MATRIZ CURRICULAR
Tema

1

Abraão,
o pai da fé

2

Inspiração

Abraão teve fé. Posso ter
História bíblica:
fé nas promessas de Deus
Abraão
também. CARÁTER

Isaque, filho História bíblica:
obediente
Isaque

3

José, bom
mordomo

4

Moisés,
homem
corajoso

Ideia-guia
Princípio

Devo obedecer a
Deus e aos meus pais.
A obediência traz
bênção à nossa vida.
AUTOGOVERNO

Versículos

Ferramenta Palavra-chave

Hebreus 11.11
NTLH

Efésios 6.1 NTLH

História bíblica:
José

Como bom mordomo,
devo cuidar bem de
tudo o que Deus me dá.
MORDOMIA

Colossenses 3.23
NTLH

História bíblica:
Moisés

Posso ter coragem para
fazer a vontade de Deus,
pois Ele está comigo.
CARÁTER

Isaías 41.13
NTLH

Desafio da semana

FÉ

Os pais deverão ler a história de
Abraão aos filhos e, em seguida,
relatar uma situação em que tiveram
fé em Deus.

OBEDECER

Pais, leiam a história ao seu filho e
comentem sobre a importância de
obedecer aos pais. Contem a história
do nascimento dele e enfatizem a
alegria que ele trouxe para a família.

MORDOMO

O desafio da semana é mostrar uma
característica do bom mordomo.
Você deve deixar seu quarto
organizado: brinquedos, armário,
cama.

CORAGEM

Contar aos pais do que tem medo e
orar com eles, para confiar em Deus e
assim ser corajoso.

GRÁFICO T

Lição

5

Josué, líder História bíblica:
forte
Josué

6

Gideão con¬fiou em Deus,
e não nele mesmo. Eu
Gideão,
líder que História bíblica: também devo confiar em
Deus, porque
Gideão
confiou em
Ele nunca falha.
Deus
CARÁTER

7

8

Samuel, o
menino que História bíblica:
Samuel
ouviu a voz
de Deus

Davi,
menino
vitorioso

História bíblica:
Davi

Para ficar perto de
Deus, preciso ouvir e
obedecer à voz Dele.
AUTOGOVERNO

Quando uma tarefa
for difícil, ore com fé,
e Deus vai ajudar você.
CARÁTER

Josué 1.9 NTLH

Provérbios 3.5
NTLH

1Samuel 3.9

Salmo 108.13
NVI

GRÁFICO T

Deus é a minha força e
com Ele posso enfrentar
qualquer dificuldade.
SOBERANIA

FORTE
ZELOSO

Contar aos pais a história de Josué.
Procurar saber deles a respeito de
um milagre que Deus já tenha feito
na sua família. Fazer um desenho em
folha avulsa para levar na próxima
aula.

CONFIAR

Os pais deverão ler para o filho o
versículo de Provérbios 3.5 e explicarlhes o que leram, comentando a
importância de confiar em Deus.

OUVIR

Os pais deverão ler a história de
Samuel e deixar que o ¬ filho
comente. Em seguida, deverão ler o
Salmo 23, entendendo que é Deus
falando com a família e pedir que as
crianças, em folha avulsa, desenhem
o que entenderam.

VITÓRIA

Os pais deverão ler a história para
a criança e comentarem que Golias
representava um grande problema
para os israelitas. Depois, em família,
todos deverão conversar a partir
da pergunta: Quais problemas
precisamos vencer em família?
Concluam o que podem fazer para
vencer os problemas.

10

Salomão, rei História bíblica:
sábio
Salomão

Josias, rei
que fez
diferença

História bíblica:
Josias

Quando quero obedecer
a Deus, memorizo
versículos para guardar a
Palavra e fazer a
vontade de Deus.
AUTOGOVERNO

11

Devo obedecer à ordem de
Jonas,
profeta que História bíblica: Jesus e falar do evangelho
aos meus amiguinhos.
Jonas
pregou para
AUTOGOVERNO
o inimigo

12

Posso fazer pequenas
Neemias,
História bíblica: tarefas em casa e assim
trabalhador
ajudar o papai e a mamãe.
Neemias
que ajudou
CARÁTER

Tiago 1.5 NTLH

2Reis 23.25 NVI

SABEDORIA

Os pais deverão ler a história de
Salomão, e as crianças vão comentar
o que aprenderam. Depois, deverão
ler Provérbios 15.5 e conversar sobre
o versículo.

CORAÇÃO

Os pais deverão ler a história de
Josias para os filhos. Depois, em
família, deverão responder a seguinte
pergunta: Você tem feito algo que
desagrada a Deus?

EVANGELHO

Os pais deverão ler a história de
Jonas. Depois deverão citar um(a)
amigo(a) da família que não conhece
a Jesus e orar por ele(a).

AJUDAR

Os pais deverão ler a história para
a criança. Em seguida, deverão, em
família, listar tarefas adequadas à
idade, para que cada um execute em
casa.

GRÁFICO T

9

A sabedoria começa
com amor e respeito
à palavra de Deus.
AUTOGOVERNO

Marcos 16.15

Gálatas 6.2
NTLH

João 3.16

14

Sou discípulo de Jesus,
Pedro,
História bíblica:
por isso vou cuidar de ser
discípulo de
Pedro
como Ele é. CARÁTER
Jesus

João 8.31 NTLH

15

Paulo,
História bíblica:
estudioso da
Paulo
Bíblia

Quando aprendo um
versículo, aprendo
como Deus quer que eu
viva. SEMEADURA E
COLHEITA

2Timóteo 3.16
NTLH

GRÁFICO T

13

Jesus Cristo é o Filho de
Jesus, o filho História bíblica: Deus. Ele morreu na cruz
para me dar a vida eterna.
de Deus
Jesus
ALIANÇA

Os pais deverão ler a história, e
os filhos poderão explicar o que
entenderam. Em seguida, deverão
perguntar uns aos outros: Você já
VIDA ETERNA
recebeu a Jesus como Seu único
Salvador e Senhor? Após as respostas,
deverão orar agradecendo a Deus
pelo privilégio de conhecê-Lo.
Os pais deverão ler a história de
Pedro aos filhos. Depois, em família,
deverão conversar sobre as atitudes
que cada um precisa controlar para
DISCÍPULOS
que seja mais parecido com Jesus. No
final, deverão orar pedindo a Deus
que os ajude a ter autogoverno.

BÍBLIA

Os pais deverão ler a história de
Paulo com os filhos. Em seguida,
deverão escolher, em família, uma
das cartas de Paulo para estudar.

