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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

JULHO DE 2017 
                       
 

AULA 02 
 

INTRODUÇÃO 
 

Continuamos com a viagem de Jonas. Hoje vamos falar onde Jonas se escondeu. 
Vamos lá! 
  
 
 PARA VOCÊ PROFESSORA 
 
O Senhor irá te usar mais uma vez, e de uma forma dinâmica e prazerosa introduzir a palavra na 
vida desses pequeninos. 
Não deixe de fazer as sugestões. 
 
BASE BIBLÍCA 
Jonas 1. 4 a 9 
 
OBJETIVO 

 Que os bebes conheçam a palavra de Deus; 
 Compreender que não dá para se esconder de Deus. 

 
 
VERSICULO 
 
De onde vens?  
Sou Hebreu e temo ao Deus do céu e da terra. Jonas 1:8 e 9  (adaptado). 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos continuar a ministração da aula passada, em todas as aulas vamos utilizar o cenário de 
Nínive o flanelógrafo e a sua imaginação. 
Hoje vamos para a parte do navio onde Jonas é jogado ao mar 
 
Recursos 
 
Lençol Azul ou TNT (para representar o mar) 
 
Uma ou Duas caixas grandes (para representar o navio, decore a caixa com cores bem alegres e 
com janelas, para parecer um navio, se você tiver uma quantidade grande de bebês aumente a 
quantidade de caixas para todos possam participar) 
 
Leve as figuras da aula anterior e relembre. 
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       Figura 1                                                                               Figura 2 
 
 
 

                                   
 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE 
  
Oi galerinha mais linda de Jesus, quem lembra daquela cidade ali? (deixe a cidade montada em 
um canto da sala) 
É a cidade de Nínive que precisa ouvir sobre o amor de Deus, e nosso amigo Jonas não estava 
querendo muito vir ajudar, ele não estava obedecendo a Deus, o papai do céu mandou ele ir para 
Nínive e ele estava indo para outro lugar uma cidade que se chamava Tarsis, e naquela época não 
tinha avião ,só tinha navio; sabe o que é um navio?  
É um barco bem grande como esse que trouxe para vocês (coloque o lençol e as caixas decoradas 
como navio) vamos entrar no navio? 
 
Continue ministrando com eles dentro das caixas agora ilustrando no flanelógrafo, e então Jonas 
entrou nesse navio e foi tentar se esconder de Deus e lá dentro do barco ele adormeceu (mostre a  
figura1) e de repente o mar ficou muito nervoso e começou a balançar e entrar água e todos os 
passageiros do navio estavam com medo e começaram a jogar no mar tudo que tinha dentro do 
navio, quando não tinha mais nada, só tinha sobrado Jonas ( Mostre a figura 2) olha o que 
aconteceu... 
 
Passageiros --- Jonas de onde você vem? 
 
Jonas --- Eu estou fugindo de Deus não quis obedecer, a culpa é minha podem me atirar pra fora 
do Navio (Mostre a figura 3) 
 
Continuação na próxima aula... 
 
 ATIVIDADE 
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Agora nós vamos pintar muitos peixinhos nesse mar. 
 
Lençol Azul  ou TNT  
Tinta comestível colorida  
Pincel fino 
 
No próprio lençol azul ou TNT que você já usou para ministrar o mar, passe tinta nas mãozinhas e 
coloque sobre o lençol, com um pincel mais fino pinte os olhos e a boca dos peixinhos. 
 

 
 
 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Folha sulfite ou outra de sua preferência  
Lápis de cor  
Imaginação e criatividade  
Pinte como quiser a Folha, adicione figuras de janelas e use sua criatividade para deixar fofo, 
depois faça um barquinho de dobradura. 
 

                    
 
 
 
 
Boa Aula !!!! 


