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Campanha: Amigos nas Férias 
Aula 1- A viagem emocionante de Paulo 

 
Iniciamos o mês de férias, e, como não podia ser diferente no nosso kids o clima é de diversão! 
Que tal preparar uma decoração com bexigas e fitas? 
Esse é o tempo que o Senhor preparou para as crianças aprenderem, de forma leve e divertida, como é 
bom ser amigo de Deus. 
Durante essa campanha falaremos da amizade que temos com Deus e de como Ele deseja ser nosso 
amigo. Alias, foi assim que Jesus nos chamou, não é mesmo? 
 
E para entendermos o valor dessa amizade, viajaremos com alguns personagens da Bíblia e falaremos 
sobre experiências que cada um deles teve em viagens surpreendentes. 
 
Prontos para essa viagem de férias?  
Então, se prepare, preencha o roteiro da sua aula com muitas brincadeiras. 
Será um mês muito divertido! 
 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula vamos falar sobre a conversão de Paulo. Um perseguidor da Igreja, que se tornou amigo de 
Jesus e seu maior discípulo. Paulo ainda quando se chamava Saulo era um perseguidor da Igreja, 
matava quem servia a Deus e prendia muitos cristãos. Mas em sua viajem para a cidade de Damasco 
teve uma experiência profunda com Deus. Depois desse dia Paulo começou a pregar que Jesus era 
mesmo o filho de Deus. Até o fim de sua vida, Paulo ensinou e pregou o evangelho. 
 
 

Base Bíblica 
 
Atos 9.1- 22 
 

Objetivo 
 
 
Mostrar as crianças que as pessoas que ainda não conhecem Jesus podem conhecer através delas. 
Estamos em período de férias e geralmente as crianças vão viajar ou passear bastante, nisso fazem 
novos amigos. E porque não falar do amor de Jesus para esses novos amigos? Como Paulo fez depois 
de sua conversão viajando para pregar o evangelho. 
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Situação da Criança 
  
Crianças que muitas vezes sentem vergonha de dizer aos amigos que vão a Igreja e que Jesus é seu 
melhor amigo. Hoje vamos quebrar isso na vida das crianças e encorajá-las a falarem do amor de 
Jesus por onde forem como Paulo fez. 
     CrC

  

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
  
Você vai precisar de:  

 Uma jarra de plástico com espremedor de frutas ou espremedor de frutas elétrico. 
 Laranjas ou limão  
 Açúcar 
 Pão de forma 
 Requeijão 
 Colher descartável para passar o requeijão no pão 
 Venda para os olhos das crianças. 

 
Após a aulas as crianças vão brincar de cabra cega. 
E depois vão ajudar os tios a preparar o lanche.  O tio vai dividir as tarefas alguns vão espremer a 
laranja  ou o limão. Outros vão passar o requeijão no pão. Outro adoçar o suco.  
Peça para que uma das crianças ore antes do lanche hoje. 
 
 

Contando a História
 
Quem aqui já fez amizade numa viagem? 
Sabe sempre que passeamos, vamos em algum lugar diferente ou viajamos pode ser uma oportunidade 
muito legal de fazer novos amigos. 
Hoje vou contar pra vocês sobre uma viajem que no começo parecia que não ia ser muito legal. Mas 
depois... 
Depois foi a melhor viajem da vida de Paulo. Isso mesmo hoje vou contar como foi que o Apóstolo 
Paulo conheceu Jesus e se tornou seu grande amigo. 
Na verdade Paulo não se chamava Paulo (rsrs) isso mesmo, o nome dele era Saulo e ele não gostava 
de quem servia a Deus ou quem conhecia a Jesus acreditam nisso? 
Saulo perseguia os cristãos porque não conhecia Jesus, Mas quando ele conheceu seu coração foi 
transformado por Deus e se tornou um grande amigo de Jesus. E Deus além de transformar seu 
coração também mudou seu nome para Paulo. 
Bom então vou contar pra vocês como foi essa viajem emocionante! 
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Saulo estava viajando para a cidade de Damasco, ele estava atrás dos cristãos para os prender, mas 
de repente  viu uma luz muuuuuito forte no céu que brilhava muito! E mais, ele ouviu uma voz que dizia 
assim: - Saulo, porque você me persegue? 
Saulo ficou muito assustado com tudo aquilo e ao mesmo tempo maravilhado e perguntou quem estava 
falando. 
A voz respondeu: - Sou Jesus, quem você está perseguindo. 
Entre na cidade e falarão pra você o que deve fazer 
Saulo não conseguia enxergar mais nada a partir daquele momento. Os homens que estavam com 
Saulo também ficaram assustados, eles ouviam a voz, mas não viam nada então levaram Saulo para a 
cidade de damasco. Lá morava um discípulo de Jesus que se chamava Ananias. 
Jesus enviou Ananias até onde Saulo estava para orar pó r ele para que ele fosse curado. Saulo já 
estava 3 dias sem ver, na mesma hora em que Ananias orou por ele , Saulo foi completamente curado 
e voltou a enxergar \depois Ananias o batizou. E Deus mudou seu nome para Paulo. Saulo se tornou 
um novo homem que servia a Deus, não perseguia mais os cristãos e agora Jesus era o seu melhor 
amigo, ele sabia que Jesus sempre estaria por perto. Paulo começou a pregar a Palavra de Deus, 
viajava para muitos lugares e ensinava sobre Jesus, 
Essa viagem foi emocionante não é mesmo?  
Quem aqui vai viajar ou passear muito nas férias? 
Vamos orar agora para nossas férias serem emocionantes também como essa viajem de Paulo? 
Imagina só que legal poder falar de Jesus para os nossos novos amigos que vamos fazer nas férias? 
Igual Paulo fez! 
  
 

Versículo  
 
Eclesiastes 4.9 Melhor é serem dois do que um... 
 

Verificação do Ensino 
 
- Qual era o nome antigo de Paulo? 
- Para qual cidade ele estava indo viajar? 
- O que aconteceu durante a viagem? 
- Quem foi orar por Saulo? 
- O que aconteceu com Saulo depois que Ananias orou por ele? 
 

Atividade 
 
Nessa aula as crianças vão brincar de cobra cega e depois ajudar a preparar o lanche com os tios. 
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Lembrancinha         
 
Copo com canudo ou caneca  
 

 


