
 
 
 

 

AULA 4- Referencial de Mudança – Paulo e Timóteo 

Estamos em mais um domingo da campanha sobre referenciais apostólicos, que alegria!! Vamos 

orar,meditar e pedir a direção de Deus, para termos criatividade, sabedoria e conduzir esta campanha de 

forma que Ele se agrade da nossa oferta. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Timóteo significa aquele que honra à Deus. 

 

Que assim como Timóteo, nós tenhamos o desejo diário de amar e honrar a Deus acima de qualquer coisa. 

Nosso chamado é maior que nossa vida! 

Boa aula! 

 
LEIA E MEDITE: 

 

2 Timóteo 1:5; 3:14; 15  Atos 16: 1:9 
 
OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender como é importante aprender sobre a palavra de Deus!  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Para esta aula sugerimos  
● Montar os personagens na colher: 

 
 
 

MINISTRANDO: 

 

Oi, galerinha mais linda! 
Hoje vamos falar sobre um menino que desde pequeninho ouvia falar sobre Deus e sobre a importância de 
servir a Deus, aqui nesta bíblia que eu trouxe, tem a história do menino Timóteo! 
Uauu que nome lindo né?  
Quando Timóteo era pequenininho igual vocês, ele ouvia e aprendia sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a 
Fé, e quem ensinava, era sua mamãe e sua vovó que era uma fofa uma super avó. Mas ele aprendia muito 



 
 
 

 

mais quando orava à Deus e quando via que sua mãe não mentia, não falava mal das pessoas e nem 
enganava ninguém, então ele queria ser igual ela quando crescesse. 
A mãe e a avó de Timóteo aprenderam sobre Jesus com o Apóstolo Paulo, elas gostaram taaaanto que 
estudavam e aprendiam tudo o que ouviam sobre Jesus, e ensinavam Timóteo a ser um homenzinho de 
Deus! Ele era muito obediente, carinhoso, ajudava as pessoas e falava com muito amor sobre Jesus. Ele tão 
bonzinho que na igreja que eles iam as pessoas amaaaavam ele, aaaah Timóteo era um menino de Deus. 
O Apostolo Paulo, quando voltou na igreja deles, viu que Timóteo já era um rapaz e chamou ele para ir 
com ele falar de Jesus em outras cidades, e ele foi, porque sabia que Deus se alegraria com sua decisão, ele 
só tomava decisão certa e fazia tudo para agradar a Deus, ele amava tanto Jesus que queria falar dEle para 
todas as pessoas que encontrasse, ele queria que todos o amassem também! 
Timóteo estudou cresceu e se tornou um homem de Deus, um verdadeiro soldado de Jesus, levava seu 
amor para as pessoas, vamos ser como Timóteo? Vamos ouvir as histórias de Jesus e seguir o que Ele nos 
ensina para crescermos felizes e agradando a Deus!!! 
 
 
ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, eu quero aprender mais da tua palavra, eu quero te agradar sempre, me ajuda a tomar as 
decisões corretas, em nome de jesus, amém! 
 
 
VERSÍCULO: 

 

Porem, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! 2 Pedro 
3:18 
 
ATIVIDADE  

 
● Que tal montarmos um painel, de um lado uma carinha feliz e do outro uma triste. 
● Imagens de atitudes boas e imagens de atitudes contrárias. 
● Eles devem colar as imagens boas do lado do em que estiver a carinha feliz, e as atitudes contrárias 

do lado triste do painel. 
 

                       



 
 
 

 

LEMBRANCINHA: 

 
 

 
 
 
Boa aula! 


