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Orientação para líderes de crianças 

 Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças. 

 Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em suas 

ministrações. 

 Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, afim de 

que a verdade ali inserida torne-se realidade para você. 

 Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma. 

 Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a oposição 

das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo. 

 Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito 

Santo trabalhar no coração das crianças. 

 Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus 

disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe 

para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas. 

 Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo 

complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão. 

 Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes. 

 Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, com 

crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria 
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Introdução 

 

Instruções para o líder de crianças:  Escolhemos estudar sobre o livro de Eclesiastes com nossas 

crianças, partindo do princípio de que Deus nos deu uma vida abundante através de seu filho 

Jesus Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. 

Quando o homem nasce, já nasce separado do propósito, da vontade de Deus para ele, e é por 

esta razão que não consegue viver em sua plenitude, tudo o que Deus sonhou e planejou para 

ele. 

O homem só pode desfrutar do melhor do Criador unindo-se a ele, através de Jesus. Mas, por que 

tantos filhos de Deus ainda não desfrutam do melhor que ele planejou? Porque vivem em um 

mundo que os seduz a não seguir o plano do Pai, levando-os a pular etapas, perder conceitos 

divinos sobre família, filhos, finanças, lazer e tantas outras coisas, tornando-os infelizes no tempo 

em que Deus lhes concedeu para viverem aqui na terra. 

Nosso alvo, meta, é fazer com que nossos pequenos tenham a revelação de Deus sobre o que 

sonhou quando nos criou, para que o diabo não lhes roube os momentos maravilhosos que Deus 

planejou para eles e que não desanimem ao passarem por dias difíceis, sabendo que são estes 

os dias de se achegarem mais perto de quem os tornará gigantes espirituais, homens e mulheres 

de valor. 

Líder, é necessário que você leia o livro de Eclesiastes várias vezes para compreender cada 

conselho que a palavra de Deus nos deixa através das palavras de Salomão. 

Muitos afirmam que Eclesiastes é um livro filosófico e pessimista, o que discordamos por crer que 

toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, a fim de nos exortar, corrigir, e consolar. 

Nosso desafio é aprender com Salomão como aproveitar nossos dias, vivendo a vida de maneira 

a agradar a Deus e sermos felizes. Amém. 
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Lição 1 - Tempo de ser criança 

 

Princípio: 

Há tempo para tudo. 

Versículo: 

“Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião.” (Eclesiastes 3:1) 

Quebra-gelo: 

Levar bonecas, carrinho, corda, pipa, álbum de figurinha etc. Coisas que muitos já deixaram de 

brincar por terem sido roubados pelos videogames, internet e celular. 

Fazer com que as crianças pulem corda e brinquem com joguinhos de memória, ou algo que as 

faça interagir, tirando-lhes risos e promovendo alegria. Você pode contar o que fazia quando 

criança e como hoje isso é uma recordação gostosa guardada no coração. 

Moral: Comente com elas como é gostoso ser criança, e como é importante aproveitarem ao 

máximo este tempo que Deus providenciou para elas.  

História do dia: 

Ler na Bíblia Linguagem de hoje para as crianças (Eclesiastes 3:1-8), explicando-lhes que como 

diz (Eclesiastes 3:11) “Deus marcou o tempo certo para cada coisa”. 

Não podemos pular etapas, se assim fizermos vamos deixar de experimentar o melhor de Deus. 

Contar para as crianças a “história de vida”, descrita a seguir, com um novelo de lã na mão. Em 

cada parte da história que você irá narrar, deverá ir puxando a linha do novelo, até que no final da 

narração o novelo tenha se acabado de maneira que não dará para voltar atrás. 

Vou contar a história de vida de Juliano. 

Juliano nasceu! Que dia maravilhoso para seus pais, e para ele então. Passou a respirar fora da 

barriga da mamãe, que experiência maravilhosa! (Puxar a lã do novelo). 

O tempo passou e Juliano passou a engatinhar, nada mais ficava no lugar certo na sua casa. Que 

menino esperto! (Puxar a lã do novelo). 

O tempo passou e Juliano começou a andar, mas acabou caindo, ficando com o olho roxo, 

aprendeu a ficar mais cuidadoso! (Puxe a lã do novelo). 
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O tempo passou, aos quatro anos chupou tanto sorvete com o seu primo que ficou com a garganta 

inflamada. Agora aprendeu que se abusar, pode ficar doente! (Puxar o novelo). 

