
 
 

 

HAPPY WEEK – JULHO 2021 

Viajando com Apóstolo Paulo 

 
Quem gosta de viajar nas férias???  
 
Com certeza tudo mundo gosta!!!  
 
Então nessas férias vamos fazer uma viagem com todas as crianças!!! 
 
Vamos fazer uma viagem para diversos lugares onde o apóstolo Paulo esteve e, 
em cada lugar, viveremos uma experiência incrível! 
 
Preparados para viver essa aventura? 
 
Então peguem seus passaportes, preparem suas malas e vamos viajar juntos!!! 
 
 
 

Louvor tema para a Happy Week:  
 
“Minha vida é uma viagem” – musica tema 
 
 

Dinâmica Happy Week 
 
Você poderá personalizar a sua Happy Week de acordo com a necessidade local. 
A Happy Week pode ser realizada: 
 

• Presencial   

• On line 

• Durante 5 dias diferentes 

• Em um único dia 
 
Estamos disponibilizando 5 temas. Caso realize 5 dias de atividade, utilize 1 tema por dia.  
Mas se preferir realizar um dia único de atividades (Happy Day), sugerimos que seja utilizada a estratégia de 
estações de atividades, onde a criança poderá vivenciar os 5 temas. 
 
Faça uma decoração muito linda!!! 
E atenção: lembre-se que os protocolos de segurança precisam ser seguidos rigorosamente. 
 
Tenham uma excelente diversão! 
 
Deus abençoe! 
 
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer 
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SEJAM BEM VINDOS A ESTAÇÃO KIDS CHURCH!!! 
 
 
Sejam todos muito bem vindos a estação Kids Church! 
Faremos juntos uma viagem incrível!!! Vamos parar em 5 lugares diferentes, e, a cada parada, aprendizagem e 
diversão são garantidas!!! 
 
Cada criança deve pegar o seu ticket e se preparar, pois essa viagem será demais!!! 
 
Professor, caso você opte pelo presencial, você pode fazer um barco, trem ou avião gigante, para que as crianças 
possam embarcar de uma estação até a outra. 
 
Exemplo: 

 
 
 
 
As crianças serão recepcionadas na Estação Kids Church pelo próprio Apóstolo Paulo 
(professor caracterizado).   
 
O nosso personagem Paulo conduzirá as crianças a cada uma das paradas e explicará 
o que aconteceu em cada local. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

HAPPY WEEK – JULHO 2021 

 
Banner da estação Kids Church (você pode colocar na TV, no telão ou fazer um banner com essa arte. 
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Ao chegar na Estação Kids Church, as crianças receberão 5 tickets, cada um deverá ser utilizado em uma 
parada.  
Como é feito nas viagens por aí, para embarcar a criança apresenta o seu ticket.  
Você pode fazer um carimbo ou dar um visto para validar cada ticket no momento do embaque. Assim a 
brincadeira ficará ainda mais realista. 
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ABERTURA HAPPY WEEK  
 
Personagem apostolo Paulo recebe as crianças para as Boas Vindas:  
 

“ Crianças sejam bem vindas a Estação Kids Church! 
 
Vocês serão os meus parceiros de viagem nessa nossa aventura de férias. 
 
Vou levar vocês para lugares onde estive e lá viveremos algumas experiências juntos...  Para isso, 
embarcaremos aqui na estação Kids Church e faremos 5 paradas pra lá de especiais. Vocês estão 
preparados??? 
 

Mas atenção! Não percam os seus tickets, pois eles darão acesso a cada parada.” 

 

 

 

PRIMEIRA PARADA - Cine Kids em DAMASCO 
 

 
Personagem Paulo: “Nossa primeira parada será em Damasco, 
onde tudo começou. Nesse lugar conheci uma pessoa que 
mudou minha vida para sempre. E como vocês conhecerão essa 
história? Com nosso Cine Kids!!!” 
 
Sugerimos o filme “O caminho para Damasco” – Superbook, com 
duração de 26minutos 
 
O link com o vídeo completo segue a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=piSEuWMkgb8 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=piSEuWMkgb8
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SEGUNDA PARADA - Brincando de GRÉCIA  
 
Personagem Paulo: “A Bíblia conta que estive em diversos lugares 
da Grécia, evangelizando e falando de amor de Jesus. 
E quais são esses locais? Filipos, Tessalônica, Beréia, Atenas, 
Corinto, Acaia (Corinto era a capital de Acaia)  
 
Enviei  cartas para esses lugares também, ajudando os irmãos 
permanecerem fiéis, perseverando em seguir a Jesus. 
 
