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Aula 5:  De volta meu filho, meu futuro! 

 

Hoje nossa aula é a Restituição do filho da viúva de Naim. 
Final da Campanha Vamos fazer uma festa! Faça uma decoração de Festa, Um lanche especial. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Percebe? Duas multidões! 

Uma alegre, por estar com Jesus e admirar seus milagres e seus ensinamentos. 

Outra triste, acompanhando uma viúva com choro, dor e sofrimento para o sepultamento de seu 

único filho. 

As duas multidões se encontram, e a alegria prevalece quando Jesus o restituiu a sua mãe. Onde 

tem restituição tem alegria. 

A Bíblia não fala, mas certamente aquele menino estava muito enfermo, muito provavelmente 

com uma doença muito séria e sem cura. Havia muitos enfermos nos tempos de Jesus e todos 

que vinham até ele eram curados. 

Quando este filho é ressuscitado, ele ressuscita sem doença, sem enfermidade. 

A palavra diz que Jesus o restituiu a sua mãe. Ela recebeu de volta seu filho de maneira 

melhorada, pois assim é a RESTITUIÇÃO.  

 

LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 7:11-17 
 

OBJETIVOS: 

 

 Reforçar, neste último dia da Campanha, que a Restituição de Deus não é igual, nem o 
mesmo que tinha antes, é melhor. 

 Levar a criança, a saber, que Deus pode fazer muito mais.  

 Levar a entender o conceito de RESTITUIÇÃO. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Como dissemos na introdução, temos que ficar atentos aos dois tipos de crianças: as que já 
perderam e as que nunca perderam. Vamos tocar numa parte muito delicada para crianças: a 
PERDA.  
Não estamos só falando de perda de pessoas (separação dos pais), ou animaizinhos de 
estimação, mas perda também de coisas, objetos e até mesmo um jogo. 
Tem crianças que não sabem perder. Não sabem por que são crianças e ainda não aprenderam. 
Precisam ser ensinadas. 
A realidade deve ser encarada, mas o sentimento deve ser muito considerado e ser tratado como 
verdadeiro, porque é verdadeiro. 
Nós formadores, e obviamente os pais, precisamos de muito discernimento e ajudá-las a lidar 
com este sentimento genuíno de perda, que gera frustração, tristeza, desamparo. Se para nós, 
adultos, é difícil, imagine para os pequenos! 
Apresentando Deus, como aquele que olha para ela e sabe o que está acontecendo, e sabe 
como ela está se sentindo e já está preparando algo muito melhor, fará com que ela tenha muita 
confiança e fé, entendendo que Ele pode fazer muito mais e trazer de volta; restituir da Sua 
maneira. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Faça máscaras de carinhas alegres e tristes. 
Distribua, entre as crianças, metade de triste e metade alegre. 
Dramatize com elas o encontro das duas multidões. 
Você professor (a) representa Jesus. 
E quando contar que Jesus ressuscitou o filho, as crianças que estão com a máscara alegre 
deverão dar uma outra máscara alegre para os tristes. Os tristes trocam de máscara para a 
alegre. Todos levarão a máscara como lembrancinha. 
 
No final coloque a música “Nossa festa” (Renascer Praise) 
Explique “tudo que era velório se transformou em festa” – explique “velório” 
 
Imagens que podem ajudar, para ilustrar. 
 
 

   
 

 
 
 

MINISTRANDO: 

 

