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 AULA 3: TEMPO DE PASSEAR 

 

Nesta aula vamos falar de passear; viajar. Vamos falar De quando Jesus ainda criança saiu com 

sua família para o templo em Jerusalém 

 

Para você professor (a): 
Certamente uma viagem de Nazaré até Jerusalém 

era longa! E mais longa naqueles dias, pois iam à 

caminhada, a pé.  

A distância entre Jerusalém e Nazaré é de 130 a 147 

quilômetros dependendo do caminho, e os 

peregrinos costumavam percorrer uns 30 quilómetros 

por dia, detendo-se umas duas horas e meio da 

jornada para comerem todos juntos.  Poucos tinham 

cavalos ou camelos, e estes eram usados para levar 

a bagagem. A viagem era anual e era uma festa, não 

só quando chegassem em Jerusalém, mas o 

caminho era muito alegre, porque iam cantando e 

certamente as crianças iam junto com as crianças; 

parentes e amigos. Tanto é que quando sentiram a 

falta de Jesus, passaram a procurá-lo entre os 

parentes e conhecidos.  

 

Que festa; que alegria, para as crianças!  

Dá para imaginar?! 

 

 

 

Base Bíblica: 

Lucas 2: 41-46 

Objetivo:  
 Levar a criança a entender que Deus também lhe deu tempo para passear e viajar. 

Conhecer lugares diferente é bem legal. 

 Levar a criança a entender que este tempo também tem um propósito: estar com a família, 

divertir-se. 

 Levar a criança a agradecer a Deus por isto. Deus é bom e sabe que viajar, passear faz 

bem pra gente e nos faz feliz. Deus quer nos fazer bem, sempre! E mesmo que não der 

certo de fazer uma viagem grande, aprender a agradecer a Deus pelas coisas pequenas., 

um simples passeio no parque ou no shopping, ou na casa de alguém. 
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Situação da criança: 

Mesmo sendo tempo de férias, é possível que nem todas as famílias saiam para uma viagem. As 

crianças podem ficar um pouco chateadas por isso não acontecer. Mas cada passeio, mesmo na 

casa de alguém será uma grande festa, porque serão ministradas para agradecer este tempo que 

Deus está dando. 

 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

 Levar uma mala e roupas, sapatos, tudo o que precisa para uma viagem de 3 dias. Leve 

roupa de crianças. E eles vão ajudar a fazer a mala. Leve também objetos pessoas (pente, 

escova, de dente,... e acessórios) 

 Leve também um globo terrestre para apontar lugares no mundo. 

 Leve fotos de viagens que você já fez. 

 Leve imagens de avião, trem, ônibus, carro, bicicleta... e por fim figura de pés. 

 

Ou Simule uma viagem de ônibus ou avião 

 

Ministrando a aula:   

Vamos viajar? Quem gosta de viajar? Eu também... 

Férias é tempo de viajar e passear! Alguém vai viajar nas férias? Pra onde? È longe? 

Hoje nós vamos brincar de viajar.  

Vamos fazer a mala! O que precisamos levar se vamos ficar 3 dias fora de casa? 

Enquanto arruma ... 

Sabe do eu estou me lembrando? 

Aqui na Bíblia, conta que Jesus  todos os anos fazia uma viagem com seus pais e seus amigos. 

Ele era ainda criança e todos os anos eles viajavam. Mas naquele tempo não havia veículos, 

como carro avião ou ônibus, nem trem, nada disso. Eles iam que jeito? 

A pé!! 

E a viagem demorava muito, porque eles paravam para descansar. Acho que eles paravam umas 

quatro ou cinco vezes até chegar. 

Mas era muito divertido para as crianças eu acho, porque elas iam caminhando, brincando, tudo 

era muito alegre. Eles cantavam e dançavam no caminho. À vezes as crianças faziam um grupo e 

iam longe dos pais. E até mesmo iam com seus amigos ou parentes; primos.  

Era muito alegre... E vocês acham que Jesus gostava desta viagem? 

Ele gostava sim, porque no final eles chegavam à igreja e faziam uma grande festa para Deus. E 

depois eles descasavam e voltavam pra casa. 

Era o tempo de se alegrar. E eles aproveitavam bem. 

Então nessas férias vamos aproveitar cada passeio. Cada lugar, mesmo que não for longe; uma 

viagem, mas até se formos ao parque ou no shopping, ou na casa da tia, será muito legal. 

Porque Deus é que deu esse tempo pra nós, não é mesmo? 

Bom... Nossa mala esta arrumada! Vamos fazer de conta que vamos bem longe. Vamos olhar 

aqui no mundo... (mostre) 
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Vamos agradecer a Deus por isso! 

 

Oração: 
 

Querido Deus. O Senhor é muito bom pra mim. Obrigado porque eu posso passear um pouco nas 

férias. Obrigado porque posso viajar, Me ajude a não reclamar de nada. Eu sei que o Senhor me 

deu as férias para eu me alegrar, Então estou muito feliz. Obrigado meu Jesus 

 

Versículo: 

Tudo neste mundo tem o seu tempo.... Há tempo de se alegrar (Eclesiastes 3:1 e 4) 
 

Oferta         

Toda aquela gente ia todo ano para igreja. E sabe o que eles faziam lá? 

Aquilo que nós também fazemos aqui quando chegamos à igreja, nós adoramos a Deus e 

entregamos nossas ... Ofertas. 

Vamos fazer isto agora, com nosso coração bem alegre. 

ATIVIDADE E LEMBRANCINHA 

Uma mala!! 

 

Sugestão. Ou pode comprar sacolinhas de papel também já prontas. 
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VOCÊ VA PRECISAR  DE: 

 

POR CRIANÇA:  

 Papel Craft Nas Medidas 35cmx27cm (aproximadamente) 

 Faça as alças 

 Leve as malas pronta 

 As crianças vão colorir Le recortadas as peças. 

 Faça detalhes diferentes para as malas das meninas. 

 Leve adesivos para enfeitarem ou florzinhas de EVA 

 



                                                                                                                                      
 
      
 

 CAMPANHA DE FÉRIAS  
ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

  Julho /2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