Vamos relembrar o que mais aconteceu na Grécia???” 
 
O que aconteceu na Grécia?  
(Momento onde os tios poderão interagir com as crianças e com Paulo) 
 

• Paulo pregou o evangelho, batizou pessoas e fundou igrejas. 

• Paulo foi preso com Silas, mas Deus mandou um terremoto e as correntes se quebraram. O carcereiro foi 
salvo. 

• Paulo e Silas foram perseguidos. 

• Ensinou que idolatria é errado 
 
Onde está escrito? 
 
Atos 16:12; 17:1, 10, 15, 18:1 
 
Você sabia? 
(momento onde os tios farão a introdução para a oficina) 
 
Você sabia que antigamente as crianças gregas confeccionavam os seus próprios brinquedos? 
A madeira era um recurso muito utilizado para isso. 
 
Então, inspirados nessa viagem para a Grécia, vamos todos relembrar a infância antiga na Grécia e confeccionarmos 
os nossos próprios brinquedos!!!  
 
Hora da atividade!!! 
 
Vamos ensinar as crianças a confeccionarem seus brinquedos. Você pode levar mais de uma opção.  
 
Boa diversão! 
 
Exemplos: 
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TERCEIRA PARADA – Fashion Kids em CRETA 
 
Personagem Paulo: “Sejam bem vindos a Creta! Essa é uma ilha que faz parte da Grécia. 
Eu não parei nessa ilha mas vivi uma experiência muito forte quando estava a caminho dela. 
Em todas as dificuldades Deus esteve comigo, dando sinais e livramentos.” 
 
O que aconteceu em Creta? 
(Momento onde os tios poderão interagir com as crianças e com Paulo) 
 
Paulo passou por Creta quando estava no navio, indo para Roma. 
Próximo dessa ilha Paulo avisou que a viagem seria perigosa se continuassem, mas o oficial não deu ouvidos a 
Paulo, e preferiu seguir em frente e parar em um porto que havia em Creta. 
Então, houve um vento muito forte, que tirou o navio da rota, jogando para longe da ilha. E logo veio uma tempestade 
terrível e em seguida, um naufrágio. 
Aqueles homens devem ter se apendido muito por não darem ouvidos a voz do homem de Deus... 

 
Onde está escrito? 
 
Atos 27:7-15 
 
Você sabia? 
(momento onde os tios farão a introdução para a oficina) 
 
Creta é a maior ilha situada no mar mediterrâneo e influenciou muito em sua 
época, entre 1750 a.C. e 1400 a.C., inclusive à própria cultura grega. Sobre a os 
costumes locais, nota-se uma diferença considerável entre as roupas masculinas 
e femininas. 
 
Os homens com roupas simplificadas e ainda primitivas, usavam uma espécie 
de tanga com um cinto e o tronco normalmente nu; 
as mulheres usavam saias longas no formato de sino com babados sobrepostos, 
uma espécie de avental na frente e nas costas sobre a saia e um tipo de blusa 
costurada nos ombros, de mangas curtas e longo decote. 
 
Como adornos, ambos usavam ornamentos tipo chapéus e turbantes. Para 
os pés, sandálias nos dias mais quentes e botas nos dias mais frios. Os cretenses 
também trabalharam muito bem o metal e o uso de joias era habitual.  
 
Hora da atividade!!! 
 
Certamente os cretenses eram fashionistas! 
 
E nessa parada faremos nosso Fashion Kids. 
Meninos e meninas poderão criar os seus estilos, usar acessórios, fantasias, chapéus e o que mais puder ser 
disponibilizado. Você pode fazer penteados também nessa parada. 
 
Se possível, crie um painel para que seja possível tirar fotos e faça desse momento algo muito divertido. 
Você pode até criar uma passarela e fazer um desfile para que cada um apresente o seu estilo. 
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QUARTA PARADA – Master Chef Kids em ROMA  
 
Personagem Paulo: “Nossa quarta parada será em Roma.  
Essa foi a minha quarta viagem, e última que fiz. Venham todos aprender o que 
aconteceu lá em Roma!” 

