
Lição Princípio Tema Inspiração
Versículo-

-chave
Ideia-guia Ferramenta

Desafio da 
semana

Palavra
chave

1 Semeadura e colheita Sou filho de 
Deus? Modelagem João 1.12-13

Para ser filho de 
Deus, é preciso 
crer em Jesus 

como Salvador.

Celebração da 
aprendizagem – 
Modelagem com 

argila

Plantar uma semente na 
vida de alguém. Criatura, Filho

2 Aliança Quem vê a 
mim vê o Pai Encenação João 14.8-9

Quem conhece a 
Jesus conhece o 

Pai celestial.

Celebração da 
aprendizagem

Perguntar as pessoas 
se são filhas de Deus. 

Esclarecer a diferença de 
ser filho e criatura.

Celestial

3 Caráter
O Pai ama o 

Filho e o Filho 
ama o Pai

Vídeo 1João 4.19

Sou amado por 
meu Pai celestial 

e eu O amo 
também.

Observar uma forma de 
amor do seu pai com o 

você. Compartilhar com 
a sala

Amor

4 Individualidade

O Pai conhece 
o Filho, e o 

Filho conhece 
o Pai

Vídeo João 10.14-15
Assim como o 

Pai me conhece, 
eu conheço o Pai.

Listar formas de 
demonstrar o amor de 

Deus a alguém. Praticar 
uma das formas com 

alguém

Atitude

5 Autogoverno
Quem ama o 
Pai obedece a 

Ele

Confecção
de tábua 
dos dez 

mandamentos

1João 5.3 Quem ama o Pai 
obedece a Ele

Perguntar aos pais ou 
responsáveis se eles
sabem de cor os dez 

mandamentos.

Mandamentos

6 Soberania
Como é bom 

conversar com 
meu Pai!

Música Mateus 6.9-13
O oração é chave 

do coração de 
Deus.

Procurar alguém para 
orar a oração do pai-

nosso.
Oração

7 Semeadura e colheita
Os filhos 
de Deus 
perdoam

Imagem Mateus 6.12

Os filhos de Deus 
são perdoados 

por Cristo e Nele 
sabem perdoar

Desenhar uma cena da 
história de Cristo Perdão

8 Mordomia.

Os filhos de 
Deus sabem 

escolher entre 
o certo e o 

errado

Leitura da 
história de 

Artur
Atos 5.29

Os filhos de Deus 
sabem escolher 
entre o certo e o 

errado

Desenhar no quadro 
uma cena em que

fizeram uma escolha 
certa.

Mordomia



9 Aliança

Nunca estamos 
sozinhos, o Pai 

nos deu um 
amigo!

João 14.16-17 O Espírito Santo 
é meu amigo!

Escrever no quadro o 
nome de uma pessoa 
que eles escolheram 

para contar, de acordo 
com esta lição, quem é 

seu melhor amigo.

Amigo

10 Individualidade
Os filhos de 
Deus vão à 

igreja!

1Corintios 
12.14

Eu sou parte da 
igreja de Cristo!

Procurar alguém na 
família que não tenha o 
costume de ir à igreja e 

perguntar
por que essa pessoa não 
vai. Argumentar com a 

pessoa e
ajudá-la.

Igreja

11 Soberania

Os filhos de 
Deus, um dia, 

vão para o 
céu!

2Pedro 3.13
O céu é a morada 
eterna dos filhos 

de Deus!

Perguntar a um amigo 
ou alguém da família: 

“Há vida após a morte?”
Céu

12 Semeadura e colheita
Os filhos de 
Deus têm fé 

Nele!
Imagem Habacuque 2.4

Sem fé é 
impossível 

agradar a Deus!

Contar a alguém, em 
quem confiam,

uma situação na qual 
precisam ter fé para 

alcançar o que esperam.

Fé

13 Caráter
Os filhos de 
Deus fazem 

missões!
Música Marcos 16.15

Posso ser um 
missionário aqui 

mesmo onde 
estou.

Contar a história do 
Irmão André aos

amigos da escola ou da 
igreja.

Missões

14 Soberania

Os filhos 
de Deus o 

reconhecem 
como Criador!

Vídeo Gênesis 1.1
Deus criou o 

mundo e tudo o 
que nele há.

Perguntar a quatro 
pessoas quem criou os
céus e a terra, e contar a 

resposta na próxima aula.

Criação

15 Multiplicação
Os filhos de 
Deus sabem 

doar-se
Música Lucas 6.38

A doação enche 
o coração de 

alegria.

Presentear um amigo 
com alguma coisa que 
ele tem e que não pode

ser comprada.

Doação


