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CAMPANHA: Viagens com Jesus  
 

Introdução 
 

As férias chegaram obaaa!! 
Vamos então para à Campanha de férias: VIAGENS COM JESUS 
Atenção passageiros, apertem os cintos, vamos embarcar nessa viagem com Jesus.  
Vamos aprender sobre alguns lugares que Jesus passou. 

 
 
Nossas aulas: 
 

  Aula 1 – Jesus ungido em Betânia (João 12. 1 – 8; Marcos 14.3 -9; Mateus 26.6 -13) 

  Aula 2 -  Jesus na casa de Zaqueu – ( Lucas 19.1-10) 

  Aula 3 – Jesus na grande pesca – (João 21. 1 -14) 

  Aula 4 – Jesus no Monte das Bem aventuranças (Mateus 5. 1-16) 

  Aula 5 – Seguindo Jesus – ( Mateus 9.9) – Unção volta as aulas 

 
 
Deus abençoe a todos com estratégias e criatividade para Ministrar estas aulas. 
Leia cada texto e vá para o altar e Deus vai lhe dar tudo o que precisa para ministrar essas aulas!  
 
 

Equipe Pedagógica.  
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Aula 1– JESUS UNGIDO EM BETÂNIA 

 
Hoje vamos falar de um ato de adoração que Maria fez. 

   
 Para você professor (a): 
Olá professor, vamos ver na historia de hoje que Maria entregou o seu melhor e para muitos pareceu 
ser loucura, e que ela poderia fazer outra coisa com algo tão caro.  
Muitas vezes você esta nessa situação, a sua adoração ao senhor nesse ministério pode parecer 
loucura, pois você dedica muito tempo, é preparando aula, é fazendo lembrancinhas, lanche, quando 
poderia estar fazendo outra coisa e até mesmo usando esse recurso investindo em você. 
Mas o senhor quer te dizer através dessa aula Ele recebe a sua oferta, que se torna um memorial. E 
que suas aulas serão lembradas por muitas crianças que terão as vidas transformadas. 
Pense nisso! 
Continue dando o seu melhor. 
 
Vamos lá! Boa aula. 
 

Base Bíblica 
João 12. 1 – 8; Marcos 14.3 -9; Mateus 26.6 -13 
 

Objetivo 
 
 

Levar a criança a descobrir que o melhor presente que podem dar a Jesus é o próprio coração e, 
então, o seu serviço para Ele. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas que não tem recurso para viajar ou fazer algo diferente nas férias. Então vamos marcar os 
domingos dessas crianças para que tenham férias bem animadas.  
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
Férias!!!! 
Vamos viajar?!! Viajar pela bilblia com as historias de Jesus. 

1.  Faça um trenzinho, ou micro-onibus, ou use sua criatividade para fazer algum meio de 
transporte para embarcar com a turminha pela biblia. 
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2. Faça uma caixa no formato de biblia e vá tirando imagens e objetos de dentro no decorrer da 

viagem. 

 
 

3. Leve imagens e perfumes.  

 
 

4.  Se fizer um avião como meio de transporte entregue os passaportes. 
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Contando a História 
 
Feriasss!!! Oba. 
Convidem para entrar no trem, eles irão rir e querer disputar o espaço, se couberem todos, 
ótimo, se não deixe só para brincarem no final. 
 
Quem aqui gosta de sair perfumado? Como é bom um cheirinho gostoso!!! Eu trouxe aqui vários 
perfumes, vamos ver quais vocês preferem?  Este aqui é o mais caro; o que vocês acham se eu 
deixá-lo cair e quebrar, ou se eu passar bastante em vocês e acabar com todo o meu perfume 
preferido? Ouça as resposta... Eu quero passar em vocês um pouquinho, mas em um lugar especial 
quem sabe onde? Espere as respostas... Quero passar nos pés de vocês!! Peça para que tirem um 
sapato e borrife um pouquinho em cada um, certamente a sala ficará perfumada. 
 
Lá em Betânia (Uma aldeia no monte das Oliveiras a um quilometro e meio de Jerusalém) Certa vez 
uma mulher fez isto para Jesus. 
Muitos estavam presentes na mesa com Jesus, dentre eles Marta e Lázaro seu irmão, ao qual Jesus 
ressuscitou.  Maria chegou com um vaso de perfume muito caro (mostre a imagem do vaso) e ungiu 
(derramou) os pés de Jesus  e secou com os seus cabelos. Que atitude linda de Maria, demonstrou 
adoração. 
Muitos zombaram dela, dentre eles Judas, mas Jesus disse: Deixai-a! Por todo o mundo se saberá o 
que está mulher fez. 
Ela soube como agradar Jesus, entregou o seu melhor! E Jesus é o bom perfume na sua vida. 
E você, o que vai fazer nestas férias para adorar ao Senhor? Se você não for viajar pode convidar 
seus amigos para conhecer o kids, traga-os no próximo domingo e vamos juntos conhecer mais 
historias e lugares por onde Jesus passou.  
 

Oração  
 
Senhor Jesus, eu quero te adorar de todas as formas, me ensina a fazer o meu melhor. Obrigado 
porque o Senhor é o bom perfume na minha vida. 
 

Versículo   
 
“Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos; e toda a casa 

ficou perfumada”. João 12. 3 
 

Verificação do Ensino 
1. Onde acontece a historia? 
2. O que Maria fez para adorar Jesus? 
3. O que os outros falaram? 
4. O que Jesus disse sobre o que Maria fez? 

 

Oferta         
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O ato de adoração de Maria foi uma oferta, ela entregou o seu melhor, um perfume caro que para 
muitos parecia loucura. Quem faz o seu melhor de coração o Senhor recebe e defende como fez 
com Maria e é lembrada no mundo inteiro por essa atitude. 
 

Atividade  
 

1. OLFATO  
 
Vamos vendar os olhos da galerinha, molhe pedacinhos de algodões com perfume,e aproxime do 
nariz deles só pode falar depois que todos sentirem. 
 Depois entregue para as crianças frutas diversas com cheiros diferentes e peça que repita o 
procedimento.Se o professor preferir poderá usar outros materiais como por exemplo alho, pó de 
café, chocolate, desinfetante perfumado etc.. 
 

2. Jogo de Acertar com Copos Descartáveis 

 
 

Lembrancinha  
  
Perfume: Escolha uma fragrância bem suave. 

Lembra 

Boa aula!    

 

 


