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      TEMA: VOCÊ PODE DESCANSAR 

                                Base Biblica:  

QUANDO ME DEITO, DURMO EM PAZ, POIS SÓ TU Ó SENHOR, ME 
FAZES VIVER EM SEGURANÇA (Salmos 4:8 NTLH) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a aprenderem a descansar em 
Deus. 

 

 Introdução para o líder- Leve um travesseiro para o encontro. Hoje 
vivemos dias corridos. Agendas cheias e muitas tarefas para executar. 
E com as nossas crianças não tem sido diferente; aulas on line e 
exercícios escolares, cursos, ajudar nas tarefas de casa, célula, culto do 
supere kids... Ufa!! E ainda tem o horário das brincadeiras, porque não 
podemos esquecer que são crianças. Com essa rotina cheia e muito 
corrida, muitas vezes além do cansaço vem o desânimo e tudo o que 
desejamos no final do dia é descansar (amostre o travesseiro). 
Introduza o tema do estudo e a base bíblica e diga que muitas vezes o  
sono da noite não é capaz de fazer com que as nossas energias sejam 
abastecidas para a correria do dia seguinte. Com isso mesmo após uma 
noite de sono, acordamos nos sentindo cansados e desejamos tirar 
férias de tudo.  Você pode perguntar: Quem aqui já dormiu e quando 
acordou pela manhã parecia que nem tinha dormido de tão cansado 
que estava? Hoje vamos aprender juntos algumas atitudes que nos 
ajudarão a lidar com essa situação e  desfrutar do descanso que o 
Senhor nos garante. 

 

História Biblica: Aprendendo com  Deus 

(baseado no livro de Genesis 1 e 2) 

 

 

 

 

 



 

Hoje vamos falar de alguém que embora a bíblia fale que Ele não se 
cansa e tem todo o poder, nos deixou um grande exemplo de descanso  
e organização na criação do mundo. Vocês arriscam em dizer quem  
Ele é?  Isso mesmo,  estamos falando do  nosso  Deus,  o  nosso Pai. 
Vocês sabem em quantos dias Deus criou o mundo? Vocês acham que 
o poder que Deus tem, Ele conseguiria criar tudo no mesmo dia? O livro 
de Genesis, o primeiro livro da bíblia descreve toda ação de Deus 
quando criou o mundo. A bíblia diz que no primeiro dia Ele criou o dia e 
a noite, no segundo dia fez a separação das águas, no terceiro a terra e 
a vegetação, no quarto o sol, lua e estrelas, no quinto dia os animais 
aquáticos e as aves do céu, no sexto os animais terrestres e o ser 
humano. E no sétimo dia? O que Deus fez? Isso mesmo Ele descansou! 
Você acha que Deus estava cansado?  Com certeza não, Ele é Deus!  
Diante dessa atitude, podemos perceber que Deus não deseja que 
vivamos cansados, Ele nos deixou esse lição. Vamos destacar também 
a organização de Deus, que tem e tinha todo o poder para criar tudo de 
uma só vez, mas Ele nos deixou um grande exemplo  na criação, 
quando foi criando cada coisa no tempo estabelecido. E você? As vezes 
quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo? Nós não precisamos 
viver preocupados querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Outra coisa 
que aprendemos é que o próprio Deus descansou após fazer o que 
decidiu fazer, e você? As vezes você quer descansar antes mesmo de 
começar fazer o que precisa ser feito? Hoje vamos aprender a 
administrar o nosso tempo. 

 

 

Compartilhamento: 
 

1-COMO VOCÊ ACHA QUE PODEMOS DESCANSAR DO JEITINHO 
DE DEUS?  

     Ter atitudes responsáveis/certas (Cl. 3:17) (Saber do compromisso e 
atitudes que eu tenho que cumprir naquele dia, tirando um tempo para 
relaxar) Se eu já ajudei a minha mãe, já fiz o meu dever de casa, então 
eu posso descansar. Ressalte que o descanso pode ser não fazer  nada 
realmente, mas também pode ser fazer o que você gosta e sente prazer 
em fazer.  para alguns,  jogar e assistir tv por exemplo.  

    Me relacionando melhor com as pessoas (Gn.2:18) (Um bom 
relacionamento tem união e companherismo). Pergunte as crianças se 
elas tem brigado com os seus pais e discutido com seus irmãos. A 
Palavra de Deus diz que devemos viver em união. Se não estamos  
vivendo  dessa  forma,  nós 

 
 
 



 
 
    não estamos nos relacionando do jeito de Deus. Enfatize dizendo que 

bons relacionamentos cooperam muito para não nos sentirmos 
cansados emocionalmentes. Líder explique a diferença do cansaço 
físico para o cansaço emocional. 

     Pensando em coisas boas (Fp. 4:8) (Os meus pensamentos refletem 
aquilo que eu me alimento espiritualmente). Por exemplo, se eu fico no 
celular, na rede social ou vendo tv o dia inteiro, sem reservar um tempo 
para ler a Palavra de Deus, orar, estar na célula  e nas celebrações do 
supere kids aprendendo mais da Palavra de Deus eu não terei bons 
pensamentos. A bíblia nos orienta que devemos ter a mente de Cristo. 

 
2- COMO ESTÁ A SUA ROTINA DIÁRIA? VOCÊ TEM SE SENTIDO 
CANSADO? COMPARTILHE. 
Após as crianças compartilharem o seu dia a dia, enfatize a importância 
do tempo com Deus ( leitura bíblica, oração) tempo com os pais. O lazer 
pode ser aplicado como um tempo de descanso como mencionado 
anteriormente, mas reforce que elas não devem passar um tempo 
exagerado nos jogos eletrônicos, celular  porque essa atitude não trará 
descanso do jeito que Deus nos orienta. 
  

 
Conclusão: Hoje aprendemos que para viver e desfrutar do verdadeiro 
descanso que vem de Deus, precisamos escolher bem as nossas 
atitudes, nos relacionarmos de forma saudável com as pessoas e ter 
uma mente saudável. Descansar também está ligado a uma rotina 
organizada, vimos isso quando Deus criou o mundo de forma planejada. 
Se hoje você se sente cansado e desanimado, experimente aplicar na 
sua vida o que aprendeu e colocando em prática. Dessa forma você vai 
desfrutar de mais esse privilégio que é poder descansar seguro nos 
braços do Pai. 
 
 

Sugestão de atividade: Pedir as crianças para fazerem um planner 

organizando os seus compromissos e tarefas. O líder pode levar o seu 
planner  para o encontro e apresentar as crianças a  rotina daquele dia. 
 
 
 
 Para o Líder: Reforce com as crianças a importância delas estarem 
conectadas e atuantes nas celebrações do “Supere Kids” 


