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Campanha – Viagens de Paulo –
INTRODUÇÃO

Nesta campanha vamos levar as nossas crianças a entender que tudo tem um propósito de
Deus.
Sabemos que uma viagem, seja de férias ou a trabalho, sempre nos traz memórias e
experiências que nunca serão esquecidas e nos deixam com aquele “gostinho de quero
mais”.
Leve a criança a adquirir memórias eternas, um um visto especial; um visto onde elas terão
acesso ao que Paulo viveu: milagres, livramentos, cura e transformação.

Precisamos primeiro entender, que as viagens de Paulo, foram missionárias, mas cheias de
aventuras, cheias de conhecimento e cuidado de Deus.

Durante este mês vamos trazer missões para nossas vidas e para a vida de cada criança,
explore o talento que Deus te deu, explore a palavra e ensine as crianças ao mesmo.

Paulo quando recebeu sua primeira missão para viajar, não tinha ideia e se pararmos para
pensar, ele tinha acabado de cair do cavalo e receber a transformação, vamos dizer que
era uma “criança” começando, estava ainda no Kids, mas ele entendeu o que era aceitar o
propósito de Deus, se jogou nessa missão.

Em toda missão e viagem o mais legal é irmos acompanhados, com amigos ou com a
família.

Paulo nunca viajava sozinho, sempre tinha um companheiro de aventura.

Faça uma aliança este mês com as crianças, seja você aquele que irá acompanhar a cada
um em sua aventura.

Você é como um mapa, uma bússola, que Deus escolheu para direcionar as crianças até a
verdade e a Jesus.
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DINÂMICA DA CAMPANHA
Cada criança receberá um “ PASSAPORTE”
-Preencher os dados da criança na primeira página e colar a “foto”
- Separe um tempo para a emissão do passaporte, onde todos devem formar uma fila ou
duas para a anotação dos dados e para tirar a foto. (mesmo que não dê tempo para
imprimir neste domingo, no próximo todos terão seus passaportes prontinhos com foto e tudo)
- Cada domingo receberão um selo da “viagem” e também escreverão seu sonho como se
fosse seu diário de viagem.
- se conseguir cole stickers de viagem “cartelinha de adesivos" q ue encontra em
papelarias
- O passaporte para impressão está no anexo.

PASSAPORTE ADESIVOS EXTRAS
NOSSAS AULAS

DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA BÍBLICA REFERÊNCIA LEMBRANCINHA/
ATIVIDADE

DIA 04 Eu falo de Jesus 1a. Viagem Atos 13:14 Barquinho de
goma e gelatina

DIA 11 Eu tenho Amizade de
Verdade

2a.Viagem  Paulo x
Barnabé

Timóteo +  Silas

Atos 15:36 e
Atos 16,17e

18

Pulseirinha da
amizade

DIA 18 Eu ensino  a Palavra Paulo ensinava em
todos os lugares

Atos 19, 20,
23 e 26

DIA 25
Eu tenho livramentos Paulo tem

livramento do
naufrágio

Atos 26,27
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Aula 2 – PAULO E BARNABÉ
EU TENHO AMIZADE DE VERDADE

Hoje falaremos sobre a aliança de Paulo e Barnabé e também a separação deles e a
aliança  entre  Silas e também Timóteo.

PARA VOCÊ PROFESSOR :
Quantas vezes, você caminhou com uma pessoa durante anos, orou com ela, teve
experiências com Deus junto com ela, e por uma desavença, uma discordância, acabou
esta amizade?
Quantas decepções de amizade você teve. Achou que tinha amigos, e na hora que mais
precisou, onde eles estavam?

A Palavra diz em Provérbios 17;17, que o amigo de verdade ama em todos tempo e na hora
mais difícil, de amigo ele se torna seu irmão. É muito forte isto!
Só mesmo salomão poderia ter escrito isto. Ele de fato sabia o valor da amizade com Davi!
Com certeza temos  amigos assim, de aliança mesmo; de verdade  que mesmo distante,
sabemos que podemos contar com eles. Laços espirituais que não se quebram jamais.

