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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 em
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

DIA 25
Eu tenho

livramentos
Paulo tem

livramento do
naufrágio

Atos 26,27
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Aula 3 – PAULO ENSINAVA EM  TODOS  OS  LUGARES
EU ENSINO  A PALAVRA

Nossa ministração, hoje será sobre Paulo em  Éfeso, ensinando e levando-os a ter
experiências com o Espírito Santo

PARA VOCÊ PROFESSOR :

Leia com atenção e medite em João 14, principalmente no versículo 26.
Jesus nos deixou o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, o Espírito da Verdade, que o mundo
não pode receber, ou seja, Ele não deixou para todo mundo, deixou para nós.
Sabe aquela frase de mãe: “você não é todo mundo”. ??
Ainda bem que não somos todo mundo!  Somos aqueles que levaremos a verdade e ensinaremos
sobre Jesus e o Espírito Santo ao maior número de pessoas que conseguirmos.
Você professor tem uma missão muito especial, formar aqueles que irão ensinar a verdade em um
mundo tão cheio de mentiras;  que irão levar as crianças a terem mais intimidade com o Espírito Santo,
a tal ponto que tenham coragem de falar para multidões do amor de Jesus.
O Espírito Santo nos capacita para toda a obra apostólica de Cristo. Somos enviados por Deus para
ensinar e viver todos os propósitos Dele, em todas as áreas da nossa vida.
E isso não pode ser diferente com nossas crianças, elas precisam fazer a diferença em um tempo que
está difícil estudar, aprender e ensinar os bons costumes.
Estamos vivendo um tempo, onde precisamos ter sabedoria para ensinar a verdade e sobre o Espírito
Santo, pois cada vez mais aquilo que é errado tem tentando ser o certo.

Nesta viagem, vamos conhecer o Paulo, professor. Sim, pois assim que ele chegou a Éfeso, ele
percebeu que ali havia alguns discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Como assim minha
gente? Eram discípulos, e não conheciam o Espírito Santo? Paulo então não só ensinou, mas também
os levou a terem experiências com o Espírito Santo. Ali ele fez um curso intensivo de 3 meses na
sinagoga, e falava ousadamente.

Precisamos ser ousados no ensinar e nossas crianças também.

Uma criança com caráter espiritual formado, com base e fundamentos firmados na verdade que é
Jesus, pode ensinar e transformar vidas e o futuro.
Quando a mente da criança e seu coração é tomado pelo Espírito Santo, na fase adulta ela poderá
até errar, mas sempre encontrará um caminho para a correção, o perdão e estará aberta para
transformar sua dor em um testemunho e ensinamento dos milagres de Jesus.

Leve a criança a ser um idealizador de boas novas espirituais.

PAROCÊ PROFESS
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LEIA E MEDITE:

Atos 19, 20, 23 e 26

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo;

e que o Espírito Santo, sobretudo nos ensina todas as coisas.
● Mostrar à criança que ela pode fazer a diferença, ensinar a verdade e ser cheia do Espírito

Santo.
● Levá-la a desejar ser cheia do Espírito Santo, para aprender tudo e também poder ensinar  as

coisas do céu e de Deus.

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças que não se sentem capazes de aprender e muito menos de ensinar. Que tem dificuldades
de falar de Jesus, de falar a verdade que liberta.
Aliás, vamos  falar um pouquinho de aprendizagem, porque para ensinar é necessário aprender. e
nunca as síndromes e dificuldades de aprendizagem estiveram tão presentes e  tão latentes, como
nesta geração!  Nunca os consultórios e profissionais, como psicopedagogas, psicólogas e até
psiquiatras e profissionais especializados foram tão solicitados e indicados,  e  Glória a Deus pela vida
deles, porque  Deus é aquele que  sempre dá  caminhos para cura!
Nunca, os transtornos e déficits de aprendizagem estiveram tão presentes nas crianças.

“ Os transtornos de aprendizagem podem ser congênitos ou adquiridos. Nenhuma causa única foi
definida, mas supõe-se que déficits neurológicos estejam envolvidos, quer outras manifestações
neurológicas estejam ou não presentes (além do transtorno de aprendizagem). As influências
genéticas estão frequentemente
envolvidas.https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/dist%C3%BArbios-de-aprendizag
em-e-desenvolvimento/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-aprendizagem

Aquele que viu cada criança no ventre  de sua mãe, é o mesmo que nos escolheu para marcá-las e
curá-las com a Sua Palavra que está em nós. E toda dificuldade de aprendizagem nas nossas crianças
está quebrada, e haverá reversão, em nome de Jesus.
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Faça uma “Caça ao Tesouro''.
Como teremos algumas crianças online,

podemos fazer também com elas.
Prepare para esta Caça ao Tesouro,  o papiro

com as dicas para elas procurarem, de acordo
com o espaço que você tem em sala, e de

acordo com o que as crianças podem ter em
casa. Monte equipes e oriente os maiores a

ensinarem e ajudarem os menores.