O tempo passou e chegou a hora de ir para a escola, que emoção! Epa! Mas a mamãe não vai 

ficar? Chorou muito aquele dia, mas com a ajuda de sua professora, aprendeu a superar a 

saudade. Na escola aprendeu a escrever a primeira palavra, “tomate”, que o fez sentir-se muito 

importante! (Puxar novamente.) 

O tempo passou, na célula que Juliano frequentava com seus pais, aprendeu que Jesus havia 

morrido por ele, mas que havia ressuscitado e estava vivo, e que queria morar em seu coração. 

Mais do que depressa o convidou para vir morar com ele e se tornou um menino de Deus! 

O tempo passou e aos 13 anos, ainda na escola, começou a escolher mal os seus amigos e andar 

com meninos que não eram de Deus. Eles o ensinaram a fumar escondido e que para ser da turma 

tinha que passar a noite nas festas! 

O tempo passou e aos 14 anos se se apaixonou por uma menina. Seus pais lhe falaram que ainda 

não era hora, não estava preparado, mas ele não deu ouvidos. Resultado, a menina engravidou e 

ele teve que se casar! 

Aos 15 anos parou de estudar para trabalhar e sustentar sua família! 

O tempo passou e Juliano dedicava-se tanto ao trabalho que não tinha tempo para ver o seu filho 

crescer, saía muito cedo e chegava à noite, quando o menino já estava dormindo, sua esposa 

também reclamava muito a sua falta! 

Aos 50 anos Juliano ficou muito doente e ali no hospital quis mudar de vida.  Reconheceu que não 

havia aproveitado bem cada momento que Deus lhe havia concedido, que tomou decisões erradas 

ao andar com amigos que não eram do Senhor, que pulou etapas casando fora da hora. Ele pediu 

mais uma chance, mas o número dos seus dias já havia sido escrito por Deus. (Puxe o último fio 

do novelo). 

Deus tem o tempo certo para cada coisa, e tem para nós planos estabelecidos que podem ser 

cumpridos ou não, aproveitados ou não. 

Hoje para vocês é tempo de “ser criança”, não queiram pular esta etapa, não permitam que “as 

telas” (novelas da TV, filmes com cenas de namoro, jogos de celular, tablet, videogames e a 

internet) roubem os seus momentos de criança, de gastar energia, correr, pular corda, de andar 

de bicicleta, jogar bola com os amigos. Este tempo de sua vida passará e não voltará mais. Não 

queira ser adulto antes da hora, chegará o tempo de ser adulto. 
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Aplicando a palavra: 

 Hoje é seu tempo de brincar, fazer lição, estudar para prova, curtir a companhia de seus pais, 

que são seus melhores amigos. 

 Viva cada dia de uma vez, peça para que Deus, que o criou, dirija os seus passos. Pois ele 

sonhou e planejou os seus dias. 

 Não é tempo de “ficar” na escola, nem em festinhas. Namoro é algo sério, para gente grande 

e para quem está preparado para o casamento. 

 Procure a companhia de amigos bons de coração, que o ajudem a não se desviar do tempo 

de Deus para você. 

 

Acerto: 

OBS: Este é o momento para estimular o diálogo. 

 Você tem vivido o tempo de Deus para sua vida? Como uma criança que pensa as coisas 

apropriadas para a sua idade? 

 E em casa, você tem tido tempo para abraçar seus pais? Para orar agradecendo o alimento 

com eles? 

 E nas conversas, você fala sobre fofocas ou quem gosta de quem? 

 E os jogos que você curte, são violentos? Mostram tudo o que não presta? 

 Você já entregou sua vida nas mãos de Deus?  

 Vamos Orar? 

Este é o momento das crianças fazerem acertos com Deus, pois muitas estão indo na frente 

do tempo certo para elas. Ore com cada uma e se alguma criança ainda não aceitou a Jesus 

como seu Senhor e Salvador, hoje é o tempo oportuno. 
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Lição 2 - O nosso trabalho é um presente de Deus 

 

Princípio: 

O trabalho mantém a nossa mente ativa e ocupada. 

Versículo:  

Deus marcou o tempo certo para cada coisa.” (Eclesiastes 3:11) 

Quebra-gelo: 

Brincar de fazer tudo o que o líder mandar. 

 “Tempo de levantar, tempo de correr, tempo de varrer o chão, tempo de comer, tempo de lavar a 

louça, tempo de deitar no sofá, tempo de ir ao mercado fazer compras, tempo de ir a igreja cantar 

louvores, tempo de fazer ginástica, tempo de tomar banho, tempo de ler a Bíblia, tempo de orar, 

tempo de dormir!” 

