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 AULA 5 – Na minha mala tem ALEGRIA 

 

Chegamos ao final da nossa campanha de férias. 
Nesse momento, a nossa mala já está cheia daquilo que precisamos levar para a nossa jornada da vida. 
 
Esse tempo foi realmente especial. Que cada criança realmente se lembre daquilo que elas precisam 
carregar com elas. E isso ninguém pode roubar. 
 
E no encerramento da campanha falaremos sobre a alegria. Ah... essa nunca pode faltar! 
A nossa alegria vem do Senhor, por isso mesmo se passarmos por dias difíceis, Ele não deixa faltar 
alegria em nós. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nessa aula falaremos sobre a alegria.  
Então o culto kids será muito alegre e divertido. 
Vamos fazer uma linda festa para marcar o encerramento da campanha e a entrega da alegria para cada 
criança incluir em suas malas. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 1 e 4 
 

OBJETIVOS: 

 
Derramar sobre as crianças a marca da alegria do Senhor. 
Que cada uma entenda que essa alegria estará presente todos os dias. E que a alegria do Senhor ocupa 
todos os espaços vazios e não permite que a tristeza permaneça. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
A Bíblia nos ensina que os adultos precisam ser como as crianças. As crianças tem o coração puro, 
inocente, tem uma alegria que realmente vem de Deus. 
Essa alegria de criança, que vem do Senhor, muitas vezes tem sido roubada por inúmeras situações... As 
crianças estão amadurecendo precocemente, e muitas se preocupam com dificuldades que nem deveriam 
chegar ainda ao seu conhecimento. 
Nessa aula vamos quebrar toda malignidade que quer roubar a alegria das crianças Todo domínio da 
tristeza e da opressão serão denunciados. Vamos derramar o óleo da alegria e o renovo do Senhor.  
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Organize uma festa a fantasia. Prepare um convite e envie previamente para os pais. 
Estimule as crianças a irem fantasiadas. Leve também adereços para aquelas que não forem fantasiadas. 
Faça muitas brincadeiras com danças e louvores. Ah, e não deixe de fazer uma decoração divertida. Use a 
criatividade! 
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2. Para a ministração, leve uma carinha triste e uma feliz. Você pode colocar fazer uma plaquinha 
com uma colada no verso da outra, assim você pode girar e demonstrar a transformação da tristeza em 
alegria. 

 
 

MINISTRANDO: 

 
(levar a mala com os itens com os itens que foram ministrados até essa aula e revelar o tema do dia) 
 
Chegamos ao final da nossa campanha de férias. 
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 E nossa mala já está cheia de coisas importantes. Mas me diga: para que servirá tudo isso? Para onde 
levaremos essa mala??? 
 
Essa mala tem o que precisamos levar para a vida! E ninguém pode tirar essa mala de você. 
Vamos relembrar o que tem na nossa mala: já temos ALIANÇA, DECISÃO, SUPRIMENTO, 
RESTITUIÇÃO. E hoje vamos incluir na nossa mala a ALEGRIA. 
 
Deus nunca deixa faltar alegria na nossa mala E é tanta alegria que fica até difícil fechar a mala. 
Ela dica quase estourando de tanta alegria... 
 
Rute aprendeu a incluir a alegria na mala dela. 
Ela e Noemi andavam muito tristes (mostre a plaquinha). Noemi quis mudar o seu nome para MARA, que 
significa amarga, porque ela não tinha mais alegria. 
 
Mas Deus quis que elas incluíssem a alegria em suas malas. E quando elas entenderam isso, ninca mais 
faltou a alegria na vida delas. 
(mostre a carinha feliz) 
 
Elas foram muito abençoadas. Ficaram conhecidas por serem pessoas felizes e abençoadas por Deus. 
 
Vocês serão reconhecidos como crianças felizes. 
Recebam todos a alegria de Jesus. Essa alegria nunca vai faltar na mala de vocês. 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor, eu recebo a alegria do Senhor na minha vida. Que na minha vida e na minha bagagem não haja 
espaço para tristeza. Mas que a alegria do Senhor ocupe todos os espaços vazios e esteja comigo todos 
os dias, Em nome de Jesus, Amém.”  
 
Unja as crianças declarando a alegria do Senhor sobre cada um. 
 

VERSÍCULO: 

 
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! “ Filipenses 4:4 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que aprendemos a levar nas nossas malas? 
- Porque Rute e Noemi estavam tristes? 
- Qual nome Noemi queria ser chamada? 
- Como Rute ficou feliz novamente? 
- O que devo fazer se um dia a tristeza quiser ocupar espaço na minha vida? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
O momento da oferta é um momento de muita alegria, pois é um privilégio cuidarmos da obra de Deus. 
Muitas pessoas acham estranho entregarmos uma oferta na igreja que serviria para comprar algo de valor 
para nós, como uma roupa nova, um brinquedo ou eletrônico. Isso porque elas ainda não conheceram a 
alegria de servir ao Senhor e de ser supridor da cada de Deus. 
O Senhor AMA quem oferta com alegria. Então todos agora recebam esse amor do Senhor, e vamos 
ofertar com alegria. 
  

https://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_4_4/
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 ATIVIDADE : 

 
Levar alguma malas extras para quem não recebeu na primeira aula: 

 

 
Símbolo aula 5: 

 

 
 

LEMBRANCINHA: 

 
A própria atividade. 


