uma sugestão para 

acompanhar o  

“POTINHO DA SABEDORIA” 

 

 



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ  

ABRIL/2022 

CAMPANHA: “GUARDAR A PALAVRA” 

 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS: 
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