Moral: O dia tem 24 horas e existe o tempo certo para cada coisa. 

História do dia: 

(Eclesiastes 3:9-13) 

Deus não quer que passemos a vida toda com os braços cruzados, sem fazer nada, vendo o tempo 

passar. 

O trabalho mantém as pessoas ocupadas, ativas, mas o que não podemos nos esquecer é que 

para tudo há o tempo certo. 

Você já pensou se você tivesse que passar o dia todo na escola estudando, e durante toda a noite 

fazendo suas lições? Não teria tempo para mais nada, não é? 

Não podemos permitir que o trabalho ocupe todo o nosso tempo, pois isto não é o plano de Deus 

para os nossos dias. Lá em Eclesiastes 3:12-13, Salomão fala que chegou a conclusão, entendeu 

que, para uma pessoa ser feliz e viver bem, precisa: comer, beber, aproveitar bem aquilo que 

ganhou com seu trabalho. 

O que significa isso? Não adiante trabalhar noite e dia e não ter tempo para aproveitar o dinheiro 

que ganhou com o seu trabalho, indo ao restaurante, ao parque com os filhos, fazer uma viagem 

com a família, dar um presente para quem ama. 
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A Bíblia relata que o próprio Deus trabalha e que depois se alegra com o fruto do seu trabalho: 

“Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, 

o justo, justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre si.” (Isaías 53:11) 

Imagine só tudo o que Jesus Cristo fez: fez tudo certo, sofreu sem ter culpa, foi humilhado, foi 

morto, ressuscitou...venceu a morte, foi para o céu...grande foi seu trabalho e grande é a sua 

alegria no céu pela salvação dos pecadores.  

Aplicando a palavra: 

 Para que serve todo nosso empenho em estudar hoje? Para amanhã desfrutar de um bom 

intelecto, saber resolver as coisas, ajudar os outros, ter uma profissão que nos faça ser úteis 

para a nossa comunidade. Não apenas para ter um bom emprego. 

 Você precisa administrar o seu dia para poder estudar, brincar, ajudar sua mãe nas tarefas da 

casa, ter um tempo com Deus em oração e dormir cedo. 

 Deus deseja que sejamos ocupados e ativos, mas que entendamos que existe um tempo para 

cada coisa, tempo para trabalhar e tempo para aproveitar o trabalho. A sabedoria está no 

equilíbrio. 

 Como é o seu dia? Quanto tempo gasta vendo TV, jogando videogame, fazendo lição, lendo a 

Bíblia ou orando? Lembre-se, para ser feliz é necessário trabalhar e desfrutar do seu trabalho. 

Nem só um, nem só outro. 

 Deus não quer nos ver com os braços cruzados, mas o trabalho que ele nos entrega mesmo 

como criança, é para fazer com alegria e equilíbrio, ele quer que haja trabalho e alegria em 

tudo o que se faz. Ajude a mamãe fazer o bolo e depois, coma o bolo com ela. Ajude o papai a 

lavar o carro, e depois saia de carro limpo com ele. Ajude a arrumar a cozinha depois do almoço 

e descanse junto com seu colega de faxina.  

Acerto: 

 Jesus fez um lindo trabalho aqui na terra para conquistar você para Deus. Você já aceitou seu 

sacrifício? O céu pode ter uma festa hoje se um pecador se arrepender! 

 Você trabalha em casa? 

 Entenda que é muito prazeroso comer um bolo que você ajudou a fazer. Brincar em um quintal 

que ajudou a lavar. Ser o primeiro a dar a mão para ajudar. 

 Vamos orar? 

Ore junto com as crianças agradecendo o trabalho que Deus deixou para nós, mas que 

possamos trabalhar e desfrutar das conquistas do trabalho. Que tenhamos coragem para fazer 

nossas obrigações sem reclamar. 

 



MDG – HÁ TEMPO PARA TODAS AS COISAS 

Página 14 

 

 



MDG – HÁ TEMPO PARA TODAS AS COISAS 

Página 15 

 



MDG – HÁ TEMPO PARA TODAS AS COISAS 

Página 16 

 

 

 



MDG – HÁ TEMPO PARA TODAS AS COISAS 

Página 17 

 



MDG – HÁ TEMPO PARA TODAS AS COISAS 

Página 18 

Lição 3 - O homem não foi feito para ficar sozinho 

 

Princípio: 

Melhor é serem dois. 

