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 AULA 5: TUDO TEM SEU TEMPO – TEMPO DE VOLTAR! 

 

Passaram as férias e agora é hora de se preparar para voltar às aulas.  

Vamos fazer uma super festa e Ungir as crianças na direção que temos recebido. 

 

Para você professor (a): 
“Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas” 

Então, estamos encerrando este período; esta campanha, estas férias. Tudo tem um propósito. E 

cada dia é um dia que o Senhor nos fez. E devemos nos alegrar em cada um deles, preparando 

as crianças para viver um novo ciclo; um novo tempo. Vamos viver o melhor segundo semestre 

das nossas vidas e nossas crianças também. Profetize sobre elas que irão muito bem,  na escola, 

e vão tirar notas boas e vão passar de ano!! 

 

Base Bíblica: 

Eclesiastes 7:8 e Salmo 118:23, 24 

Objetivo:  
 Levar a criança a entender que tudo tem o começo, meio e fim. E que Deus fez tudo isto 

assim. 

 Levar a criança a agradecer a Deus que a férias acabaram e que Deus tem outro tempo; 

um tempo novo para elas e pra tudo tem que ficar contente, porque foi Deus que fez. 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

 Leve calendário para mostrar os dias, semanas, meses e anos.  

 Leve um pedaço de barbante ou cordão grande para mostrar começo meio o fim. 

 Mostre novamente o Calendário... Mostre que dia estamos e todos os dias pra trás que 

vivemos. 

 Leve novamente também o uniforme e a mochila. Deixe bem visível em cima da mesa. 

 Se você conseguiu o brinquedo, deixe que brinquem.  

 Faça um lanche especial. Uma festa!! 

 

Situação da criança: 

Voltar à rotina depois de um tempo de férias, não é fácil pra ninguém. Muito menos para as 
crianças. Os menores terão que se adaptar, de novo, e os maiores terão certa “preguiça” de 
levantar; acordar cedo e alguns estarem às 7h na sala de aula! 
Criança precisa de rotina. É com os hábitos diários que elas começarão a ter as primeiras noções 
de compromisso, e é muito importante para seu crescimento e desenvolvimento de uma vida 
saudável. Deus preparou isto também! Glórias a Ele! 
 
 
 



                                                                                                                                      
 
      
 

 CAMPANHA DE FÉRIAS  
ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

  Julho /2017 
 

 
 

Ministrando a aula:   

Olá crianças!! Que dia especial!! Que domingo legal!! 

Hoje é o ultimo domingo de férias e nesta semana começam as aulas. Uhuuu!! Quem gosta de 

começar de novo!! 

Vai ser um tempo novo. Olha só aqui o calendário! (Mostre o uniforme e também a mochila e 

converse sobre horários) 

 

Eu tempo aqui um cordão. Vamos ficar em pé e cada um segura um pedaço deste cordão 

(barbante) e vamos ver até onde ele vai. 

Aqui é o começo... E aqui é o fim. 

Deus falou que tudo tem um tempo determinado.  

Então começaram nossas férias e hoje estão acabando. 

E nós temos um tempo novo para iniciar. Eu acho isto muito legal. 

Pode ser que no começo seja um pouquinho difícil, mas vai dar tudo certo, não é mesmo? 

E se eu juntar e prender este barbante (prenda com fita adesiva ou dê um nó) . 

Isso! Aí fica um circulo. (todas as crianças segura e fica uma roda) 

É assim que Deus vai fazer.  

Um novo tempo; um ciclo, vai começar e Deus vai nos abençoar também! 

Hoje nós vamos ungir todos vocês e Deus vai proteger e ajudar...  

Amém?! 

Vamos orar... 

 

Vamos também aproveitar este dia. Vamos brincar mais um pouco  

 

(depois, segundo a direção, as crianças vão para o altar para serem ungidas) 

 

Oração: 
 

Meu querido Deus. Obrigado pelas férias. E me ajude agora a voltar pra escola. Cuida de mim, 

me protege e me ajuda. Abençoa, Senhor, minha professora, meus amigos e tudo o que eu vou 

fazer... em nome de Jesus,... amém. 

 

Versículo: 

Tudo neste mundo tem o seu tempo.... há tempo de se alegrar (Eclesiastes 3:1 e 4) 
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Oferta         

Vamos hoje entregar uma oferta especial. Agradecendo a Deus pelo tempo que ele nos deu! 

Uma oferta de que fala pra Deus todos os dias: OBRIGADO. Isto se chama Gratidão. 

Atividade  

MOCHILA : Leve pronta e as crianças podem decorar. Faça de cores diferentes 
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Lembrancinha 

Lápis com ponteira de EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 