Porém, sabemos também que nem sempre isto acontece.
Isto aconteceu com Paulo e Barnabé, e demonstrou que Paulo também era humano, sujeito
às mesmas situações do que nós.

A separação não causou paralisação, mas avanço, em Atos 16.05 , fala que as Igrejas eram
fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número.

Construa alianças com suas crianças, para que elas sejam fortalecidas na fé e avancem,
saindo desta estagnação do confinamento.

É tempo de termos alianças que nos façam crescer e multiplicar.

PARA VOCÊ PROFESSOR:
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LEIA E MEDITE:

Atos 15:36 e Atos 16,17e  18

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:
● Levar a criança a conhecer a amizade de Paulo e Barnabé
● Fazer com que a criança quebre as cadeias da do isolamento, aprenda a ter alianças

e viver experiências com Deus
● A lembrar de seus melhores amigos e fortalecer a amizade com eles a cada dia.

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Estamos vivendo um tempo, onde o isolamento tem levado adultos, jovens e crianças a
viverem apenas no mundo virtual.  Muitos acabam se escondendo em cavernas, não sabem
mais conversar ou como brincar.
As nossas crianças são ensinadas constantemente a não saírem de casa neste tempo,
bombardeadas por todos os lados. Mas ninguém constrói com elas um relacionamento para
quando sair deste tempo e enfrentar a realidade.
O afastamento físico tem levado as pessoas ao afastamento espiritual.
Outra coisa: as crianças em geral são muito intensas com suas “amizades”. Elas choram e
sofrem, quando, por uma coisinha, por um lápis, por uma brincadeira diz: ”Fulana(a) não quer
ser mais meu(minha) amigo(a)!”

Nesta viagem vamos ensinar as nossas crianças a terem alianças, verdadeiras amizades.

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:

-1 mapa da primeira viagem de Paulo (Bíblia Apostólica, tem os mapas), abaixo tem um
mapa para você imprimir 1 cópia, colorir e fazer o trajeto  com a canetinha
- O passaporte para colar o selo da 2a. Viagem
- Mapa da segunda viagem de Paulo
- Figuras de amizades, viagens de amigos
- Figura de alianças de casamento
-   Use 3 bonecos ou  imagens de palito para representar os amigos



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
JULHO 2021 CAMPANHA "VIAGENS DE PAULO”

Faça uma dinâmica em sala de aula:

Um amigo leal é algo que esperamos de todas as amizades, mas nem sempre isso é possível.
Amigo leal é aquele que se pode contar até de olhos fechados, e é exatamente isso que
essa dinâmica irá demonstrar. Que irá te ensinar, te ajudar, viver aventuras e principalmente

te levar pelo caminho certo até Jesus.

Recursos para a dinâmica:

● Venda para os olhos;
● Sala ampla.

Passo a passo da dinâmica:
1. Primeiramente, as pessoas do grupo devem formar duplas;
2. A dupla deve resolver quem vai ser o cego e quem vai ser o guia;
3. Enquanto interpretam o cego e o guia, a dupla deve dar total atenção ao sentimento

que tem naquele momento;
4. A dupla deve seguir pelo caminho que o coordenador da dinâmica apontar;
5. Logo após é aconselhado que os papéis se invertam;

LOUVOR:

Minha vida é uma viagem: https://www.youtube.com/watch?v=T4hCfNfgdSY

A M I G O https://youtu.be/dMUyLsH7w1A

PAULO E SILAS, NA PRISÃO

VERSÍCULO:

Provérbios 17:17 o
O amigo ama em todo tempo

https://www.youtube.com/watch?v=T4hCfNfgdSY
https://youtu.be/dMUyLsH7w1A
https://youtu.be/33nYRWjcKAE
https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/17/17+
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MINISTRANDO:

Comece a aula com a dinâmica, após, faça todos sentarem.
Quem gostou da nossa brincadeira? Sabe por que brincamos desta forma?
Para mostrar que sozinhos não podemos andar, precisamos de ter ALIANÇAS.

