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  AULA 4 

CARTAS PARA VOCÊ 

 

Hoje nossa aula será sobre a formação apostólica de Timóteo que formado primeiro por 

sua mãe e avó e depois pelo apóstolo Paulo. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Vemos Timóteo criado por sua mãe e avós judias, Conhecedoras da Palavra transferem 

todos os ensinamentos a Timóteo. 

O Apóstolo Paulo reconhece nele, a fé sem fingimento. Sabemos que a fé vem pelo 

ouvir, então foi isto que aconteceu, pela Palavra Timóteo era um homem de fé. Ele se 

destacou a ponto do apóstolo escolhe-lo para caminhar com ele e ajudá-lo na obra. 

Paulo escreve duas cartas a Timóteo com direções e orientações. Paulo estava 

formando Timóteo para o Ministério. 

 

LEIA E MEDITE: 

João 10:3 –Isaías 49:1 (Deus sabe nosso nome; Deus nos chama pelo nome) 

II Timóteo 1:5 

II Timóteo 3:15; Atos 16:1-5 

 

OBJETIVOS: 

 Levar a criança a saber que Timóteo não se esqueceu da Palavra que lhe foi 

ensinada quando criança. 

 Mostrar a criança através da vida de Timóteo, que ela tem um futuro apostólico; 

que ela pode ter a profissão que for, mas ela tem um envio, um chamado, onde 

ela estiver. 

 Incentivá-las a pensar desde já que Deus a escolheu e que Deus deseja que ela 

seja formada para fazer Sua obra, isto é, servir a Deus no ministério.  

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Quem são as nossas crianças? Parou para pensar? Quem são as crianças da Kids 

Church? Essas que estão conosco aos domingos e também durante a semana? Essas 

que por 1 ou 2 horas semanais estão conosco? Essas que Deus nos confiou. Qual o 

histórico delas? Qual o chamado delas? 

Não sabemos! Sabemos que Deus tem um propósito para cada uma delas! Cada uma 

tem um chamado e uma missão. Serão pastores? Músicos? Terão uma banda de 

evangelismo? Diáconos? Presbíteros? Intercessores? Líderes de ministério? Dirigentes?  

Pode apostar que serão sim! Serão a geração apostólica. E nós somos “Eunices” e 

“Lóides”, somos “Paulos”; somos facilitadores; somos formadores desta geração! Vamos 

ensinar a palavra e enxergar em cada uma delas a fé sem fingimento. 

Somos formadores apostólicos, que nos próximos anos veremos nossos alunos 

grandemente usados pelo Senhor, e como Paulo ficaremos felizes, porque tivemos ao 

privilégio e a honra de sermos participantes desse mover, em nome de Jesus Cristo! 

Amém? 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
Vamos trabalhar com letras. Faça as letras (muitas letras) do alfabeto de EVA ou cartolina e 

peça para formarem seus nomes. 

 

· Figura de Noivos (casamento) 

· Figura de uma grávida. 

· Figura de Vovó ou simplesmente um óculos. 

· Figura de um bebê ou simplesmente uma chupeta (Timóteo bebê) 

· Figura de um boné ou um boné (Timóteo maior) 

· Figura de um rolo de pergaminho ou faça um com papel craft 

 

 

MINISTRANDO: 

 Crianças! Hoje vamos brincar com as letras. 

Vamos lá!  

Cada um vai pegar as letras que formam seu nome e se você achar pode ajudar um 

amigo que ainda não achou ok? (professor ajude os menores). 

(...) ótimo que bom que todos acharam. 

Vocês não acham legal que cada um tem um nome e são crianças diferentes? 

Muito mais legal, é saber que Deus sabe o nosso nome e nos chama pelo nome. 

Mas tem um nome que é mais importante do que todos os nomes. É o nome de Jesus! 

Todos precisam conhecer este nome.  Vamos formar o nome de J E S U S ! 

Ótimo!  

Agora todos sabem as letras do nome mais importante. Lembrei-me de uma história e é 

esta que, hoje, vou contar para vocês.   

 

Quem aqui pode me falar nome de mamães que comecem com a letra E. 

Agora com a letra L o nome de vovó. 

Agora nome de menino que começa com a letra T 

Agora nome de um livro que começa com a letra B. 

Muito bem! (Elogie os acertos e incentive para que acertem). 

 

Esta história é a de um menino. 

A Bíblia fala que uma mulher Eunice, e um homem de outro pais, se casaram. (mostre a 

figura de noivos). 

A mãe de Eunice se chamava Loide. Todos ficaram felizes com o casamento. Logo 

Eunice ficou grávida e teve um lindo bebê que se chamou Timóteo. 

A vovó e a mamãe já eram do povo de Deus e conheciam a Palavra Deus.  Quando 

Timóteo ainda era bebê (mostre), elas já ensinavam de Deus para ele.  

Um dia o apóstolo Paulo foi lá à cidade delas e falou de Jesus. Eu acho que foi uma 

Noite de Poder igual a nossa, quando o apóstolo Estevam vem, sabe? 

Naqueles dias não tinha Kids Church, mas elas pegavam a Bíblia (mostre) que também 

era bastante diferente a Bíblia de hoje e ensinavam Timóteo. Ele gostava de aprender e 

não via a hora da mamãe e da vovó falar que estava na hora de ouvir da Bíblia. 
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Ele foi crescendo e ele amava cada vez mais Jesus e nosso Deus. Ele orava e tinha uma 

fé verdade. Ele não fingia que tinha fé. Ele sabia que só Jesus poderia fazer milagres e 

ele acreditava na Palavra. 