Versículo: 

“...Se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a 

levantar.” (Eclesiastes 4:10 b) 

Quebra-gelo: 

Sugestão 1: Leve um bolo de aniversário com velinha encima, pergunte para as crianças quem é 

que gosta de comemorar seu aniversário com os amigos, pais e parentes? Imagine você, que hoje 

é o dia do seu aniversário, sua mãe fez este delicioso bolo e não veio ninguém para festejar o seu 

aniversário, como você se sentiria? 

Deixe que respondam e que reflita com elas a importância de vivermos na companhia de pais, 

irmãos e amigos. 

Sugestão 2: Leve gravuras (recortes de revistas ou imagens digitais) de lugares lindos, jardins, 

castelos, obras grandiosas da arquitetura, praias maravilhosas...uma montanha russa 

gigante...Então pergunte: não seria triste ver estas coisas ou ir nestes lugares sem ter com quem 

compartilhar? A solidão tira o colorido de qualquer paisagem. Por isso devemos agradecer a Deus 

pelas pessoas que nos querem bem e tentar a cada dia ser pessoas mais amorosas, pois Deus é 

amor. 

Moral: Não é bom viver sozinho.  

História do dia 

Texto Bíblico: Eclesiastes 4:7-12 

Leia os versículos para as crianças e diga que há uma verdade muito importante inserida ali no 

texto: “não é bom o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos.” 

Para vivermos bem, sermos felizes, precisamos estar acompanhados de amigos para brincar, 

compartilhar as nossas alegrias, como nossa festa de aniversário, lugares bonitos que 

conhecemos... como também as nossas tristezas, dias de enfermidade ou problemas.  Todos 

passamos por dias de alegria e de dor, e como é bom ter pessoas conosco. 
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Hoje em dia o que vemos é que cada vez mais as pessoas estão se isolando, presas ao 

computador, com serviço em excesso, deixando de lado a bênção de compartilhar a vida com os 

outros que estão ao seu redor. 

As pessoas estão correndo atrás das coisas, do dinheiro e estão pensando só em si, num egoísmo 

que só gera vazio e depressão. Hoje muitos jovens não estão querendo se casar, os casais não 

querendo ter filhos...o que não consideram é que no futuro vão ficar sozinhos e já não haverá mais 

tempo para reverter a situação. 

O curso deste mundo (a maneira que as pessoas têm levado a vida) tem mudado os valores de 

Deus para nós, pois o desejo dele é que nos casemos um dia e tenhamos filhos, que constituamos 

um lar para ser abrigo, segurança e nossa alegria aqui na terra. 

A vontade de Deus é “boa, perfeita e agradável” (Rm 12:2). Ele quer que tenhamos também, além 

de uma família, a família da fé, que é a igreja e a célula. Ali podemos nos tornar irmãos na fé, 

demonstrando este laço familiar através do amor e não do sobrenome. 

Olha que legal o que a Bíblia diz sobre isso: “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 

de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome; Os quais não nasceram do sangue, 

nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.” 

Aplicando a palavra: 

 Você entende que tem uma família na fé? Aproveite e valorize as amizades que tem na célula 

e na igreja. 

 Aprenda hoje a fazer amigos. Como? Sendo educado, cumprimentando as pessoas ao seu 

redor, ajudando seus colegas da escola a aprender uma lição que não sabem, dividindo seu 

pacote de bolacha etc. 

 Sobre o seu futuro casamento: Tenha no coração o desejo de um dia formar uma família que 

sirva a Deus e que seja muito feliz. Coloque isto diante de Deus em oração, para que ele te 

prepare um(a) esposo(a) cristão(ã), muito fiel a ele, para que quando você crescer, possa 

constituir uma família abençoada. 

 Ter pessoas conosco nos livra da solidão. Mas saiba que sem Jesus no coração, a pessoa pode 

estar cercada de amigos e não estará feliz completamente. Pois a alegria de ter os amigos por 

perto não se compara com a alegria de ser um filho de Deus.  
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Acerto: 

 OBS: Não despreze o Acerto, é o momento em que se apropriarão das verdades apresentadas na 

lição. 

 Você já tem este poder? De ser filho de Deus? 

 Como você tem tratado seus amigos? 

 Como você trata seus pais e irmãos? Saiba que depois de Jesus eles são os bens mais 

preciosos que você tem. Ame-os, respeite-os, faça tudo que estiver ao alcance por eles. 

 Sonhe em ter a sua família quando crescer. 

 Vamos orar?  