- O que é isto?Não entendi!
- Vou explicar:

Aliança é uma amizade muito forte. É  um compromisso muito sério de amor. é Igual
casamento. No casamento os noivos usam anel de ouro que se chama aliança, mas é mais
do que o anel. Eles fazem promessas um para o outro. Quem já viu? (mostre)

Nós podemos fazer alianças de amizades. Ter amigos de verdade e viver muitas aventuras
com eles, rir juntos, trocar coisas, mandar mensagens , brincar muito !!

Hoje vamos fazer a SEGUNDA VIAGEM COM PAULO!  Nesta viagem ele teve alianças de
amizades de aventura. VAMOS LÁ?
Passaporte ok!
Malas ok!
Caderninho, diário de bordo, ok!
Lembram do amigo de Paulo que fez a primeira viagem com ele?
Isto mesmo! BARNABÉ !
Humm, não deu certo de Barnabé ir na segunda viagem, então eles se separaram, cad um
foi para um lado. Que pena que não deu certo.

- Paulo ficou sozinho?
- Não! Paulo sempre estava pronto para novas amizades.

Ele conheceu a Silas.
Então, quem vocês acham que  ele convidou para viajar com ele falando de Jesus?
Isso mesmo! Seu novo amigo SILAS!

Então, eles saíram e embarcaram para a Segunda viagem .
Como eles foram mesmo? De navio!
Eles   passaram por várias  cidades e em cada lugar falavam do nome mais lindo: JESUS!
Chegaram numa cidade que se chamava LISTRA. Vamos ver no mapa ? (pegue uma
canetinha e marque o caminho no mapa)

Ali conheceram um moço chamado TIMÓTEO , e Paulo desejou levá-lo em sua viagem de
aventuras.
Começou uma grande amizade, uma aliança de oração, de aventuras, e TIMÓTEO
aprendia muito e SILAS  tinha experiências com Deus ao lado de PAULO
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Crianças, em toda viagem precisamos de um lugar para ficar, não é mesmo? A casa de um
amigo, de alguém da família…!  Ahh… não é coisa mais gostosa do que viajar, e até mesmo
ficar em um hotel?!

Com eles não foi diferente, eles foram para muitos lugares! E eles sempre tinham um lugar pra
ficar. Viram lugares muito lindos! E PAULO  e SILAS ficavam cada vez mais amigos! E sempre
falavam do amor de JESUS, e DEUS estava sempre com eles!

Mas numa cidade que eles estavam falando de Jesus, aconteceu uma coisa muito, muito
séria!
Eles foram presos, mas a amizade deles com Jesus e um com o outro não deixou que
nenhum ficasse triste.
Colocaram eles numa prisão bem escura e prenderam seus pés e mãos.
Por que foram presos?
Porque estavam falando de Jesus!
Era meia noite, eles começaram a cantar um louvor, bem alto,  juntos!  E este louvor e esta
aliança os salvaram da prisão.

A viagem não terminou ali, foram para muitos lugares juntos
(Faça o traçado até a Beréia) Paulo teve que deixar Silas e Timóteo lá, por um tempo e ele
continuou sua viagem.
Como eram bem amigos e a amizade era muito verdadeira, uma aliança de amigos,
sempre dá um jeito, Paulo então mandou dizer a Silas e a Timóteo que eles deveriam viajar
logo e se  encontrar com ele.

