JULHO – VIAGENS DE PAULO
AULA 3 – Como ser um missionário?
Paulo foi um grande missionário.
Através de seu chamado, ele se propôs a viajar pelo mundo com um propósito: levar a salvação.
Deus nos chamou também para levar o seu amor e a salvação. Nessa aula vamos aprender com o apostolo Paulo
como podemos ser missionários.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
De acordo com o dicionário, Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se
confere a alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever, uma obrigação a executar.
Todos nós temos uma missão: falar do amor de Cristo.
Jesus deixou expresso na Bíblia essa ordem, para pregarmos o evangelho a TODOS.
E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas”. Marcos 16:15
Paulo se esforçou muito para cumprir o seu chamado. Isso significa que fazer a obra de Deus, cumprir o chamado,
requer esforço e dedicação.
“o Reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele.” Mateus 11:12
Você, querido professor, recebeu uma preciosa missão: levar o evangelho as crianças.
Existem forças espirituais que querem te enfraquecer em sua missão, te fazer desistir, pois existe uma verdade:
quando você se enche de forças, você se torna um conquistador para o Reino de Deus,
Que nesse momento de preparação o Senhor te encha de forças, te renove, te faça experimentar de uma porção
nova de garra, de convicção, da certeza que Ele é contigo e que com Ele você tudo pode.
Se renove hoje na força do Senhor e vá cumprir a sua missão.
Você é escolhido de Deus!

LEIA E MEDITE:
Atos 15-18

OBJETIVOS:
Ensinar a criança o que é ser um missionário.
Mostrar que Paulo se esforçou muito para cumprir sua missão.
Levar a criança a entender que cada uma foi escolhida por Deus e que todos temos a missão de falar de Jesus para
as pessoas.

desenvolvimento da Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Brincar, se divertir, estudar, passear, viajar, tudo isso faz parte da infância.
É brincando que a criança aprende. E muitas vezes através da brincadeira a criança aprende um palavrão, uma
mentira, uma nova forma de ser rebelde... Logo, a criança está aprendendo e ensinando coisas umas para as outras
o tempo todo.
E se uma criança ensinasse o amor de Deus durante uma brincadeira? E se ela falasse de Jesus? Com certeza,
muitas aprenderiam também.
Essa é a nossa missão, levar o amor de Deus, levar o evangelho.
As crianças podem exercer o “IDE” e através de suas brincadeiras falar de Jesus.
A criança fala o que ela acredita, o que ela vive, as suas experiências.
Que o ministério Kids possa ajudar as crianças a conhecer a Deus e de forma muito espontânea externalizar isso
para seus amigos, se tornando grandes pequenos missionários.
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
SUGESTÃO AULA
Vamos montar um painel com os mapas das viagens do apostolo Paulo, assim as crianças poderão rever por onde
ele passou.

Vamos fazer uma encenação onde o apostolo Paulo está esperando para embarcar no navio para sua próxima
viagem. Nessa encenação teremos:
• Uma família de férias
• Uma mulher indo visitar a família
• Um homem de negócios viajando a trabalho
• Um estudante
• O apostolo Paulo
Você pode utilizar figuras também para tornar esse momento bastante visual.

MINISTRANDO:
Quem aqui já viajou de avião, ou de barco, ou de ônibus?
Quando estamos esperando para chegar a nossa vez de entrar no ônibus, no barco ou no avião, tem muitas outras
pessoas esperando também... cada um com um objetivo diferente...
Eu fico imaginando que acontecia assim com o apostolo Paulo.
Imaginem só o apostolo Paulo esperando para entrar no barco...
Devia ter uma família cheia de malas indo passar férias na praia, e a criançada super animada fazendo a maior
bagunça...
Devia ter também alguém tentando ler um livro, certamente um estudante, animado para aprender mais em outro
país...
E um homem todo atarefado, cheio de trabalho, indo visitar um importante cliente...
Ah, e uma moça indo ver a família, que saudade que ela estava dos tios e parentes que moravam fora...
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Mas, havia também ele, o apostolo Paulo esperando para entrar no barco. Quem olhava poderia pensar: será que ele
está indo trabalhar, estudar ou passear???
Ah, não era nada disso! Ele estava indo para uma missão!!!
Mas, o que é uma missão?
Missão é uma tarefa muito importante a ser cumprida com propósito. Sempre a missão é delegada por alguém.
E a missão do apostolo Paulo era levar o amor de Jesus, com o propósito das pessoas serem salvas. E quem pediu
para ele fazer isso foi o próprio Jesus mesmo!
Então, o apóstolo Paulo era um MISSIONÁRIO.
Não seria fácil completar essa missão. Jesus falou para ele pregar o evangelho para as pessoas que moravam longe
também, que não conheciam Jesus porque moravam em outro país.
O apostolo Paulo se esforçou muito, e viajou anos e anos falando do amor de Jesus.
Ele foi para muitos lugares, e depois voltou para esses lugares, e depois escreveu cartas, tudo com muito esforço
para quer as pessoas conhecessem Jesus e continuassem espalhando o amor de Deus por aí...
Crianças, a Bíblia diz que nós também temos a missão de falar do amor de Jesus.
Quando fizer uma brincadeira, ou conversar com alguém, você pode falar como Deus é bom e que você gosta de ir à
igreja e de ter o amor de Jesus dentro de você.
Assim, você será como o apostolo Paulo, e levará o amor de Jesus para muitas pessoas.
Quem aqui acha que Jesus é muito bom e que todos deveriam conhecê-lo?
Então vamos orar por isso e continuar a linda missão que o apostolo Paulo começou.