Ore para que o Espírito Santo opere em seus corações, para que aprendam a dar valor e amar 

as pessoas que estão ao seu redor. 
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Lição 4 - Cuidado com as promessas 

 

Princípio: 

É melhor não prometer nada, do que fazer uma promessa e não cumprir. 

Versículo: 

“...Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo esta promessa.” (Eclesiastes 5:4 a) 

Quebra-gelo: 

Você já fez alguma promessa a Deus? Como por exemplo: “Se eu passar de ano, vou estudar todos 

os dias!”, “Se minha mãe não me corrigir, nunca mais vou desobedecer!” 

Deixe que as crianças falem o que já prometeram a Deus. 

Moral: É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir.  

História do dia: 

Texto Bíblico: Eclesiastes 5:1-6 

Leia o texto para as crianças e diga-lhes: Você já reparou que sempre que prometemos algo para 

alguém ou para Deus, não pensamos antes de falar? E que quando fazemos uma promessa é 

sempre quando estamos em apuros, em uma situação difícil, ou sob pressão? 

Ninguém deveria falar nestes momentos, pois quando falamos sem pensar, temos mais chances 

de não cumprir e pecar. 

Veja o exemplo “Se minha mãe não me corrigir, nunca mais vou desobedecer”. 

Se você já fez esta promessa a Deus, acha que conseguirá cumprir? Não conseguirá mesmo. Então 

por que a fez? Porque estava assustado e com medo da correção, pediu a Deus ajuda, prometendo 

algo que com certeza iria falhar a qualquer momento. 

O versículo que vamos memorizar hoje nos ajudará a tomar mais cuidado com nossas promessas. 

“Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo esta promessa”. 

Como assim? Antes de prometer algo, é bom checar se esta promessa está ao seu alcance cumpri-

la. 

Em segundo lugar, para não pecar, deve-se cumprir logo, pois você pode até se esquecer que fez 

a tal promessa, mas Deus nunca se esquece do que falamos ou prometemos para ele. 
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Na Bíblia há um exemplo de uma promessa feita e cumprida que é muito linda. No livro de I 

Samuel, capítulo 1, nos fala sobre Ana, uma mulher que não podia ter filhos. Mas, um dia, num 

momento de muita aflição e angústia, prometeu ao Senhor que se ele lhe desse um filho, ela o 

consagraria, para servir na sua casa, por todos os dias de sua vida. 

O Senhor ouviu a oração de Ana e quando Samuel, o filho que Deus lhe deu, desmamou, ela o 

levou e entregou para ficar com o sacerdote Eli, servindo a Deus no templo, como prometera. 

A Bíblia diz que Deus se agradou tanto de Ana que lhe concedeu outros três filhos e duas filhas. 

Uma outra promessa cumprida: Deus prometeu a vinda de um Salvador para resgatar a 

humanidade e cumpriu a promessa, enviou seu único filho Jesus para cumprir a obra da salvação. 

 É muito legal estudar a Bíblia e ver que todas as promessas acerca de Jesus se cumpriram, como: 

nasceria de uma virgem, na cidade de Belém, receberia presentes dos reis vindos do Oriente, 

receberia o Espírito Santo, entraria em Jerusalém montado num burrinho, seria traído, crucificado 

e ressuscitaria!!! Entre outras muitas promessas.  

Aplicando a palavra: 

 Se você fosse Ana, teria coragem de fazer a promessa que ela fez? 

 Não deixe que suas próprias palavras o faça pecar. É melhor pedir ao Pai, em nome de Jesus, 

que o ajude a fazer isso ou aquilo, do que ficar fazendo promessas como uma pessoa fraca. 

 Pense antes de falar, é melhor que sejam poucas as suas palavras. Pois quanto mais falo, 

mais chances tenho de pecar. 

 Jesus nos ensina que é melhor não prometer se corrermos o risco de não cumprir.  Então, 

cuidado com suas promessas, só prometa algo à alguém se tiver certeza que cumprirá.  

Acerto: 

OBS: Converse com os pequenos: 

 Você já fez alguma promessa e não cumpriu? 

 Quer pedir a Deus que te ajude a não pecar com as suas palavras? 

 Vamos orar: 

Peça a direção do Espírito Santo nesta oração. Para que ele traga à existência no interior de 

cada criança o temor do Senhor, o amor por Jesus e a fé em que todas as promessas do 

Senhor se cumprem e por isso devemos buscar ser fieis como ele é. 
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Lição 5 - Dinheiro é bom, mas não coloque nele o seu coração 

 

Princípio: 

Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito.   

