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CAMPANHA: Viagens com Jesus  
 

Aula 5– SEGUINDO JESUS 
 
Chegamos ao final de mais uma campanha. As férias estão acabando e hoje teremos unção volta as 
aulas. 

   
 Para você professor (a): 
 
Seguir Jesus, quanto isso custa para você? Você abriria mão de tudo para seguir Jesus? Mateus 
teve uma ideia clara de quanto lhe custaria seguir Jesus, porem não levantou hipótese de duvida, ele 
simplesmente o seguiu.  Ficou desempregado, pois era cobrador de impostos, e as mudanças 
aconteceram na vida dele. Primeiro Jesus deu-lhe uma nova vida, um novo propósito para a 
aplicação de suas habilidades. 
Habilidade essa de fazer registros, pois ele escrevia e resultou em um importante livro na bíblia que 
traz o seu nome.  
A experiência de Mateus indica que a vida de cada um de nós, desde o início, pode ser considerada 
obra de Deus em andamento. 
Deus quer nos entregar novos dons, nos habilitar, reconheça a voz de Deus te chamando, segue-
me. O mais Ele fará. 

 

Boa aula!  
 

Base Bíblica 
Mateus 9.9 
 

Objetivo 
 

Aprender que Deus nos escolhe e nos ensina. 
Que a criança tenha o sentimento de falar de Jesus por onde ela for. 
 

Situação da Criança 
 
Tem crianças com a autoestima baixa que acha que não sabe fazer nada, e muitas vezes são 
rotuladas na escola e até mesmo em casa de que não sabe fazer nada. Vamos mostrar que Jesus a 
escolheu e Deus deu dons e habilidades ela talvez ainda não tenha descoberto, mas Deus nos 
chamou para sermos seus discípulos. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
Faça um labirinto ou um caminho com fita no chao. A criança irá andar nele com os olhos vendados. 
Claro que ela irá sair do caminho. Questione. Foi facil? Pergunte para os amigos ele conseguiu? 
Porque?  
Vamos ver o que isso tem a ver com a historia de hoje. 
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Contando a História 
Vamos voltar da nossa viajem? Aprendemos bastante nessas viagens com Jesus. De qual 
vocês gostaram mais? Bom às aulas já irão iniciar e hoje na volta dessas viagens temos algo 
muito importante para aprender. 
Jesus num barco para voltava para sua casa na cidade de Cafarnaum. Mais uma vez, 
multidões vão até Jesus, e ele as ensina. Enquanto está andando, ele vê Mateus, também 
chamado Levi, sentado na coletoria. Ele também era cobrador de impostos e não era muito 
bem visto pelas pessoas. Jesus lhe faz um convite especial. Humm como será receber um 
convite especial de Jesus? Será que era para uma festa? Jesus o convidou para segui - lo, isso 
mesmo, ele disse: Mateus segue-me. E Mateus imediatamente deixou suas responsabilidades 
como cobrador de impostos e se torna discípulo de Jesus. 
Antes de seguir Jesus Mateus era como nós nesse labirinto/caminho, sempre errando, saindo 
fora. Quando ele decidiu seguir Jesus tudo mudou. 
Mateus discípulo de Jesus que também contou as historias que estão na bíblia e o livro tem o 
seu nome. Ele narra os ensinamentos de Jesus, seu poder e autoridade. 
Sabe o que Jesus também quer falar para você hoje? Isso mesmo Segue-me. Vire-se para seu 
amigo e diga: ___________ Jesus te chama para você o seguir. 
Hoje você recebeu a unção para voltar as aulas e esse segundo semestre será o melhor. Você 
vai falar do amor de Jesus, vai contar em casa, na escola, na rua, no prédio tudo que você 
aprende aqui, agora você é um discípulo de Jesus. 
 
Vamos orar! 
 

Oração  
 
Senhor Jesus, eu quero te seguir, por onde eu for quero falar que só o Senhor salva, cura, perdoa 
pecados. Eu quero ser seu discípulo, me ensina Jesus e seu nome será glorificado. 
 

Versículo   
 
Jesus disse para Mateus: Segue-me. E ele o seguiu" (Mateus 9,9). 

 

Verificação do Ensino 
1. Onde acontece a historia? 
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2. Qual o nome do personagem principal? 
3. Qual a profissão de Mateus? 
4. O que aconteceu com Mateus? 

 

Oferta         
 
Mateus era cobrador de impostos, ele deixou sua profissão para seguir Jesus, sua vida foi uma 
entrega, foi uma oferta. O que você tem feito para ofertar ao Senhor? Quanto tempo você dedica 
para Ele? Hoje você decidiu assim como Mateus seguir Jesus, então faça o seu melhor, entregue 
sua melhor oferta. 
 

Atividade  
Vamos voltar dessas viagem falando tudo que aprendemos sobre Jesus. Vamos voltar de avião! 
Deixe as crianças brincarem de apostar corrida de avião.  
 

 
 

 

Agora vamos brincar com os olhos abertos e chutando uma bola. 

 
 

Lembrancinha  
  
Lápis estojo com desenho dos meios de transportes das viagens. Coloque um óleo da unção dentro 
e ensine as crianças usarem nesse novo semestre na escola. 
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