JULHO – VIAGENS DE PAULO
AULA 2 – Viajando para a Turquia com o Apóstolo Paulo
O apóstolo Paulo foi um grande missionário.
Ele passou por diversos locais diferentes levando o evangelho.
Nessa aula vamos falar sobre um lugar onde o apostolo Paulo ficou anos evangelizando: a Turquia!

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Paulo tinha um propósito com Deus: levar a salvação aos gentios.
Essa não era uma missão fácil... Seria necessário se desafiar, andar por terras desconhecidas, conhecer pessoas
novas, se adaptar a cultura e a gastronomia local.
Paulo foi flexível, corajoso, determinado.
Diante de tantas adversidades, e muitas vezes sozinho, ele perseverou.
Quantas vezes nosso coração quer nos levar a desistir...
A jornada nem sempre é fácil... aliás, a maioria das vezes vai exigir muito de nós.
Mas podemos aprender com Paulo a ser perseverante. Não desistir jamais do plano de Deus.
Não estamos sozinhos.
Deus está conosco o tempo todo.
Seja forte, tenha bom ânimo. Aquele que te enviou é contigo por onde você andar.
Você não está sozinho.
Persevere, supere os desafios. Você é escolhido e vai vencer!
“E também nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança
traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.” Romanos 5:3-5

LEIA E MEDITE:
Atos 13:13-14; 14:1,6,7,21;

OBJETIVOS:
Ensinar a criança a ser corajosa e destemida, como o apostolo Paulo foi.
Explorar a região e cultura da Turquia, local onde o apostolo Paulo fez muitas missões.

desenvolvimento da Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Mudar de escola, de casa, de igreja ou mudanças dentro da própria família pode causar insegurança nas crianças. O
novo pode gerar também insegurança.
E a insegurança infantil pode ser manifestada através de nervosismo, agitação, medo, ansiedade, entre outros
comportamentos.
A palavra de Deus nos ensina que o amor lança fora todo o medo. Através do amor de Cristo as crianças receberão a
cura de suas inseguranças nessa aula, e receberão uma porção nova de coragem e confiança.
A confiança em Deus, em primeiro lugar, pois com Ele nunca seremos frustrados.
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
SUGESTÃO AULA
Vamos fazer uma viagem nessa aula: uma viagem a Turquia!
Monte de um cenário inspirador, com painel de fotos da região , mapas, e a decoração semelhante a utilizada na
cultura local (a decoração turca inclui tapeçaria – você pode abusar nos tecidos, almofadas, tapetes - , vasos de
cerâmica, lanternas, etc)
Prepare também uma mesa com chá. Tomar chá é um costume local.

Exemplo decoração turca:
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Painéis de fotos Turquia:
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Curiosidades cultura turca:
•

Os turcos têm por hábito tomar chá. Em média, bebem cerca de dez xícaras diariamente.

•

Outro costume é deixar os sapatos nas entradas das casas. Ao visitar alguém, os anfitriões disponibilizam
chinelos à entrada.

•

Na Turquia, o beijo entre homens é um cumprimento comum. Da mesma forma, é normal ver amigos
andando de mãos dadas.

•

Noventa e nove por cento dos turcos seguem o Islamismo.

•

Por questões religiosas, as vestes das mulheres cobrem todo o seu corpo. As roupas são escuras. Os
homens religiosos, por sua vez, usam um turbante.