Versículo: 

“Como entramos neste mundo, assim também sairemos, isto é, sem nada.” (Eclesiastes 5:15 a)   

Quebra-gelo: 

Brinque com as crianças com o jogo: “Ganhar e perder”. 

Prepare fichas e coloque-as dentro de envelopes, nelas deverão conter o seguinte: 

Você ganhou 50 reais; Você ganhou 100 reais; Você perdeu tudo; Você perdeu 20 reais; Você 

ganhou 1000 reais; Você perdeu 50 reais; Você perdeu 500 reais. 

Vá embaralhando as fichas, deixando que as crianças escolham o envelope que quiserem, na sua 

vez, vá contabilizando tudo o que ganharam e perderam e depois some o que cada um conquistou. 

Durante o jogo pergunte sempre se os participantes querem parar ou continuar. 

Moral: Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Eclesiastes 5:10-20  

Hoje nós vamos conversar sobre como foi sua chegada a este mundo. 

No dia em que você nasceu, sua mãe levou uma malinha de roupas: fraldas, manta para vestir, 

casaquinhos, macacões etc. Pois quando você foi tirado da barriga dela estava nu, ou seja, veio 

sem nada a este mundo.  

Quero contar também sobre o dia do fim da sua vida. No dia em que você morrer, tudo o que 

conquistou aqui nesta terra, aqui mesmo ficará, não poderá levar nada com você. 

Por que estou contando esta história? Porque muitas pessoas se esquecem que não trouxeram 

nada a este mundo e que não levarão nada daqui, e passam toda uma vida correndo atrás de 

ganhar muito dinheiro para ficarem ricos e se esquecem de aproveitar o dinheiro que estão 

ganhando enquanto vivem. 

Devemos aprender com o conselho de Salomão: “A melhor coisa que uma pessoa pode fazer sobre 

a curta vida que Deus deu é comer, beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho”.  
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Se Deus deu a você riquezas e propriedades e permite que as aproveite, fique contente com o que 

recebeu do seu trabalho, isto é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois 

Deus encherá o seu coração de alegria. 

Mas se você colocar o seu coração no dinheiro, nunca ficará satisfeito, passará o tempo que Deus 

lhe deu de maneira errada e não será feliz.  

Aplicando a palavra: 

 Aprendemos que não adianta correr atrás do dinheiro, pois nada trouxemos quando aqui 

viemos e nada poderemos levar. 

 Dinheiro é bom? É claro que sim, com ele podemos fazer muitas coisas boas, mas coisas ruins 

também. Podemos ganhar muito, perder muito e desperdiçar dinheiro também. 

 Desperdiçar, comprando mais do que precioso. Comprando quatro bolas de sorvete 

quando duas são suficientes e com isso acabo jogando as outras no lixo. 

 Perder dinheiro fazendo maus negócios, comprando um brinquedo sem antes pesquisar o 

preço, sem orar para ver se precisamos mesmo deste brinquedo naquela hora. 

 Devemos ganhar, economizar e não desperdiçar, guardando para uma necessidade. 

 Como vimos, o dinheiro não é ruim, o que preciso aprender é a maneira correta de utilizá-lo.   

Acerto: 

 Você quer utilizar bem o dinheiro que vem em suas mãos? 

 Então deixe Jesus ocupar o trono de sua vida. 

 Deixe que ele o conduza, o oriente a manusear o dinheiro que você conquistar aqui na terra. 

 Ele quer o melhor para você, não quer que o dinheiro o domine, mas que você domine o 

dinheiro de maneira a usá-lo com sabedoria, para viver uma vida equilibrada e feliz. 

 Você já convidou Jesus para entrar em sua vida? 

 E para ocupar o trono dela, sendo o Senhor, aquele que irá te direcionar e fazer o que é certo? 

 Vamos orar? 

Para que sejamos equilibrados como Jesus. Para que não sejamos gananciosos, nem 

consumistas. Amém. 
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Lição 6 - Há tempo de morrer 

 

Princípio: 

Nossos dias de vida foram escritos e determinados por Deus.  

Versículo: 

“Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles 

existia”. (Salmos 139:16b)  

Quebra-gelo: 

Brincar com as crianças de “morto vivo”. 

As crianças devem andar pela sala normalmente, quando ouvirem a palavra “Morto!” devem fingir-

se de morto e quando ouvirem a palavra “Vivo!” devem voltar a andar. 

Vá alterando as palavras de maneira que as crianças se atrapalhem e errem, saindo da 

brincadeira, até restar somente uma, que será a finalista. 