 
O que aconteceu em Roma? 
(Momento onde os tios poderão interagir com as crianças e com Paulo) 
 
Nossa, quantas aventuras ele viveu em Roma. Para começar, no caminho de Roma 
aconteceu uma tempestade e o navio afundou. Mas Deus disse a Paulo que todos iam 
sobreviver, e assim aconteceu. 
Mas, quando Paulo chegou em uma ilha, são e salvo, uma cobra venenosa picou ele. 
Mas ele não morreu! Deus livrou ele denovo. 
 
Paulo tinha uma missão: ele precisava chegar em Roma! Pregar o evangelho naquele que era o principal império da 
época. 
 
E assim aconteceu. Paulo estava preso em Roma, mas isso não impediu ele de continuar pregando o evangelho. 
Muitas pessoas iam até ele para ouvir falar do amor de Deus. E assim muitos foram salvos. 
Em Roma Paulo disse que valeu a pena servir a Jesus, e que ele estava muito feliz por ter completado sua missão. 
 
Onde está escrito? 
 
Atos 27 e 28 
 
Você sabia? 
(momento onde os tios farão a introdução para a oficina) 

A culinária italiana apresenta influências da cozinha etrusca, da antiga Grécia, da antiga Roma, Bizantina, Hebraica e 
Árabe. Ela sofreu importantes mudanças com a descoberta do Novo Mundo (América), como a introdução de 
alimentos como batata, tomate, pimentão e milho. Todos esses alimentos hoje fundamentais na culinária italiana 
foram introduzidos em larga escala apenas no século XVIII. 

A culinária italiana é uma das mais famosas do mundo e é conhecida pela sua diversidade. 

Hora da atividade!!! 
 
Quando servimos a Deus, temos alegria no nosso coração. Servir Jesus é a nossa melhor escolha. 
E porque estamos muito felizes vamos celebrar comendo uma deliciosa comida italiana. 
 
Importante! Cada criança deve manusear apenas os seus ingredientes. Professor, leve luvas descartáveis para que 
sejam seguidas as medidas de segurança. 

 
RECEITA BRUSCHETTA 
 
A Bruschetta, que é pronunciada como Brusqueta é uma iguaria 
muito apreciada na Itália e também já apreciada pelos 
brasileiros. 
 
Podemos criar inúmeras variações saborosas de Bruschetta. A 
seguir, uma opção bem simples para fazer com as crianças.  
 
Sugestão: leve os ingredientes em potinhos individuais, de forma 
que cada criança manipule a sua. 
Caso não haja forno disponível, você pode levar o pão torrado e 
a criança faz a montagem. Após o preparo, cada criança deverá 
colocar a sua Bruschetta em embalagem ou saquinho para viagem. 
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Ingredientes 
Pão italiano em fatias ou pão de sua preferência (pode ser pão francês cortado em rodelas) 
Fatias de queijo mussarela 
Tomate picado em cubos pequenos 
Azeite extra virgem 
Sal a gosto 
Orégano a gosto 
 
Modo de preparo 
Corte o pão em fatias e em cada fatia coloque queijo, rodelas de tomate, fio de azeite e tempere com sal e orégano. 
Leve ao forno até constatar que o queijo derreteu (aproximadamente 15 minutos). Caso não haja forno disponível, 
pode montar com queijo frio. 

 

 
QUINTA PARADA – SKY KIDS 
 
Personagem Paulo: “Chegamos ao final da nossa Happy Week! 
Que divertido que foi passar por todas essas experiências!!! 
 
Quando terminei as viagens missionárias escrevi uma mensagem para meu amigo Timóteo contando que valeu muito 
a pena fazer todas essas viagens. Valeu a pena servir a Jesus. Eu sabia que a salvação era a coisa mais importante 
que nós temos, e que não termina aqui nossa jornada. Vou ler para vocês um pedacinho dessa carta: 
 
“Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, 
que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não 
somente a mim, mas a todos os que esperam, com amor, a sua vinda” 2 Timóteo 4:7-8 
 
Nossa última parada será no céu, um lugar lindo, perfeito, sem dores ou tristeza. Só tem alegria reservada para nós. 
E Jesus está preparando tudo para um dia nos receber. 
Sky significa céu. Vamos celebrar a nossa salvação e agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele 
tem muito mais para nós aqui nessa terra e também no céu.” 
 
Hora da atividade!!! 
 
Vamos preparar uma festa linda! Prepare uma decoração, louvores animadas, luzes, pulseiras e bexigas de neon. 
Vale brincar de dança, estátua, qual é a música, e o que mais a criatividade mandar. 
Nossa festa será demais!!! 
 

 


