
 
 

 

JULHO – VIAGENS DE PAULO 

INTRODUÇÃO 
 
Como é bom viajar!!! 
Ah, conhecer lugares novos, culturas novas, e provar novas comidinhas... viajar engrandece a alma! 
 
Mas, e quando essa viagem tem um propósito pra lá de especial? 
Com certeza, a viagem se torna inesquecível! 
 
E as viagens do apóstolo Paulo foram assim: inesquecíveis!  
Esse mês aprenderemos muito sobre essas viagens, e durante a semana, vamos mergulhar em algumas 
experiências marcantes, que começam com a preparação para a viagem. 
 
Prepare a sua mala, pegue o seu passaporte e vem com a gente viver essa viagem. 
  

Data Temas: Versículos: Dinâmica 

Semana 1 O que levar na minha mala? Atos 9 Oficina de artes 

Semana 2 Viajando para a Turquia com o 
apóstolo Paulo 

Atos 13-15 Culinária 

Semana 3 Como ser um missionário? Atos 15-18 Caça ao tesouro do 
missionário 

Semana 4 Me encontre na praia Atos 18-21 Luau Kids 

 
Deus abençoe! 
 
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer 
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AULA 1 – O que levar na minha mala? 

 
Nessa aula vamos falar sobre a preparação para a viagem. 
Como é boa a expectativa de uma viagem de férias... onde temos tantos planos para realizar... 
Deus tinha planos para o apostolo Paulo. Mas será que a mala dele estava pronta? 
Vamos aprender como foi a preparação para as viagens que ele faria. 
 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Quantas vezes sofremos pela ansiedade pelo que ainda está por vir... 
Esquecemos que os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. 
Paulo estava planejando viagens para perseguir cristãos, enquanto Deus tinha um plano superior preparado para ele. 
 
A palavra do Senhor nos desafia a refletir sobre isso, no seguinte trecho: 
 
“Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?” Mateus 6:27 
 
Nossa vida está nas mãos de Deus. Em tudo o Senhor tem um caminho e um propósito. 
Que nessa preparação para a viagem, possamos lançar fora a ansiedade, aquilo que quer roubar o nosso foco. 
 
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem 
seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em 
Cristo Jesus.” Filipenses 4:6-7 
 
É tempo de revisitarmos nossas malas, tirarmos o peso da ansiedade, da angustia, da tristeza, das decepções. 
 
Renovem o conteúdo de suas malas! 
Encham suas malas com Jesus. Isso é tudo o que você precisa para seguir em frente e viver uma viagem incrível! 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Atos 9 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança que tudo o que precisamos para viver uma vida incrível é ter Jesus. 
Mostrar para a criança que Deus tem um plano maravilhoso para nós e quando confiamos em Deus, temos bom 
futuro. 

  
desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As férias são um período muito esperado pelas crianças. 
Muitos são os planos de uma criança para esse período.  
Algumas crianças podem se frustrar por não conseguirem viajar ou encontrar amigos... Outras, gostariam que tudo 
fosse diferente. Mas o que fazer diante de um cenário tão adverso? 
Vamos ensinar as crianças a confiar em Deus! 
Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. 
Vamos levar essa mensagem de animo, força e convicção para as crianças e estimulá-las a colocar Jesus a frente de 
suas vidas, sempre 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_6_27/
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

SUGESTÃO AULA 
 
Leve uma maleta bem decorada e dentro coloque uma plaquinha escrito Jesus. 
Diga para as crianças que vocês vão embarcar para uma viagem inesquecível e cada um poderá escolher 1 coisa 
para levar para a viagem. Cada uma fará o desenho do que levará para a viagem e durante  a história teremos a 
revelação do que há dentro da mala. 
 

 
 
Leve também um mapa com o plano de viagens do apostolo Paulo 
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MINISTRANDO: 
     
Quem aqui gosta muito de viajar? 
Ah, eu amo demais!!! 
 
As viagens começam antes de pegarmos o carro, ônibus, avião ou 
navio. Elas começam na preparação! 
 
Então começaremos essa aula com um desafio. Vamos todos 
viajar para um lugar incrível!!! O que você levaria para esse lugar? 
Pode imaginar o lugar que você quiser... 
Cada um pode fazer o desenho do que levaria... enquanto isso, 
vou ficar aqui com a minha mala esperando vocês arrumarem as 
malas de vocês... 
 
(de um tempo para cada criança fazer a ilustração e contar o que levaria para a viagem) 
 
Antes de revelar o que tem na minha mala, quero voltar no tempo com vocês e lembrar de uma viagem que o 
apostolo Paulo estava planejando fazer. 
Na época, ele ainda era Saulo e não tinha se encontrado com Jesus. 
Os planos dele era ir para Damasco, para perseguir os cristãos (mostre o mapa). 
Enquanto fazia suas malas, ele se lembrou que precisava de algo muito importante para colocar na mala... Ele estava 
preocupado, ansioso, porque era muito importante levar isso com ele... 
O que será que Saulo queria levar na mala??? 
Eram cartas assinadas pelo principal sacerdote que autorizavam ele a perseguir os cristãos. Essa era a coisa mais 
importante que Saulo queria ter na sua mala, e ele conseguiu incluir esse importante item em sua mala. 
 