MINISTRANDO:
Hoje vamos fazer uma grande viagem.
Será uma viagem a Turquia!!!
E porque vamos para a Turquia?
Porque o Apóstolo Paulo visitou muitos lugares desse incrível país e levou o evangelho para muitas pessoas.
Paulo esteve na Turquia diversas vezes durante as viagens missionárias que fez.
Ele formou muitas igrejas nesse lugar.
Mas não foi fácil para Paulo. Não foi uma viagem para ir ao shopping, passear na praia e subir em montanhas.
Ele tinha uma missão: levar a salvação.
Muitos não aceitaram a missão de Paulo. Então lá na Turquia ele foi muito perseguido. Teve uma vez que
apedrejaram tanto ele, que ele quase morreu. Paulo também foi preso na Turquia....
Apesar dos desafios, Paulo não desistiu. Ele PERSEVEROU.
Ele sabia que Jesus estava com ele, então ele ficou firme na missão.
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Muitas e muitas pessoas conheceram Jesus. Paulo formou discípulos também. Um deles foi Timóteo.
Timóteo era de Listra (mostre no painel). Ele foi um amigão de Paulo, e viajou para muitos lugares com ele, sempre
levando o amor de Jesus.
E o que mais aconteceu na Turquia? Um aleijado foi curado, teve um terremoto na prisão e o carcereiro foi salvo,
muitos milagres aconteceram, muitas pessoas foram salvas.
Deus deu coragem para Paulo completar sua missão, e isso fez ele continuar firme na missão.
E Deus quer dar coragem para nós também.
Então mesmo se você for para um lugar que não conhece ninguém, pode ser uma escola nova, uma casa nova, ou
se algo mudou e está tudo novo, Deus está com você. Ele vai te fazer ser forte e corajoso para ficar firme. E sabe
porquê? Porque Jesus está com você!
Com Jesus temos tudo o que precisamos.
Vamos orar agora e pedir para Deus nos dar essa coragem para vencermos os desafios.

LOUVOR:
“Se Jesus é teu amigo” – 3 Palavrinhas
“Missionariozinho” – 3 Palavrinhas

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor está comigo em todos os momentos. Eu te peço Senhor, me
dá coragem para que eu vença todos os desafios. Em nome de Jesus. Amém!”

VERSÍCULO:
“Tudo posso naquele que me fortalece.” Filipenses 4:13

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1)
2)
3)
4)

O que Paulo foi fazer na Turquia?
A viagem para a Turquia foi fácil? Quais desafios Paulo teve que vencer?
Qual amigo Paulo conheceu na Turquia e se tornou um grande companheiro de viagem?
Paulo cumpriu sua missão na Turquia? O que aconteceu por lá?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
O que você faria de Deus mandasse você ir para outro pais, onde você não conhece ninguém, e não sabe nada
sobre esse lugar?
Será que você sentiria medo? Você iria?
Imagina que na época de Paulo não existia internet... então não dava nem para pesquisar como era esse lugar.
Mas Deus direcionou Paulo em tudo, e supriu ele em todos os momentos.
Quando fazemos a vontade de Deus somos supridos. Deus não deixa seus filhos passar necessidades.
Precisamos buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, e pedir para ele as coisas que precisamos.
Ele nos supre em tudo, porque Ele é um Pai amoroso que cuida de nós.
Então nesse momento da oferta vamos orar por isso, pedindo que Deus nos ajude a fazer a vontade Dele e para que
Ele nos supra nas nossas necessidades.
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ATIVIDADE
CULINÁRIA
Vamos preparar com as crianças um típico prato Turco: o KEBAB
Atenção! Para os cultos presenciais separe luvas descartáveis para as crianças manusearem os alimentos. Prepare
um kit individual com as ingredientes que cada criança vai utilizar (leve tudo pronto para que a criança faça apenas a
montagem). Providencie também embalagens para viagem. Assim as crianças poderão preparar o seu Kebab e levar
para casa.

Ingredientes:
Pães sírio para kebab
Filés de frango ou carne
Alface / tomates / cebola
Molho de iogurte ou maionese
Curry / Sal / Pimenta / Azeite de oliva

Passo a passo:
1. Lavar a alface e os tomates. Picar a alface, cortar os tomates em rodelas bem finas. Se você e as crianças
gostarem de cebola, cortá-la em rodelas. Reservar.
2. Temperar com os filés de carne com curry, sal e pimenta e levá-los para fritá-los ligeiramente em uma frigideira
com um pouco de azeite. Mexer até que fiquem prontos.
3. Retirar os filés da frigideira e cortá-los em tiras. Reservar.
4. Finalmente montamos os kebab. Abrimos o pão pita pela metade, untamos ambas as partes com o molho, logo
acrescentamos a alface, os tomates e a cebola (opcional) e por último a carne em tiras.
E o nosso Kebab está pronto. Bom apetite!

LEMBRANCINHA:
As crianças levarão o Kebab para casa.
Que tal colocar em uma embalagem divertida para que essa seja a lembrancinha dessa aula tão especial?