Moral: Converse com as crianças sobre estar “Vivo” (tempo de agir e fazer) e “Morto” (tempo de 

cessar todas as atividades).  

História do dia: 

Eclesiastes 7:2-4 

Alguém de vocês já perdeu um ente querido? 

Nós só conseguimos dimensionar e compreender a dor da morte, quando passamos situações 

destas perto de nós, através da perda de alguém que amamos muito. 

Salomão conta para nós que é bom irmos a uma casa onde há luto. 

Sabe o que é luto? 

É uma tristeza muito grande pela morte de alguém. 

Ele nos fala que é lá, junto com aqueles que choram, que paramos para pensar que a morte é algo 

que vai acontecer a todos nós. 

Sabemos que é Deus quem nos dá vida, lá no livro de Salmos no capítulo 139, verso 16, a Bíblia 

nos diz que: é Deus que nos vê antes mesmo de nascer na barriga da nossa mãe, e que com o 
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seu domínio sobre nós, escreve todos os nossos dias, é ele quem determina o tempo que 

viveremos aqui nesta terra. 

Quanto a nós: é nos dado o direito de viver, o que ele determinou para nós, mas o dia da nossa 

morte já foi por ele também determinado. 

No Salmos 90 está escrito que: é ele, quem diz ao ser humano que volte ao pó de onde veio; o 

salmista diz também que somos como a erva que nasce, floresce e morre; que a vida termina 

como um sopro. 

E termina o Salmo fazendo a seguinte oração: “Faça com que saibamos como são poucos os dias 

de nossa vida para que tenhamos um coração sábio”.  

Aplicando a palavra: 

 O que você faria hoje se soubesse que seria seu último dia de vida? 

 Deixe que as crianças falem sobre o que fariam. 

 Com toda certeza, aproveitaríamos muito bem este dia, faríamos as pazes com quem 

estivéssemos brigados, e faríamos tudo para agradar a Deus, não é? 

 Pois bem, é assim que deveríamos viver todos os dias que Deus nos dá. 

 Como Deus já escreveu no seu livro como gostaria que vivêssemos, deveríamos ir até ele e 

perguntar: o que sonhou quando nos criou? 

 E com certeza seríamos mais felizes do que somos hoje.  

Acerto: 

 Há algo que você acha que poderia ser melhor em sua vida? 

 A maneira como trata seus pais, irmãos e amigos. 

 A maneira como trata o próprio Deus que te concedeu a vida. 

 Vamos orar? 

Pedindo sabedoria para viver todos os dias de maneira que agrade a Deus. 
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Lição 7: Tempo de rir 

 

Princípio: 

Rir é remédio para o coração. 

Versículo: 

“A alegria faz bem a saúde”. (Provérbios 17:22 a) 

Quebra-gelo: 

Passar um vídeo bem engraçado que faça as crianças rirem. 

Moral: Não importa como você chegou aqui, o riso trouxe alegria ao seu coração.  

História do dia: 

Texto Bíblico: Salmos 126:1-3 

Todos nós passamos dias difíceis, que entristecem a nós e nos fazem chorar deixando o nosso 

coração triste. A nossa vida é como uma caixinha de surpresa, saem de lá coisas boas e coisas 

ruins. 

Quando vemos as coisas ruins se tornarem boas, nosso coração imediatamente se enche de 

alegria e o nosso rosto de riso. 

Mas a Bíblia nos ensina que devemos rir mesmo nas dificuldades, pois isto nos ajudará como 

remédio para nossas emoções, nos livrando até da depressão. 

Você sabe o que é depressão? 

É um abatimento, desânimo e uma vontade de morrer. 

Diz ainda que: “A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida”. (Provérbios 

15:13) 

Você sabia que uma risada pode movimentar até 53 músculos de sua face? 

O riso é um dos meios que Deus, o Criador nos deu, para combater a tristeza, é uma receita 

simples e barata para curar algumas enfermidades e o aborrecimento da vida. 

Os médicos acreditam que as propriedades curativas ao humor, podem ajudar, principalmente, 

em casos de doenças emocionais. 

É certo que o humor desfaz tensões e traz tranquilidade. 
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Para combater o estresse, aliviar a tensão e até proporcionar distração agradável em meio ao 

sofrimento, o riso e o senso de humor são bens preciosos que o Senhor nos dá. 