Sabe por que Paulo não gostava de viajar sozinho? Porque a Bíblia fala que não é legal
andarmos sozinhos ou ficarmos sozinhos. Temos que ter amigos, amigos de Deus, que
sempre  irão nos ajudar,
sempre vão falar a verdade quando errarmos,
sempre vão nos ensinar,
com quem sempre vamos aprender, rir, se divertir, cantar alto, dançar e quando a gente
chorar,
sempre vão estar  perto, para orar com a gente.
E mesmo quando estivermos longe, podemos ligar por vídeo e orarmos juntos, falar de Jesus,
de brincadeiras e dividir aventuras.

Mesmo na pandemia, não podemos ir na casa do amigo, nem podemos fazer festa do
pijama, não é mesmo! Mas a verdadeira amizade não acaba.
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As crianças precisam ter amigos de verdade. Amigos podem até discutir e ficar de mal por
um tempo, mas as crianças de Jesus sempre vão fazer de tudo para ficar amigo de novo e
ter amizade que vai durar sempre.
Você tem um melhor amigo?  É lógico que pai e mãe são os primeiros melhores amigos, né?
Mas pense… quem é? Pode ser da escola,  um primo, o irmão quem sabe?

Só Deus pode nos ajudar. Vamos orar e falar com ele?

ORAÇÃO:
Querido Deus, quero ter amizades que estarão comigo em todos os momentos, sejam alegres

ou tristes, amizades que falem de você, que sejam seus amigos também, que me tirem do
isolamento e me levem a ter novas aventuras com o Senhor. Alianças que não vão me deixar

cair, e se eu cair, que elas me levantem sem rir. Assim como Paulo teve a Silas e a Timóteo.
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
ATOS 16.11-15
Nessa viagem, Paulo, Silas e Timóteo, quando estavam orando, conheceram uma mulher
dona de uma loja, vendedora, chamada Lídia, ela aceitou a Jesus, se batizou e entregou a
eles a sua casa como oferta para eles ficarem hospedados. Esta oferta ajudou muito os três
que precisavam falar de Jesus.
A nossa oferta ajuda que a igreja fique aberta e as pessoas possam entrar e conhecer Jesus!
Entregue sua oferta de gratidão o seu melhor como Lídia, entregou.

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Fale o nome dos novos amigos de viagem de Paulo.
2. Fale o nome de uma cidade que eles visitaram
3. O que Paulo e seu amigo fizeram quando foram presos?

BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!
Hoje falamos sobre a segunda viagem de Paulo, onde ele teve um amigo, uma aliança de
aventuras com Deus, Silas.
Nosso ensinamento: Queremos que vocês continuem ajudando no diário de bordo,
ensinando seus filhos a saírem um pouco dos jogos online, do celular e fazer amizades, com
amigos de Deus, e até mesmo com você, converse com seus filhos, conte experiências, e os
ensine a orar com uma aliança.
Desafio da semana: Uma missão: Dividir.  Esta semana, faça com seu (sua) filho(a) uma
lembrancinha; um chocolate;  uma bala, e escreva uma cartinha orando por um amigo e
sua família, e entregue a ele. Faça o possível de fazer pessoalmente.
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E se tiver foto envie para os tios do Kids, ou poste no Instagram marcando o
@renascerkidschurch

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!

ATIVIDADE:
Passaporte (anexo) na aula 1 - Certifique-se que todas as crianças tenham o
passaporte, mesmo que não estiveram na aula passada.
Cole os adesivos deste domingo.
Pulseirinha da amizade: Sugestões abaixo: montar ou decorar conforme a
escolha. Cada criança faz 2 - uma entrega para o(a) amigo(a)

LEMBRANCINHA DA AULA:
PULSEIRINHA DA AMIZADE

● Sugestão 1  EVA
● Sugestão 2  de MACARRÃO

Modo de preparo da pulseira de macarrão no site : http://massacuca.com/colorindo-macarrao/

TAG VERSÍCULO:

anexo

http://@renascerkidschurch
https://www.renascerkids.com/
http://massacuca.com/colorindo-macarrao/
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Para os menores - Colorir


