
 
 

 

JULHO – VIAGENS DE PAULO 

AULA 4 – Me encontre na praia 

 
Chegamos ao final da campanha das viagens do apostolo Paulo. 
Nessa semana, relembraremos um momento marcante, onde o apostolo Paulo se despediu de sua ultima viagem 
missionária. Logo ele iria para Roma, completar o plano de Deus em sua vida. 
Nossa vida com Deus é marcada por experiências.  
Vamos embarcar nessa viagem de adoração e busca pela presença de Deus. 
 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Dá para orar na praia? 
Com certeza sim!!! 
Podemos orar, louvar e adorar a Deus em todos os lugares e também em todas as situações. 
 
A nossa vida com Deus é marcada por experiências!  
E no momento da guerra, da aflição, o Senhor nos aperfeiçoa , fortalece a nossa fé e firma a nossa aliança. 
Com o apostolo Paulo foi assim: ele havia terminado sua missão com a terceira viagem missionária. Talvez o seu 
coração pudesse até tentar se direcionar para o medo, insegurança pelo que estaria por vir. Mas Paulo sabia que 
uma coisa ele precisava levar consigo aonde ele fosse: a aliança com Deus. 
 
A aliança é manifesta através de ações e a oração é o mais lindo ato que fortalece essa conexão que temos 
com Deus. 
 
Por isso, em todo tempo, ORE! 
Se estiver feliz: ORE! se estiver triste: ORE! se estiver com medo: ORE! se estiver em casa: ORE! se estiver em 
qualquer lugar: ORE! 
Ore em todo o tempo, busque esse caminho de intimidade com Deus. 
Isso vai te deixar pronto para vencer o que vier pela frente. 
 
Deus abençoe! 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Atos 18-21 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança a orar em todas as situações e em todos os lugares. 
desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As crianças tem necessidades espirituais. Elas precisam se relacionar com Deus. 
E a oração é o caminho que aproxima a criança de Deus. 
Vamos ensinar as crianças o caminho da oração. 
Orar é simples. A oração sincera é a que agrada a Deus. E não existe nada mais sincero do que uma criança.... 
Muitas vezes a criança não conta para o adulto as suas angustias, medos e tristezas. Muitas crianças não tem quem 
as ouça. 
Mas Deus sempre vai ouvir a oração das crianças. 
Elas são preciosas demais para o Reino. 
Vamos ensinar as crianças a orar, em todo o tempo, em todo o lugar. A oração nos aproxima de Deus, quem ora 
conhece a Deus e é reconhecido por ele. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

SUGESTÃO AULA 
 
Nessa aula faremos um lindo luau, com muito louvor. 
Você pode espalhar almofadas pela sala, fazer uma linda decoração tropical e distribuir colares havaianos. 
Convite também um levita com um instrumento, para que essa noite de louvor fique ainda mais especial. 
 
Dicas de decoração para você se inspirar: 
 

 

 

MINISTRANDO: 
     
Como é bom estar na praia!!! Ah o sol, o mar, a areia.... 
O que vocês mais gostam de fazer na praia? Será um castelinho de areia, tomar um sorvete geladinho ou se 
refrescar na água do mar? 
 
Praia é tudo de bom! 
E o apóstolo Paulo foi a praia... 
Será que ele tomou um sol e ficou bronzeado por lá??? 
 
Ele até poderia ter feito isso... mas na verdade Paulo viveu uma experiência muito linda na praia. 
Ele estava terminando sua terceira viagem missionária. Nesse momento, ele já tinha muitos amigos que gostavam 
dele e o acompanhavam. Esses amigos não queriam que Paulo fosse embora. Era tão legal ficar com Paulo... eles 
aprendiam tanto... 
Mas Paulo precisava cumprir sua missão... Agora ele ia voltar para Jerusalém e depois iria para Roma, na Itália. 
 
O que Paulo não esperava é que antes de entrar no barco para viajar para Jerusalém, ele pararia na praia, na cidade 
de Tiro. 
Muitos amigos de Paulo, adultos e crianças, famílias inteiras foram até a praia com ele naquele dia. 
E juntos fizeram algo lindo: eles se ajoelharam na praia e oraram todos juntos a Deus. 
 
Você pode me perguntar: mas é possível orar na praia??? 
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Com certeza! Nós podemos orar em todos os lugares aonde formos. 
Podemos orar sozinhos ou orar com os nossos amigos, com a nossa família. 
Podemos orar com os olhos abertos e com os olhos fechados. 
Podemos orar em casa, e podemos orar na rua também. 
 
Paulo orou com seus amigos na praia, com certeza Deus recebeu essa oração, pois ela ficou registrada na Bíblia e 
hoje esse momento vem nos ensinar que em todo o tempo podemos orar, louvar e adorar a Deus. 
 
Hoje é o encerramento da nossa campanha. 
Paulo viajou muito, teve muitas experiências com Deus. 
 
Quando levamos Jesus nas nossas viagens, para nossa escola, para os nossos passeios, para a nossa casa, tudo 
fica melhor. 
Hoje vamos celebrar a Jesus, e adorar muito ao Senhor, porque Ele ouve a nossa oração e está sempre conosco 
aonde formos. 
 
 

LOUVOR: 
 
“Eu preciso orar” – Aline Nascimento 
 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, muito obrigada por cuidar de mim, por estar comigo em todos os lugares. Eu quero sempre te 
louvar, te adorar e buscar a sua presença. Me ajuda a te servir aonde eu for, em nome de Jesus. Amém”  
 
 

VERSÍCULO: 
 
“Mas, quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com esposas e 
filhos, nos acompanharam até fora da cidade; e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos” Atos 21:5 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- O que Paulo e seus amigos fizeram na praia? 
- Para onde Paulo estava indo? 
- Porque é importante orarmos? 
- Em quais lugares podemos orar? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
A nossa oferta louva ao Senhor. 
Louvar é agradecer, é engrandecer, reconhecer Deus como o Senhor. 
Quando você oferta, você está agradecendo a Deus. 
Hoje entregaremos nosso louvor como oferta e a nossa oferta como louvor. 
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ATIVIDADE  
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LEMBRANCINHA: 
 
Que tal personalizar um tubet com o tema dessa aula. 
Você pode utilizar EVA ou papel cartão para fazer o topo do coqueiro e fita de cetim para o tronco. 
 
 

 


