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JULHO 2021 CAMPANHA "VIAGENS DE PAULO”
Campanha – Viagens de Paulo –
INTRODUÇÃO
Nesta campanha vamos levar as nossas crianças a entender que tudo tem um propósito de
Deus.
Sabemos que uma viagem, seja de férias ou a trabalho, sempre nos traz memórias e
experiências que nunca serão esquecidas e nos deixam com aquele “gostinho de quero
mais”.
Leve a criança a adquirir memórias eternas, um um visto especial; um visto onde elas terão
acesso ao que Paulo viveu: milagres, livramentos, cura e transformação.
Precisamos primeiro entender, que as viagens de Paulo, foram missionárias, mas cheias de
aventuras, cheias de conhecimento e cuidado de Deus.
Durante este mês vamos trazer missões para nossas vidas e para a vida de cada criança,
explore o talento que Deus te deu, explore a palavra e ensine as crianças ao mesmo.
Paulo quando recebeu sua primeira missão para viajar, não tinha ideia e se pararmos para
pensar, ele tinha acabado de cair do cavalo e receber a transformação, vamos dizer que
era uma “criança” começando, estava ainda no Kids, mas ele entendeu o que era aceitar o
propósito de Deus, se jogou nessa missão.
Em toda missão e viagem o mais legal é irmos acompanhados, com amigos ou com a
família.
Paulo nunca viajava sozinho, sempre tinha um companheiro de aventura.
Faça uma aliança este mês com as crianças, seja você aquele que irá acompanhar a cada
um em sua aventura.
Você é como um mapa, uma bússola, que Deus escolheu para direcionar as crianças até a
verdade e a Jesus.
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DINÂMICA DA CAMPANHA
Cada criança receberá um “ PASSAPORTE”
-Preencher os dados da criança na primeira página e colar a “foto”
- Separe um tempo para a emissão do passaporte, onde todos devem formar uma fila ou
duas para a anotação dos dados e para tirar a foto. (mesmo que não dê tempo para
imprimir neste domingo, no próximo todos terão seus passaportes prontinhos com foto e tudo)
- Cada domingo receberão um selo da “viagem” e também escreverão seu sonho como se
fosse seu diário de viagem.
- se conseguir cole stickers de viagem “cartelinha de adesivos" q

ue

encontra

papelarias
- O passaporte para impressão está no anexo.

PASSAPORTE

ADESIVOS EXTRAS

NOSSAS AULAS
DOMINGO

TEMA DA AULA

HISTÓRIA BÍBLICA

REFERÊNCIA

LEMBRANCINHA/
ATIVIDADE

DIA 04

Eu falo de Jesus

1a. Viagem

Atos 13:14

Barquinho de goma e
gelatina

DIA 11

Eu tenho Amizade
de Verdade

2a.Viagem Paulo
x Barnabé
Timóteo + Silas

Atos 15:36 e
Atos 16,17e
18

Pulseirinha da amizade

DIA 18

Eu ensino a
Palavra

Paulo ensinava em
todos os lugares

Atos 19, 20, 23
e 26

Caça ao
tesouro/moedinhas de
chocolate

Eu tenho
livramentos

Paulo tem
livramento do
naufrágio

Atos 26,27,28

Barquinho de esponja

DIA 25

em
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Aula 4 – PAULO TEM O LIVRAMENTO DO NAUFRÁGIO
EU TENHO LIVRAMENTOS!
Nossa ministração, hoje será sobre Paulo no caminho de Roma e o naufrágio na ilha de Malta

PARA VOCÊ PROFESSOR :
Professores, é muito importante que os capítulos sejam lidos e que meditem em cada um.
Leia Atos 23:11 Diante de todas as ameaças de morte e todas as dificuldades, o Senhor aparece de
noite ao lado de Paulo. O que é mais lindo neste versículo é que o Senhor (entendemos que é Jesus
Cristo) está ao nosso lado sempre.
“O Senhor estava permitindo aquelas dificuldades e prisões, mas tinha um propósito maior que era
levá-lo para pregar o evangelho em Roma. Por isso ele não conseguia ficar muito tempo em um só
lugar e as situações sempre o repeliam, para que ele, terminando as obras nesses lugares fosse
avançando até chegar onde Deus queria que ele estivesse, e ali fincar a marca de Cristo” (Bíblia
Apostólica Anotada página 1495).
Você já parou para pensar que as nossas lutas e aflições nos direcionam para onde Deus quer e por
isso não “morremos” nelas, mas Deus envia o livramento em todas elas?
Depois de Paulo apresentar-se para sua defesa (Atos 24 e 25) e se defender perante o Rei Agripa, ele
é enviado para Roma, conforme seu pedido e vontade de Deus (Atos 25:11).
No capítulo 27, já no navio, os ventos eram contrários (vers.4) e grande dificuldade e grande perigo e
o tufão, e os açoites dos ventos e plena escuridão e sem esperança de salvação Paulo diz que um
anjo de Deus esteve com ele.
Não morreram, e chegando à Ilha de Malta tiveram grande livramento, dos nativos da ilha, paulo foi
picado e novamente o livramento e depois foram honrados com um navio novo e com todo
suprimento continuaram a viagem para Roma onde era o destino que deus havia traçado.