Mas, enquanto Saulo fazia esse plano de viagem, Deus estava fazendo outro bem maior... 
O plano de Deus era que Saulo fizesse muitas viagens, para vários países, e que tivesse algo bem precioso dentro 
da mala. Sem isso, o plano de Deus não poderia se cumprir... 
 
Então Deus quis mostrar para Saulo esse plano perfeito. 
E assim, enquanto Saulo estava indo a caminho de Damasco, viajando em seu cavalo, ele teve um encontro com 
Jesus. Nesse encontro, Saulo conheceu o plano de Deus e percebeu que o plano que ele mesmo tinha feito era 
péssimo.... O plano de Deus era perfeito, muito melhor! Agora ele queria muito viver o plano de Deus! 
E Deus falou para ele que para viver esse plano perfeito ele não precisaria daquelas cartas, ele precisava de algo 
que faria suas viagens serem inesquecíveis. 
 
Paulo quis muito levar a coisa certa na sua mala. E naquele momento, Saulo recebeu um novo nome também.  
Agora ele era Paulo e tinha algo muito especial dentro de sua mala. Nunca mais ele deixou de levar consigo, em 
todos os lugares ele falava: eu preciso levar comigo, na minha mala a coisa mais preciosa que eu tenho. 
 
O que será que ele recebeu? O que agora faria parte das viagens de Paulo para sempre??? 
Vou abrir aqui essa caixa e revelar para vocês. 
 
Contem comigo: 1...2...3... E.... É Jesus! 
 
Paulo nunca mais deixou de andar com Jesus. Onde Ele ia, Jesus estava com ele. 
A mala dele poderia até ficar sem meia, sem escova de dentes, sem toalha de banho, mas nunca mais ficou sem 
Jesus. 
 
E assim, Paulo viveu experiências incríveis e viveu o plano perfeito de Deus. 
Com Jesus, nós vivemos o melhor de Deus. 
As vezes pensamos que precisamos de muitas coisas para ser feliz ou para realizar um plano... mas na verdade, 
crianças, tudo o que precisamos é de Jesus!!! 
 
Hoje vamos preparar as nossas malas, a nossa mala, é o nosso coração. E dentro dele vamos colocar Jesus e nunca 
mais tirar.  
Onde formos, Jesus estará conosco, e, com Ele, vamos viver o melhor de Deus. 
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LOUVOR: 
 
“Minha vida é uma viagem” – Musica tema https://www.youtube.com/watch?v=Hez6PdO0luw 
 
“Saulo em seu cavalo” – Minha vida é uma viagem 
https://www.youtube.com/watch?v=mWjt4vD677k&t=83s 
 
 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, eu desejo viver o seu plano perfeito. Entra no meu coração. Eu desejo andar contigo todos os 
dias, e viver o melhor que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Amém!”  
 
 

VERSÍCULO: 
 
“O Senhor Deus irá na sua frente; Ele mesmo estará com você e não o deixará, nem o abandonará”.  
Deuteronômio 31:8 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1) Para onde Paulo estava planejando viajar? 
2) O que ele achava que era importante ter em sua mala para essa viagem? 
3) Como era o plano que Deus tinha para Paulo? 
4) O que era a coisa mais importante que Paulo precisava levar em sua mala para sempre? 

 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Depois de conhecer o plano perfeito de Deus, Paulo resolveu entregar uma oferta. 
Ele queria dar o mais precioso para Deus. Então entregou a sua vida, o seu esforço e dedicação para fazer a obra. 
Paulo falou do amor de Deus para muitas pessoas  e por onde ele passava, ele formava uma igreja. 
Servir a Deus com nosso esforço é uma oferta muito valiosa. 
Cuidar da obra de Deus é uma oferta valiosa. 
Amar a casa de Deus e entregar coisas que temos para o suprimento é uma oferta valiosa. 
 
Vamos entregar hoje a nossa oferta valiosa, com muito amor e gratidão ao Senhor. 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hez6PdO0luw
https://www.youtube.com/watch?v=mWjt4vD677k&t=83s
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ATIVIDADE  
 

OFICINA DE ARTES!!! 

 

Na atividade dessa aula as crianças confeccionarão mini maletas de EVA. 

Sugestão: leve as partes da maleta já recortadas para que as crianças façam a montagem. Você pode incluir recortes 

de eva em formato de lacinhos, bonezinhos, florezinhas para que cada uma personalize sua maleta de forma criativa. 
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LEMBRANCINHA: 
 

Que tal cada criança receber uma maletinha que proporcionará muitas aventuras através de histórias Bíblicas? 
Na sugestão dessa aula, as crianças recebem essa maletinha personalizada em um caderno. Assim a criança poderá 
anotar e desenhar muitas aventuras do Apostolo paulo e aprendizados dessa campanha. 
 

 
 

Outras sugestões de ilustração para a maleta: 
 

 
 

 
 

 