LOUVOR:
“Missionariozinho” – Crianças Diante de Trono
“Missionariozinho” – 3 Palavrinhas
“Jesus ama a cada um” – 3 Palavrinhas

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, muito obrigada por me amar e por me escolher para uma missão tão especial. Eu quero que
muitos conheçam o seu amor, porque andar com o Senhor é muito bom. Eu te amo Jesus e quero te servir
para sempre. Em nome de Jesus. Amém!”

VERSÍCULO:
“Jesus disse: -Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas”. Marcos 16:15

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1) O que é uma missão?
2) Qual era a missão do apostolo Paulo?
3) Como posso ser um missionário?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Quando o apostolo Paulo decidiu servir a Jesus ele largou tudo o que estava fazendo e partiu para a missão.
Deus o supriu em tudo, nunca faltou nada para ele.
Quando seguimos Jesus e confiamos Nele, Deus não deixa faltar nada para nós.
Hoje na nossa oferta vamos pensar sobre isso e agradecer a Deus por nos suprir e cuidar de nós.
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ATIVIDADE
Na atividade dessa aula faremos um caça ao tesouro do missionário.
Vamos descobrir qual é o maior tesouro que um missionário encontra em sua viagem.
Para isso, faça um mapa do tesouro personalizado, com elementos que tem na sala de aula. Espalhe as pistas pelo
caminho, para que as crianças entendam a jornada do missionário.
Você pode colocar o tesouro dentro de uma caixa bem bonita. O tesouro é a salvação (pode escrever a palavra
salvação, colocar o personagem Jesus encontrando com pessoas (exemplo ilustração a seguir). Como recompensa
pelo esforço, as crianças poderão também receber doces. Lembre que quando fazemos a obra de Deus, o Senhor
nos supre com o que precisamos e agrada o nosso coração).

PISTAS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Você foi escolhido para uma missão. Seu objetivo é encontrar o tesouro dos missionários. Mas atenção! Para essa
missão todos precisam estar unidos e se ajudarem. Preparados para a aventura? Então sigam o mapa até a próxima
pista
O missionário tem uma missão: falar de Jesus. Vamos todos falar uns para os outros, o que Jesus é? (cada um pode falar
uma característica de Jesus nesse momento)
O missionário estuda a palavra de Deus. Vamos ler um versículo para continuar nossa expedição
O missionário não se mistura com fofoca e confusão. Vamos prestar atenção e seguir na direção certa
O missionário não desiste da missão. Continue perseverando, servindo a Deus sempre!
O missionário viaja para muitos lugares, e se esforça para pregar o evangelho
Parabéns! Você cumpriu sua missão, e encontrou o tesouro. O tesouro do missionário é a salvação. Quando uma pessoa
recebe Jesus, isso é como um tesouro para o missionário. Faz tudo valer a pena, porque sua missão foi cumprida.
Somos todos escolhidos para ser missionários, e levar o amor de Jesus.
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DICAS PARA CONSTRUÇÃO DO MAPA:
1. Crie um design
Pense no tipo de mapa que você deseja fazer. Pode ser o desenho de um caminho
pontilhado ou pistas em forma de versos incluindo as direções para chegar ao ouro. Crie um
mapa que seja fácil para as crianças iniciarem a busca e esconda o tesouro em um lugar
sem riscos de ser encontrado até o final da brincadeira.
2. Comece a desenhar.
Use um papel em branco e comece desenhando a bússola para que os caçadores
consigam se orientar, e não esqueça de incluir as pistas.
3. Desenhe elementos específicos.
Use a abuse das canetinhas, dos lápis coloridos e do giz de cera. Algumas dicas para
criar seu mapa customizado:
•
Um X vermelho para marcar onde o tesouro está localizado. Este é elemento mais
importante do desenho!
•
Pontos de referência para definir o ponto de partida e o ponto final (o local do
tesouro) e pontos de referência para ajudar os caçadores a seguirem o caminho
certo.
•
Árvores, arbustos e plantas. As árvores podem ser feitas com linhas curvas
paralelas e a parte frondosa no topo das duas linhas. Se preferir e tiver tempo
sobrando, você pode criar desenhos mais detalhados.
•
Casas e prédios.
•
Montanhas ou colinas.
•
Rios, lagos ou um oceano. Você pode até colocar a localização do tesouro em uma
ilha.
•
Para um mapa ainda mais criativo, coloque elementos de fantasia, como uma
serpente do mar, navios ou um castelo
•
Você pode incluir desenhos de objetos da sala de aula, que servirão de dica as crianças se localizarem. Coloque no
mapa também onde estão as pistas
4.
•
•
•
•

•

Deixe o mapa mais autêntico
Rasgue as bordas do papel. Essa técnica vai fazer o mapa parecer bastante usado.
Use um saquinho de chá para deixar o projeto com uma aparência envelhecida. Passe o saquinho de chá úmido pelos
dois lados do papel. A cor do mapa vai mudar para um tom amarelado. Ao terminar esse passo, o papel deve ficar com
uma aparência completamente saturada.
Faça o mapa parecer ainda mais desgastado. Amasse fazendo uma bola de papel e deixe secar durante a noite.
Use óleo de cozinha para deixar o aspecto ainda mais autêntico. Retire o excesso do óleo com um papel-toalha. Essa
técnica vai deixar o papel com uma textura ressecada e envelhecida.
Deixe secar novamente. Quando estiver totalmente seco, o mapa vai estar com uma aparência bem antiga.

LEMBRANCINHA:
Vamos levar o amor de Jesus aonde formos!