LEIA E MEDITE:
Atos 26-28; Salmo 34:19; João 16:33

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:
●
●
●
●

Levar a criança a entender o que é livramento;
levar a criança a compreender que as coisas ruins aconteceram com Paulo não porque Deus
não o amava, mas para que ele visse e todos também que deus tinha poder para livrar.
Mostrar à criança que mesmo que ele tenha problemas de dificuldades, não ´é porque Deus
não a ama, mas é para mostrar que ele tem poder para livrá-la também
Levá-la a saber que JESUS, MORREU NA CRUZ para VENCER e dar-lhe livramento em tudo!
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QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
As crianças de hoje em dia, não são poupadas dos problemas de família. Muitas discussões em casa,
são na frente dela. Muitos acontecimentos na vida das crianças, como doença ou morte de alguém
são muito assustadores e desagradáveis para ela. “Até mesmo fenômenos que não afetam diretamente a

criança, como desastres naturais, guerra ou terrorismo, podem provocar ansiedade(...)”
Todas as crianças nesses últimos dois anos, foram expostas à pandemia e precisaram aprender a lidar
com esta situação, além de vários outros problemas que se desencadearam com isso: o medo de
contaminação; medo de alguém da família se contaminar ou morrer (até alguns presenciaram perdas
importantes; medo de voltar à escola; medo até mesmo de aprender ou não ser capaz.
Estamos ministrando uma geração que precisou compreender rapidamente muitas coisas é bem
capaz delas ainda não terem absorvido todo esse nosso contexto.
O que ele precisa saber e devemos inculcar é que ele é amada.. deus a ama e vai trazer livramentos
todas as vezes que clamar.
Ao mesmo tempo está surgindo uma geração forte de servos de Deus que aprenderam e aprenderão
a confiar no Deus dos livramentos para sempre.
Temos pedras preciosas em nossas mãos!
Leitura para conhecimento e reflexão:
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/problemas-sociais-que-af
etam-as-crian%C3%A7as-e-suas-fam%C3%ADlias/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-os-problem
as-sociais-que-afetam-as-crian%C3%A7as-e-suas-fam%C3%ADlias

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Dinâmica para iniciar a aula:
1. “Afunda ou não afunda” - Providencie uma bacia com água e separe
objetos variados e encha uma bacia com água. Em seguida, peça que a
criança escolha um dos objetos e que tentem adivinhar o que vai flutuar e o
que vai afundar. Para os maiores vocês podem inclusive debater porque
alguns objetos flutuam e outros não. Deixe que as crianças participem, cada
um na sua vez.

2. Providencie um TNT azul e faça um barquinho para, enquanto conta os perigos da viagem e do naufrágio, as
crianças façam movimentos para lá e pra cá e quando o barco “naufragar”, as crianças todas “caem” no chão e
daí “estão” na ilha.

3. Sugestão para o professor: Contar a história vestido de marinheiro
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4. Providencie também um globo terrestre e aponte Roma
5. Faça um barquinho de papel ou use o mesmo da atividade.
6. use efeitos de vento (um ventilador) deixei meia luz - faça um clima .
7. Use som de trovão e tempestade: https://youtu.be/8X1dbQJ92Pk

LOUVOR:
Minha vida é uma viagem: https://www.youtube.com/watch?v=T4hCfNfgdSY

VERSÍCULO:
Os bons passam por muitas aflições, mas o SENHOR os livra de todas elas.
(Salmo 34:19 - NT Linguagem de Hoje)