O riso é para Deus tão importante que lá no céu onde vamos morar, os que aceitam a Jesus como 

Salvador e Senhor, não haverá mais choro: “Ele enxugará dos olhos deles toda as lágrimas. Não 

haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram.” (Apocalipse 

21:4) 

Por esta razão, seja feliz, saiba que no céu há muita alegria te aguardando, e enquanto está aqui 

na terra dê boas risadas para desfrutar melhor a vida, mesmo que as vezes ela te mostre uma 

cara feia.  

Aplicando a palavra: 

 Sabemos que nem tudo é festa, mas como é bom dar uma boa gargalhada, parece que o 

coração se incendeia de alegria; 

 Seja uma criança feliz, procure achar motivos para se alegrar; 

 Deus é alegre, e se você pertence a ele, deve ser alegre também; 

 A tristeza contagia, mas a alegria também, ninguém consegue ficar sério com alguém feliz ao 

seu lado; 

  Quando estiver passando por dificuldades, peça ao Senhor para enchê-lo de alegria, dê uma 

boa risada, e terá um remédio para você.  

Acerto: 

 Você gosta de rir? 

 Quanto tempo faz que não dá uma boa gargalhada? 

 Você tem certeza de que vai morar no céu, onde não haverá choro? 

 Vamos orar? 

Para que o nosso Pai encha os nossos corações com a alegria da salvação. 
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Lição 8 - Tempo de descanso 

 

Princípio: 

O descanso foi criado por Deus. 

Versículo: 

“No sétimo dia Deus acabou de fazer as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito.” 

(Gênesis 2:2)  

Quebra-gelo: 

Entregue revistas para as crianças e peça para que montem juntas em painel com gravuras que 

ilustram pessoas trabalhando e pessoas no descanso e lazer. 

Moral: Todo o que trabalha deve ser recompensado com o descanso.  

História do dia: 

Texto Bíblico: (Gênesis 2:2; Êxodo 34: 21-22; Salmos 127:2) 

Tudo o que Deus faz é bom, o trabalho é muito bom, quando realizado de maneira equilibrada. O 

próprio Deus deu o exemplo de que trabalho feito com sabedoria e equilíbrio deve ser 

recompensado com o devido descanso. 

Descanso é parar, para avaliar o que foi feito, se alegrar com o resultado, corrigir as falhas, 

recuperar as energias. Colocando o corpo e a mente em repouso. 

Em Êxodo 34: 21-22: Deus ensina o seu povo a trabalhar seis dias e descansar no sétimo, mesmo 

no tempo de orar ou fazer colheita. Ensinou também a festejar as conquistas do trabalho com 

festas para desfrutarem com alegria do trabalho realizado. 

Precisamos parar para descansar: 

 Mesmo que o trabalho não tenha terminado, pois somos seres humanos e o nosso corpo 

necessita de descanso; 

 Mesmo que você esteja em época de provas escolares, deve dormir cedo para descansar o 

seu corpo e tirar um dia da semana para o descanso e lazer. 

Lá no livro de Salmos 127 capítulo 2, a bíblia nos diz que: não adianta trabalhar demais para 

ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele 

ama, mesmo quando estão dormindo. 
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Sabe o que isto quer dizer?  

Que nós que confiamos em Deus, precisamos aprender a descansar nele, pois ele cuida de nós e 

se preocupa com o nosso sustento, não precisamos ficar agitados e correr achando que tudo 

depende de nós. 

Quando tenho Cristo morando em minha vida, ele está comigo e me ajuda, quando estou 

trabalhando e quando estou dormindo.  

Aplicando a palavra: 

 Se foi Deus que criou o descanso, ele sabe o que faz, aprenda que trabalhar, estudar, brincar, 

tudo isso é bom, mas descansar faz parte do tempo que Deus determinou para repormos 

nossas energias. Para desfrutar da vida, ter comunhão com a família e tempo para estar com 

ele. 

 Dia de descanso é dia de festa, de alegria e dia de fazer algo diferente.  

Acerto: 

 Quando seus pais te chamam para dormir, você vai rapidinho? 

 Você tira um dia da semana para descansar, para ir a igreja e passear com seus pais? 

 Já agradeceu a Deus por se preocupar tanto com você? 

 Vamos orar?  

Pai de amor, ajuda-nos a ser pessoas produtivas, mas equilibradas. Abençoa os nossos 

momentos de descanso, em nome de Jesus, amém. 
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HÁ TEMPO PARA TODAS AS COISAS  

Diário de Lições 

 

Líder de crianças: 

Classe/ célula: 

Crianças 
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