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QUEBRA-GELO  

SEPARANDO AS SEMENTES: Corte papéis coloridos em 

círculos, como se fosse uma grande moeda. Cada cor 

significará uma coisa diferente: vermelho: ganhar; 

azul: semear; amarelo: guardar; verde: gastar. Escreva 

nas moedas de papel o significado de cada uma. Faça 

dois círculos iguais de cada cor. Depois, misture todas 

e coloque-as em um saco ou uma caixa. Separe quatro 

lugares na sala usando os papéis com as quatro 

atitudes: GANHAR, SEMEAR, GUARDAR e GASTAR. 

Separe as crianças em dois grupos. Elas terão que 

colocar cada círculo no lugar certo, tirando as moedas 

de papel de dentro do saco e colocando-as no lugar 

que tem o mesmo nome escrito no círculo colorido. O 

grupo que conseguir colocar todos os círculos no lugar 

certo e em menos tempo será o vencedor.  

Moral: Cada círculo é um tipo de semente, e cada 

semente deve ser plantada no lugar certo. Nosso 

dinheiro é como uma semente, quando semeamos na 

casa de Deus, Ele nos abençoa, dando-nos muito mais. 

 

 
“Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, 

porque ele dá a todo o que pede.” (Tiago 1:5) 
 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

agradecendo a Deus pela vida das crianças. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A SABEDORIA DE SALOMÃO  

Texto bíblico: 1 Reis 3:4-13; 10: 1-13 (resumido) 

Certa noite, o SENHOR Deus apareceu num sonho a 

Salomão e perguntou: —O que você quer que eu lhe 

dê? E ele respondeu: —Dá-me sabedoria para que eu 

possa governar o teu povo com justiça e saber a 

diferença entre o bem e o mal. Deus gostou de 

Salomão do pedido de Salomão e disse: “Já que você 

pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de 

pedir riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei 

o que você sabedoria e inteligência, como ninguém 

teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei 

também o que não pediu: você terá riquezas e honras, 

mais do que qualquer outro rei.” 

Então, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de 

Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com 

perguntas difíceis. Ela chegou com muitos empregados 

e também com camelos carregados de muito ouro. 

Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas 

as perguntas que pôde imaginar. E ele respondeu a 

todas. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão 

e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a 

comida que era servida na mesa dele, viu os sacrifícios 

que ele oferecia no Templo. Isso tudo a deixou muito 

admirada. Então ela disse ao rei Salomão: “Tudo aquilo 

que eu ouvia a respeito de você e da sua sabedoria é, 

de fato, verdade. Porém eu não pude acreditar até que 

vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que a 

sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do 

que ouvi dizer.” 

Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, e o 

rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e 

pediu. Então a rainha e os seus servidores voltaram 

para Sabá, a sua terra. 

SALOMÃO ERA UM REI SÁBIO E RICO 

Salomão pediu a Deus sabedoria para liderar o seu 

povo. Deus se agradou do pedido de Salomão, por isso 

disse que ia lhe dar não apenas sabedoria, mas 

também muitas riquezas. Assim, Salomão se tornou 

mais rico do que todos os reis antes e depois dele. Ele 

construiu muitos palácios lindos, e seu trono era 

coberto de ouro puro. Ele tinha milhares de bois, 

ovelhas, camelos e muito gado. Além disso, tinha 

muitos servos e um grande tesouro com ouro e prata.  

Além de ser muito rico, Salomão era muito inteligente 

e sábio. Todo o povo ficava impressionado com sua 

sabedoria para resolver problemas difíceis. Assim, ele 

ficou conhecido como o rei mais rico e sábio da história 

de Israel, e sua fama se espalhou por muitos lugares. 

Certa vez, a rainha de Sabá ouviu falar sobre Salomão  
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e quis conhecê-lo para saber se era mesmo verdade 

tudo o que falavam a respeito dele. Então, ela viajou 

de muito longe com uma grande caravana de camelos 

e empregados, levando muitos presentes para 

entregar ao rei, pois, naquela época, era costume os 

reis levarem presentes caros ao visitar outros reis. Essa 

era uma maneira de honrá-los. Assim, o rei Salomão 

recebeu a rainha de Sabá no seu palácio, mostrou-lhe 

sua riqueza e glória e respondeu a todas as perguntas 

difíceis que ela fez, deixando-a maravilhada. Antes de 

partir, o rei deu à rainha muitos presentes, e ela voltou 

para sua terra encantada com tudo o que ou viu e viu 

no reino de Salomão. 