MINISTRANDO:
Depois da dinâmica pergunte:
E aí crianças. Navio afunda ou não afunda?
Será? Humm…
Isto me faz lembrar a última viagem do apóstolo Paulo. Vamos para Roma junto com Paulo?
A cidade de Roma existe até hoje (mostre). É bastante antiga, e no tempo de Paulo só chegava até lá
de navio. Por isso vamos fazer de conta que vamos de navio.
(faça com que todas as crianças sentem-se no chão, segurando o TNT azul)
Todos prontos para viagem?
Vamos atravessar o oceano e chegar em Roma. Vamos mexer bem devagarzinho.
Vocês sabiam que tinha uns homens que queriam matar Paulo, porque ele falava de Jesus?
Sim! É verdade. Paulo estava preso por isso mas precisou fugir de noite, porque mesmo preso tinha
uns homens maus que falaram:
- Nós não vamos comer enquanto não matarmos Paulo! Eles odiavam Paulo!
Deus apareceu para ele naquela noite e disse para ele não ficar com medo e ter muita coragem e
Deus disse para ele ir para Roma falar de Jesus naquela cidade.Ele foi ajudado por outras pessoas .
Vocês acham que Paulo estava com medo? Ah... eu também acho que sim. Mas ele tinha a certeza
que Deus estava com ele, então ele continuou, com medo mesmo. Deus não ia abandoná-lo de jeito
nenhum.
Aconteceram muitas coisas até que enfim ele entrou no navio. (coloque o navio no TNT), mas tinha
muito vento, (faça o som de vento com as crianças) que vinha contra o navio.
- Eita será que o navio vai afundar?- meu pai!! Quanto vento!! (use efeitos - apague as luzes
deixe só uma luzinha.)
Os homens ficaram com medo.
- Socorro!! Socorro! - Eles gritavam muito. AAAAAAaaaaa….. Vamos morrer!!!!
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Uma parte do navio quebrou e perderam muitas coisas no mar e também a comida!
Tudo ficou uma imensa escuridão eles tiveram que jogar fora todas as malas, tudo que era pesado,
toda carga, para o navio ficar leve. Eles estavam com muito medo e também com fome!1
E Paulo? Onde estava Paulo? será que ele afundou? Será que Deus vai deixar Paulo afundar?
Não, mesmo!!
Daí há pouco Paulo se levantou e falou:
- Pessoal, tenha muita coragem. Não precisam ter medo. Deus apareceu pra mim. De noite veio um
anjo, ele disse que eu vou chegar até Roma e que ninguém vai morrer. Nós vamos perder somente o
navio.
E foi exatamente o que aconteceu. O navio se despedaçou todo ( você pode rasgar o barquinho de
papel neste momento). Todos começaram a nadar, nadar até que chegaram em terra numa ilha,
onde moravam uns homens diferentes!
- Xiii…. agora ? será que esses homens vão fazer mal para eles? - Até poderiam, mas eles
trataram Paulo e todos muito bem!
Estavam todos salvos e fizeram uma fogueira para se esquentar com umas madeiras e galhos…
- Aaaaaiiiiiii!!! - Paulo gritou!!
Meu pai! Que será, agora???!
Uma cobra saiu daqueles galhos e mordeu Paulo na mão!
Paulo sacudiu a mão e a cobra fugiu. Todos ficaram achando que Paulo ia morrer. Ficaram só
olhando para ver se ele ia cair. Mas ele não morreu.
Deus cuidou de Paulo.
Todos estavam muito doentes lá na ilha. Paulo orou e todos os doentes foram curados na hora.
E depois os moradores daquela ilha ajudaram eles, deram um navio novinho para eles e finalmente
chegaram em Roma .
Deus deu livramento para Paulo:
1. daqueles homens matarem ele na prisão.
2. de morrer no mar, afogado
3. dos homens lhe fazerem algum mal
4. do veneno da serpente.
Crianças, Deus não mudou! Deus é o mesmo. Ele continua sendo muito bom para todas as crianças e
também para todas as famílias.
Ele está cuidando de tudo. Não vai abandonar nunca, nunca!
Mesmo que as coisas fiquem difíceis, seja na escola, com alguém, que não gostem de vocês…. Às
vezes alguém doente em casa, na família; Deus sempre vai se livrar de todo mal!! Acreditem!
Hoje Deus quer que cada criança acredite que ELE vai livrar CADA CRIANÇA! Cada família!
Sabe o que é livrar?
Livrar e salvar!
Diga bem alto:
_ DEUS VAI ME SALVAR… SEMPRE!
Vamos orar:

ORAÇÃO:
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Senhor Deus, hoje eu acredito, eu creio que o Senhor vai me livrar como foi com Paulo.
Deus, por favor, cuide da minha família. Cuide da minha casa. Eu acredito que o Senhor está perto de
mim e sei que todo bem vem lá do céu para minha vida em nome de Jesus !

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Hoje nós vamos entregar uma oferta de agradecimento.
Vamos agradecer a Deus que até aqui está nos ajudando.
Cada um vai falar porque você entrega sua oferta hoje.
Vamos agradecer com todo nosso coração.

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para onde Paul deveria viajar?
Por que Deus queria que Paulo fosse para Roma?
Por que Paulo teve que fugir de noite?
O que aconteceu durante a viagem ?
Onde eles chegaram finalmente?
O que aconteceu na ilha?
Por que Paulo não morreu?

BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!
Hoje falamos sobre Paulo os livramentos que paulo teve durante sua viagem para Roma
Nosso ensinamento: Que as crianças entendam que mesmo tendo problemas e dificuldades , Deus
sempre está do nosso lado e sempre vai nos livrar de todos os perigos e de todo mal.
Desafio da semana: Se lembrar das vezes que Deus livrou e escrever no caderninho.
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do Kids:
https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe! Contem conosco! Estamos orando por vocês.

ATIVIDADE:

Passaporte (anexo) na aula 1 - Certifique-se que todas as crianças tenham o passaporte,
mesmo que não estiveram na aula passada.
Cole os adesivos deste domingo.
Barquinho de esponja . As crianças montam e podem brincar numa bacia com água . Será
também a lembrancinha

2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

JULHO 2021 CAMPANHA "VIAGENS DE PAULO”

2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

JULHO 2021 CAMPANHA "VIAGENS DE PAULO”
LEMBRANCINHA DA AULA:
Faça um barquinho com as crianças e entregue um saquinho surpresa com a TAG do versículo.
Exemplos de barquinho:

TAG VERSÍCULO:
anexo

Sugestão de imagens:
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Atividade extra para os menores