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/dist%C3%BArbios-de-aprendizagem-e-desenvolvimento/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-aprendizagem
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/dist%C3%BArbios-de-aprendizagem-e-desenvolvimento/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-aprendizagem
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Use 1 ovo para quebrar  (pode  ser cozido se preferir) para explicar a
Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.
Use outro ovo só para mostrar a diferença.
Se puder filmar com o celular enquanto explica, depois pode enviar no

grupo dos pais e será o desafio da semana de fazer o mesmo  é ensinar alguém.

LOUVOR:

Minha vida é uma viagem: https://www.youtube.com/watch?v=T4hCfNfgdSY
Eu li na Bíblia: - https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY

VERSÍCULO:

João 14.26
“(...)o Espírito Santo, que Deus enviou em nome de Jesus, ensinará todas as coisas e te fará lembrar de
tudo o que Jesus falou...”

MINISTRANDO:

Comece a aula brincando de caça ao tesouro. Assim que terminar, mostre o ovo e pergunte
- Crianças, o que eu tenho aqui?
- Sim, lógico é um ovo. Quantos ovos?  - Um? Sim 1 ovo!
- Todos tem certeza disto?

Agora,  preste bem atenção, eu vou quebrar este 1 ovo (quebre o ovo num prato e deixe a casca
junto.

- E agora ? quantos ovos nós temos?
Isso mesmo, continua sendo um ovo.

- São 3 ovos? -.... Não … continua sendo 1 ovo
- Quem sabe me  dizer a diferença? Deste  ovo aqui e este?

Muito bem um está quebrado e aparece suas 3 partes : a casca, a clara e a gema
Então é 1 ovo somente e suas  três partes  e ovo só é ovo se tiver as três partes. Se eu tiver só a
casca, o ovo fica incompleto, não é? Vai se  chamar casa do ovo.
Se tiver só a  clara, vai  se  chamar clara do ovo e se tiver só a  gema vai se chamar gema do
ovo.
Só posso chamar o ovo se ele estiver completo. É 3 em 1 !
Vocês são ótimos! Muito bem! Mas por que estou fazendo tudo isto?
Porque eu quero ensinar pra  vocês que Deus  é 3 em 1. Deus é 3  pessoas  numa só!
Deus Pai, Deus Filho e Deus  Espírito Santo.

Deus Pai, é o nosso Pai do Céu o criador de tudo e todas as coisas. O nosso Deus de amor.
Deus Filho, é Jesus Cristo que morreu na Cruz por nós.

https://www.youtube.com/watch?v=T4hCfNfgdSY
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY
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Deus Espírito Santo é aquele que Deus deixou pra nós quando Jesus morreu e ele vai ficar com a gente
até Jesus voltar de novo!
O Espírito Santo, é o que nos dá alegria, quando estamos tristes, é aquele que coloca o amor de  Deus
no nosso coração, é aquele que quando estamos sem paz, nos  dá paz, é aquele que nos faz ser bons
e fazer o bem, e sabe o que  mais? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas.  Isso mesmo? Nos
ensina tudo, tudo, tudo! E ele também não deixa esquecer as coisas que aprendemos sobre Deus e
nem as outras coisas!
Todas as crianças e também todas as pessoas, precisam muito, muito ter o Espírito Santo.

- Quantas crianças aqui desejam muito ter o Espírito Santo?
- Eu também!

O Espírito Santo é como um tesouro muito, muito valioso!!