DEUS DÁ SABEDORIA A QUEM PEDE  

Toda a sabedoria e riqueza que o rei Salomão tinha foi 

dada por Deus. Hoje, Deus continua o mesmo. E você 

pode pedir sabedoria a Deus como Salomão pediu. A 

Bíblia diz: "Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, 

porque Ele é bom e dá a todo o que pede" (Tiago 1.5). 

Você pode ser sábio. Se você quer ter inteligência para 

aprender na escola, peça a Deus! Mesmo assim você 

precisa estudar. Salomão era um homem estudioso. 

Ele escreveu muitos livros, inclusive da Bíblia, mas ele 

estudou muito para aprender sobre as coisas que 

escreveu. Outro homem sábio e estudioso foi Jesus. 

Ele conhecia tudo, sabia de todas as coisas, mas, 

enquanto viveu aqui na Terra, Ele também estudou. 

Ele foi para a escola aprender a ler e a escrever. A 

primeira vez que Jesus falou em público foi em uma 

sinagoga, um lugar parecido com um templo. Lá, Ele 

pegou a Bíblia e leu o que estava escrito no livro de 

Isaías. Foi um dia muito especial! Jesus tinha a 

sabedoria de Deus. Hoje, você pode pedir a Deus 

sabedoria, mas também precisa levar a sério seus 

estudos, pois Deus vai te dar inteligência para 

aprender. Deus também pode nos dar riquezas, como 

fez com Salomão. Todavia, você não deve desejar ser 

rico apenas para impressionar as pessoas, mas para 

dar bom testemunho sobre a bondade de Deus. O rei 

Salomão deu um bom testemunho à rainha de Sabá, 

pois lhe disse que tudo o que ele tinha havia sido dado  

 

 

por Deus. Jesus fez uma troca com você: Ele se tornou 

homem para que você pudesse ser filho de Deus. Ele 

se fez pobre para que você pudesse ser rico. Veja, Deus 

não quer que você seja pobre. Ele tem alegria em 

abençoar os seus filhos. Mas lembre-se: quando você 

se tornar alguém sábio e rico, seja grato a Deus por 

tudo, pois tudo vem d'Ele. 

 

COMPARTILHAMENTO   

 

1. O que Salomão pediu a Deus? R: Sabedoria. 

2. Deus se alegrou com o pedido de Salomão?     

R: Sim. 

3. O que mais Deus deu a Salomão? R: Riquezas. 

4. Quem era a rainha que foi visitar Salomão?      

R: A rainha de Sabá. 

5. Por que a rainha de Sabá queria conhecer o rei 

Salomão? R: Para saber se tudo o que falavam 

sobre ele era verdade. 

6. Quem disse que se fez pobre para que nós 

fôssemos ricos? R: Jesus. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

O Dia das Crianças está chegando e para celebrar essa 

data tão especial, a PIBJC está preparando uma 

programação super legal no sítio Estância Gileade. 

Será o DAY CAMP FAMILY! Um dia de louvor, 

brincadeiras, gincana e muita comunhão. Você não 

pode ficar de fora! Faça a sua inscrição, da sua criança 

ou júnior no link abaixo:   

https://forms.gle/WGc9a31xXKzFBvoF8 

 

E ATENÇÃO! Se você faz parte da equipe do MINI, não 

estará como responsável por uma criança no evento e 

deseja servir nessa festa, inscreva-se no link abaixo: 

https://forms.gle/SsdLMuMvVkpMW5W18 

 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

https://forms.gle/WGc9a31xXKzFBvoF8
https://forms.gle/SsdLMuMvVkpMW5W18




   

 

 

 

 

 

CARTA 32 – A SABEDORIA DE SALOMÃO  

ATIVIDADE  

  3 - 8 anos 

“Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus.” (Tiago 1.5) 

 

DEUS DÁ SABEDORIA A QUEM PEDE! PEÇA! E VOCÊ TAMBÉM PODE RECEBER SABEDORIA DE 

DIVIRTA-SE COLORINDO A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 


