
O Senhor 

é o meu 

Pastor

Divirtam-se

Beto e Lulu, se 
continuarem fazendo 

muita bagunÇa, 
podem ter um 

acidente.

Mas estamos 
nos divertindo!



Não tem problema 
se divertirem, mas 

não estão prestando 
atenÇão. Por favor 

sosseguem.

Vocês 
gostariam de 
ouvir o que a 

Bíblia diz sobre 
diversão e 

tolice?

Sim, 
Papai!

Sim!

Sim!

NA AULA BÍBLICA DE DOMINGO.



Eu adoro 
quando vocês 

se divirtem, mas 
também quero 
que estejam 

seguros.

Quando se 
diverte do 
jeito certo, 
tanto você 
como os 
outros 
ficarão 
felizes.

E também vai obedecer 
aos seus pais ou 
professores, e fazer as 
coisas que você sabe 
serem certas.

Se não está prestando atenÇão 
ou está sendo desobediente, você 
pode se machucar ou danificar 
algo. E às vezes sua tolice também 
pode impedir que algo seja feito.

Risada!
Risada!

Deus é um Deus 
alegre e gosta 
de ver o Seu povo 
feliz. Mas quando 
a nossa diversão 
se torna tolice 
descontrolada, 
é fácil nos 
esquecermos 
de cuidar de 
nós mesmos 
e dos outros. 
Nossa tolice 
pode tornar-se 
perigosa.



BÍBLIA DICIONÁRIO

A Bíblia diz que a tolice 
insensata pode levar ao mau 
comportamento e nos afastar 
da sabedoria. Diz: “Os planos 
do que não tem juízo são 
pecado” (Provérbios 24:9 NVI).

Ou seja, quando você está 
fazendo algo tolo, não está 
sendo sensato ou pensando 
nas consequências.

Nessas circunstâncias é mais 
difícil Jesus protegê-lo, 
porque não está escutando 
nem obedecendo a Ele ou aos 
seus pais e professores.

Alguns dos piores 
acidentes que 
acontecem podem 
ser consequência de 
desobediência e tolice.

A definiÇão do dicionário para 
“tolice” é “insensato, bobo, 
sem juízo”.



Vocês lembram de 
algum problema que 
tiveram, causado por 

comportamento tolo e 
desobediência?

Uma vez estávamos 
nos divertindo 

dando cambalhotas 
no quarto.

Está na hora de 
arrumarem tudo e 

se prepararem para 
ir para a cama. Vou 

voltar daqui a alguns 
minutos para ler com 

vocês.



Olhe, eu consigo 
me equilibrar na 
ponta da cama!

Foi bobeira  

minha ficar andando 

na beiradinha da 

cama.

E não estava 

obedecendo e 

me preparando 

para dormir.

Ai!

Mais tarde, no consultório 
do médico.



Às vezes, crianÇas, vocês 

agem com tolice quando 

fazem algo divertido, 

mas na hora errada.

Você quer dizer como 

quando estávamos brincando 

na escola com as rãs que 

criamos desde quando eram 

girinos...
girino

sapo



...e não paramos quando 

nos pediu para guardá-

las? 

Ok, é hora de 

colocarmos as rãs de 

volta no terrário.

Por favor, abram os livros 

de ciências na página 343. 

Vamos nos revezar na leitura. 

Paulinha pode comeÇar.

CIÇNCIAS, 

página 343

Tii hii!



MAIS TARDE.
Tenho duas 

borrachas em forma 

de rãs. Vou dá-las 

a quem acertar mais 

respostas.

Parece que Paulinha 

e Tomás ganharam 

as borrachas. Eles 

prestaram atenÇão na 

liÇão.

?
?



É um bom exemplo. No 

comeÇo vocês estavam 

se divertindo com as 

rãs. Quando foi que 

comeÇaram a fazer a 

coisa errada?

Quando eu não obedeci 

nem guardei a rã, e em vez 

disso a escondi debaixo 

do meu copo.

E a outra noite 

foi tolice quando 

estávamos fazendo 

bagunÇa, quando íamos 

dormir na casa de 

outra pessoa.

Quando 

estava rindo e 

gargalhando por 

causa da rã, em 

vez de escutar a 

aula.

Podíamos ter 

quebrado algo ou 

nos machucado.



Não deixem que a sua 

diversão vire tolice 

e insensatez.

Lembrem-se de 

obedecer aos seus 

pais e professores. 

Eles podem ajudá-

los a saber como se 

divertir sem tolice.

“O temor do Senhor é o princípio do 

conhecimento, mas os loucos desprezam a 

sabedoria e a instruÇão” (Provérbio 1:7 AA).

“O prudente vê o mal e esconde-se; mas os 

simples passam adiante e sofrem a pena.” 

(Provérbios 22:3 ARA).

“Quanto mais você falar, mais tolices dirá” 

(Eclesiastes 5:3 NTLH).

Consegue lembrar alguma vez em que algo tolo que você fez 
transformou a diversão em um problema para você ou outra 
pessoa?
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