Gente,nesta terceira viagem de Paulo, vamos aprender com Paulo como ensinar as pessoas a
encontrar o Espírito Santo!
Paulo, chegou em uma cidade chamada Éfeso, e foi até uma igreja, e vocês sabiam que lá tinham
algumas pessoas  que não sabiam quem era o Espírito Santo?
Ali Paulo começou a ensinar como buscar o Espírito Santo.
Durante um tempo ele ficou ensinando naquela igreja durante 3 meses, mas tinham muitos que não
gostavam de Paulo, e nem queria que ele ensinasse, pois afinal aquele que ensina sobre Jesus,agrada
a Deus  e faz coisas que só Deus mesmo pode ajudar a fazer. Coisas maravilhosas!
E Paulo estava ganhando muitas vidas para Jesus ali. Mas precisou sair daquela igreja.
Paulo não parou sua viagem, foi visitar uma escola, e lá pode ensinar todos os dias, lá ele ficou dois
anos falando sobre tudo o que Jesus fez aqui na terra, e o que Jesus poderia fazer.
Muitas pessoas e crianças iam até lá para aprender e buscarem uma resposta para suas tristezas, para
acabar com o medo, acabar com as brigas e receber cura e um milagre.
E Paulo dava a cada um deles como se fosse um mapa muito especial, com dicas para eles acharem
o que precisavam. Neste mapa tinha as seguintes pistas:
Você irá orar, jejuar, louvar e agradecer a Deus, quanto mais você falar com Deus em oração, mais
perto dos tesouros que Deus tem você estará, e Ele te entregará todos estes tesouros.
Uauuu!  Todos poderiam ter "tesouros''.
Depois deste tempo, Paulo não parou, continuou a viajar, e sempre de barco,
Paulo ensinou nas igrejas, na prisão, e até perante homens muito importantes,  como um rei.

Ele sabia falar muito bem, sempre falava e ensinava tudo o que aprendeu, afinal Jesus deixou o
Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, ele nos deu sabedoria, ousadia e muita inteligência.

Vocês hoje vão seguir estas dicas do mapa de Paulo, e buscar a Jesus e ao Espírito Santo, que vai
encher sua vida e fazer entender todas as coisas na sua cabeça , para você saber todas as coisas, e
até as mais difíceis, mesmo que seja na escola. E vocês saberão tanto, que irão ensinar, e ainda irão
falar de Jesus.

Nada, nada vai ser difícil para as crianças que desejam este “tesouro” maravilhoso que é o Espírito
Santo.
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ORAÇÃO:
Querido Deus, eu quero hoje achar todos os tesouros que o Senhor tem guardado para mim e minha
família, quero ser curado na mente, e ter mais sabedoria, inteligência, que eu não tenha mais
vergonha e medo de falar de você para minha família e amigos, e que eu possa ensinar a muitos e
conquistar muitas vidas para você.
Quero ser cheio do Espírito Santo, e que ele possa me ensinar todas as coisas, e tudo o que ele me
ensinar eu possa ensinar outras crianças também, para elas ficarem pertinho de você.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
ATOS 20.32-35

Paulo ensinou nesta viagem, que ninguém deveria ter inveja e nem desejar aquilo que era do outro. E
ele ensinou também que melhor era entregar do que receber. Sabe por que? Porque aquele que
recebe sempre terá gratidão e sempre estará disposto a te ajudar. Então vamos entregar nossas
ofertas a Deus.

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Deus é 3 pessoas ao mesmo tempo. Quais são?
2. Quem é Deus pai?
3. Quem é Deus filho?
4. Quem é Deus Espírito Santo?
5. O que o Espírito Santo faz?
6. O que Paulo fez nesta viagem?
7. Como fazer para ter o Espírito Santo?

BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!

Hoje falamos sobre Paulo ter ensinado sobre Jesus e o Espírito Santo, ensinando a buscar a Deus e
encontrar os tesouros que Deus separou para nós
Nosso ensinamento: Queremos que vocês continuem ajudando no diário de bordo, neste diário,  irão
escrever as orações e pedidos, e você irá todos os dias com seus filhos, orar e buscar o Espírito Santo.
Não deixe de jejuar e louvar com seus filhos.
Desafio da semana: Esta semana, sua missão será ensinar. Ensinar alguém algo que você aprendeu na
igreja, sobre o Espírito Santo. Sobre como é Deus. Separe um ovo, isso mesmo, um ovo e peça para a
criança explicar que Deus é 3 em um. E também  uma palavra, um louvor ou uma oração!  E você
papai e mamãe ensine algo novo para seus filhos.
E se tiver foto envie para os tios do Kids, ou poste no Instagram marcando o @renascerkidschurch

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!

https://www.renascerkids.com/
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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.

LEMBRANCINHA DA AULA:
anexo

TAG VERSÍCULO:

anexo
João 14.26
“(...)o Espírito Santo, que Deus enviou em nome de Jesus, ensinará todas as coisas e te fará lembrar de
tudo o que Jesus falou...”

Sugestão de imagens:
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Atividade extra para os menores