Numa outra vez, na segunda viagem que o apóstolo Paulo foi naquela cidade, Timóteo 

já era um jovem e já falava de Jesus para os outros. Se fosse hoje acho que ele seria do 

Teens ou do O2, não é mesmo? Paulo se lembrava dele. Então Paulo o chamou para ir 

com ele e ele foi. Ele ajudou o apóstolo em tudo, ajudava a entregar as cartas para as 

igrejas; ajudava em tudo e o apóstolo Paulo foi ensinado mais e mais coisas da igreja 

para ele e, finalmente ele se tornou um pastor e já podia cuidar da igreja, sozinho.  

E o apóstolo Paulo escreveu duas cartas para ele ficar bem firme e não desistir. Como 

será que era a carta naqueles dias (mostre e compare como é hoje). Você podia 

imaginar que aquele menininho seria um pastor? Seria um grande ajudador? 

Timóteo era apostólico. Ele foi enviado para falar de Jesus e cuidar da igreja. 

Hoje você é criança. E você é como Timóteo. Esta aprendendo da Bíblia. Está orando, 

louvando a Deus e também está aprendendo a ter fé, não é mesmo? Vocês são 

crianças apostólicas também. 

Pense um pouquinho. O que você deseja ser quando você crescer? 

É lógico que vocês terão uma profissão. Qual? 

Mas quem aqui tem o desejo de ser um diácono, por exemplo, um presbítero, levita ou 

pastor? 

Hoje eu trouxe aqui um oficial que começou no Kids (apresente e peça que dê o 

testemunho) ... 

Quem tem este desejo e ser um oficial na casa do Senhor? 

Eu quero, daqui uns anos ver vocês trabalhando para o Senhor, amém? 

Diga: Eu vou servir ao Senhor a minha vida inteirinha.  
 

VAMOS ORAR 

 

Vamos orar. Levante suas mãos e comece a falar para Deus que você deseja. Que você 

quer estar nas mãos dele. Que você quer ser uma criança apostólica. Que quer servi-lo 

sempre. Diga para Deus o que você quer ser, que você quer ser formado para ajudar; 

que você quer ser como o menino Timóteo que ajudava na igreja e falava de Jesus.  

 

(Ore por todas as crianças, ponha a mão sobre elas e profetize!) 

 

Louvor : 

 
Quem é salvo – turma do Cristãozinho 
Se Jesus é teu amigo – 3 Palavrinhas 
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VERSÍCULO: 

 

Efésios 1:1 e 6 - Antes da criação do mundo, Deus me escolheu para o louvor da sua 

Glória (resumido e adaptado para o Kids)  

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Nossa oferta constrói um lugar especial no céu. Esse lugar se chama altar. 

Este altar está na frente de Deus. 

Todas as vezes que trazemos nossa oferta, este altar brilha diante de Deus e Deus se 

alegra. Timóteo com certeza tinha sempre uma entrega para Deus, porque vovó e sua 

mãe ensinavam isto para ele, e ele era verdadeiro. Ele não fingia que amava a Deus. 

Todas as crianças aqui, ninguém finge, todas acreditam de verdade, não é mesmo? 

Hoje, eu como professora estamos aqui, ensinando vocês como aquelas mulheres. 

Tenha sempre uma oferta para a casa de Deus! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Como se chama a mãe de Timóteo? 

2. Como se chamava a avó dele? 

3. Qual era o nome do apóstolo que o chamou para ficar com ele? 

4. Quantas cartas ele escreveu para Timóteo? 

5. Onde estão escritas essas cartas até hoje? 

 

ATIVIDADE – Cartas   

 

Vamos todos escrever uma cartinha para entregar para alguém. 

Nós podemos escrever só o nome de JESUS, bem bonito e colocar num 

envelope e entregar para um amigo ou amiga da escola, para um primo 

que ainda não conhece Jesus, para um vizinho. Assim todos vocês já 

começam a ser como Timóteo mostrando JESUS para as 

pessoas. 

Para os menores, podem só formar o nome JESUS. 

Os maiores podem escrever mais algumas frases! 

Leve folhas de papel de carta e adesivos para decorarem  

Leve um envelope para cada um e ensine onde deve escrever o nome 

do destinatário e onde colocar o nome do remetente  

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

 

Hoje falamos sobre o chamado de Timóteo, que foi ensinado por sua mãe e avó. De menino do “Kids” ele 

se tornou um grande ajudador da obra. Escolhido pelo apóstolo Paulo para caminhar com ele. Cuidava 

das igrejas.  

Profetizamos sobre as crianças que elas também serão formadas para fazer a obra de Deus, e elas já 

despertaram o desejo de trabalhar para Deus. 
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Desafio da Semana: Como Eunice e Loide que ensinaram Timóteo na Palavra, a família tem um papel 

importante na formação dos filhos. Então nesta semana além de relembrar a história de Timóteo, cada 

criança deve fazer uma ou mais cartinha com o com o nome de Jesus para alguém. (elas já fizeram uma)  

 
 Ótima semana! 
Deus os abençoe! 

 

LEMBRANCINHA: 

Professora faça você também uma carta, um desenho e uma mensagem para que a 

criança possa ter e até mesmo depois de grande lembrar-se desse dia de formação. (se 

tiver uma foto de sua com a criança será um momento oportuno para entregar). 
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