Olá Crianças. Hoje nós terminamos esta Campanha de restituição. 
Todas as histórias que vimos, alguém perdeu e recebeu de volta.Sabemos que isto é Restituição! 
E Deus sempre devolve muito melhor do que antes de perder. 
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Havia uma mulher que seu marido tinha morrido. Ficou apenas ela e seu filho. Ela não tinha mais 
ninguém, só mesmo seu filho. E seu filho era tudo para ela. Ela sempre teria alguém para cuidar 
dela, trabalhar por ela até quando ficasse velha e não ficaria sozinha, porque seu filho sempre 
estaria a seu lado. 
Mas aconteceu uma tragédia. Seu filho morreu também! Lembram? Muito semelhante com a 
história de Noemi!  Só que Noemi tinha Rute e esta mulher não tinha mais ninguém. Ela estava 
perdida! Quem cuidaria dela? Quem trabalharia por ela? O que ela ia fazer da sua vida. Tudo 
tinha acabado! 
Todas as pessoas que ela conhecia, naquele dia saiu para acompanhá-la no enterro de seu filho. 
Todos estavam chorando, quase a cidade inteira. Uma multidão estava ao lado dela. Mas quando 
terminasse o enterro, cada um voltaria para sua casa e ela estaria sozinha para sempre! 
Mas, uma coisa muito legal aconteceu! 
Vinha entrando na cidade outra multidão. Jesus estava entrando na cidade e grande multidão 
estava atrás dele. 
Como será que eles estavam? Alegres?  Porque onde Jesus está não tem tristeza. Jesus quando 
viu aquela situação de velório ficou compadecido; ficou com muita dó!  
Então ele falou para mulher; - Não chora! 
E mandou parar o enterro, e falou para o filho que estava morto: 
- Eu te mando, levanta! 
Aí o menino sentou e começou a falar!! Uau! Ele estava vivo. 
Aí Jesus devolveu para sua mãe! Ele restituiu para sua mãe! 
Vamos aplaudir! Eeeee! Agora não tem multidão triste. Só alegria!! 
Quero fazer uma pergunta: O menino ressuscitou doente ou curado? CURADO! 
Mas antes de morrer ele não estava doente? Sim!  Só que quando tem RESTITUIÇÃO, volta bem 
melhor!! 
Assim que Deus vai fazer com as crianças, também! Deus sempre tem o melhor! 
Tudo que era velório se transformou em festa!! 
(troque as máscaras e coloque o louvor. Faça uma festa) 
Vamos agradecer a Deus  
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor, Deus em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais do que 
nós estamos orando, pedindo ou pensando. O SENHOR é o DEUS da restituição. 
Repete comigo, Eu quero ser como aquela mulher que obedeceu e acreditou no Senhor! 
Agora olhe para vida de cada criança e traz de volta o que foi perdido.  
Ensina também a perder, porque sabemos que todas as vezes que perdemos o Senhor está perto 
para também trazer de volta de uma maneira bem melhor, em nome de Jesus, escuta nossa 
oração e nos responde Senhor. AMÉM!! 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 
 
VERSÍCULO: 

 Efésios 3: 20 (adaptado para o Kids)  

A glória seja dada a Deus, ...que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos! 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1) Quantas vezes aquela mulher perdeu? 
2) O que ele perdeu? 
3) Onde ela foi morar? 
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4) Quem devolveu tudo para ela? De que jeito? 
5) Por que acontecem as perdas? 
6) O que é RESTITUIÇÃO? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

2Reis 4:8-10 
 
A nossa oferta a cada dia, a cada domingo, vai construindo um memorial. É como se cada oferta 
fosse um tijolo, um em cima do outro até formar uma parede. Cada oferta nossa vai ficando na 
memória de Deus. Ele não esquece. 
Muito, muito tempo atrás, antes de tudo isto acontecer com esta mulher, ela fez uma oferta para 
Deus. Ela e seu marido construíram um quarto para o profeta ficar. 
Ela construiu cuidou da obra de Deus, e Deus não se esqueceu. Então, na hora que ela precisou 
Deus abençoou. 
Por isso sempre traga sua oferta aqui na casa do senhor, aqui no Kids. 
Cada criança estará construindo um memorial.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ATIVIDADE  

Imprima duas vezes essas imagens e vamos brincar de jogo da memória. Voce pode fazer em 
forma de cartaz, colar na parede, numerar e as crianças vão dizendo os números. Ex. 2 e 8 para 
acertarem os pares. Durante a brincadeira pergunte qual carinha Jesus quer que estejamos. 
(Carinha feliz, muito feliz). 
 

 
 

LEMBRANCINHA 

Boton de carinha feliz. Pode ser feito de EVA, colocar alfinete para colocar na roupa. 

 


