
Aliança 

Quem é Deus? –  

Base bíblica: Deuteronômio 6: 1-25 
 

Versículo para memorizar: Salmo 48: 1a - 

"Grande é o Senhor e mui digno de ser 

louvado, ..." 

Objetivo: Que a criança seja capaz de definir quem é 

Deus, a partir das suas características. 

Ensino principal: Deus quer que você saiba quem é 

Deus e confie nele de todo o seu coração. 

Líder, prepare antecipadamente os seguintes 

versículos em papéis em formato de corações e os 

coloque em vários lugares escondidos na classe. 

Introdução: Pergunte: - Quem é Deus para você? 

(Espere respostas) Anote as respostas em uma folha 

grande ou cartolina. Não deixe de perguntar porque 

estão dando suas definições: exemplo: Deus é bom, 

pergunte - Porque que ele é bom? 

Após ouvir as crianças em suas definições pessoais, 

peça para procurarem na sala alguns corações. 

Especifique a quantidade, se forem cinco, diga para 

encontrarem cinco cartões e somente depois que 

encontrarem todos, peça para eles abrirem a Bíblia e 

ler o versículo que está marcado no cartão. (Se a 

criança ainda não souber ler, antecipadamente 

marque na sua Bíblia e leia para eles). A cada versículo 

lido, fale assim: exemplo: - Isaías 6:3 - "Santo, santo, 

santo é o Senhor... diga Ele é santo porque Ele nunca 

pecou. Algumas referências: 1 João 4:16 - "Deus é 

amor"; Salmo 24:8b - " Deus é forte e poderoso" ; 

Genesis 1:1 - "Deus é criador"; João 4:24 - "Deus é 

Espírito"; Daniel 2:20 - "Deus nos dá sabedoria"; 

Salmo 42:2 - "Deus é vivo"; Jeremias 23:24 - "Deus 

está em todos os lugares". 

Depois peçam para que as crianças formem uma lista 

de coisas que Deus tem feito para elas. Escreva as 

respostas no quadro ou cartolina. Ajude as crianças a 

pensarem além das coisas gerais ( Ele me criou, Ele 

me ajuda, etc) e sim: Deus me criou para adorá-lo; 

Deus me ajuda quando estou estudando para prova, 

etc... 

Depois da lista feita, escreva no quadro ou cartolina a 

frase "Grande é o Senhor"! 

 

Andamento: Comece a lição bíblica dizendo: - Nosso 

Deus é um grande Deus! 

Muito tempo atrás, Deus ensinou ao seu povo, o povo 

de Israel, um costume muito bom. 

Ele disse: - (leia na Bíblia ou fale com suas próprias 

palavras) Deuteronômio 6: 6 -9: “Guardem sempre 

no coração as leis que eu lhes estou dando hoje 

e não deixem de ensiná-las aos seus filhos”. Deus 

estava dizendo ao seu povo que era para ensinar os 

seus filhos em todos os momentos. Sabe como? 

Continue a leitura: - "Repitam essas leis em casa e fora 

de casa"... Isto quer dizer que vocês podem aprender 

sobre como é Deus e como Ele é grande quando vocês 

estiverem brincando, quando vocês estiverem 

passeando, quando se deitarem e quando se 

levantarem. Deus quer que você saiba que pode 

confiar Nele de todo o seu coração quando estiver 

passando por uma situação difícil, como por exemplo: 

Estiver doente, magoado com alguém, estiver com 

dificuldades na escola, papai ou a mamãe estão sem 

emprego, etc... Deus quer que você peça ajuda para 

Ele em oração. Continue a leitura: - "Amarrem essas 

leis nos braços e na testa, para não as esquecerem; e 

as escrevam nos batentes das portas das suas casas e 

nos seus portões. (coloque algumas folhas de sulfite 

em alguns lugares da sala escritos: DEUS É 

MERECEDOR DE LOUVOR; DEUS É BOM; DEUS É 

AMOR; DEUS É GRANDE; DEUS É SANTO; DEUS É O 

UNICO DEUS; etc... E depois continue (conte com suas 

próprias palavras) - Deus disse mais: - Vocês irão 

contar tudo o que eu fiz. Sabe o que aqueles pais 

deveriam contar aos seus filhos? Que Deus abriu o mar 

vermelho para o povo passar e se livrar do exército de 

Faraó, que Deus providenciou água num deserto que 

não tinha água, que Deus mandou cair do céu uma 

comida especial chamada maná, que Deus é o criador 

de tudo, da vida e do amor. Assim aquelas crianças 

daquele povo ficaram felizes ouvindo e aprendendo 

sobre o que Deus era. 

 

Ministração: Isso foi a muito tempo atrás. Vocês 

acham que Deus continua o mesmo? Será que Deus 

mudou? Ele continua fazendo grandes coisas? (espere 

sempre respostas). 

Claro que Deus não mudou! Ele continua fazendo 

grandes coisas! Há tantas coisas que Deus tem feito, 

mas há algo mais maravilhoso do que todos os seus 

feitos! Sabe o que é? - É um plano, sim Deus tem um 

plano para minha vida e também para a sua vida. Sabe 

qual é? - É transformar as nossas vidas! Mas como eu 

e você podemos ser transformados? A resposta está 

no Senhor Jesus, só ele pode transformar a nossa vida. 

Deus nos ama tanto que enviou Seu filho, o Senhor 

Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Todos os 

nossos pecados foram colocados sobre Ele, e Ele 

recebeu o castigo do nosso pecado. 

Esta é a obra mais grandiosa que Deus já fez. É a obra 

de amor e a obra da salvação. Seu filho precisou 

morrer para nos salvar. A Bíblia diz em Romanos 3:23: 

"Que todos pecaram", isto quer dizer que todos nós 

nascemos pecadores, afastados de Deus, mas Deus 

nos ama tanto que enviou o Senhor Jesus para morrer 

no nosso lugar, para salvar a mim e a você também, 

se você ainda não confessou o seu pecado, você pode 

fazer isso ainda hoje. Ele quer que você confie Nele.  

(Faça apelo) 

Conclusão: Vamos todos repetir algumas das 

características de Deus que aprendemos hoje? (peça 

para que todas as crianças repitam juntas: Deus é 

amor; Deus é santo...etc 

Oração: Peça para uma criança fazer uma oração de 

agradecimento pelo Deus maravilhoso que temos! 
 

 
 
 

MENSAGEM DE OFERTA: 

ENSINE AS CRIANÇAS A NUNCA CHEGAREM 

DIANTE DO SENHOR DE MÃOS VAZIAS.  

OFERTA É UM ATO DE GRATIDÃO AO SENHOR! 

 

 


