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Campanha: Amigos nas Férias 
Aula 2-  Um amigo que sempre posso contar 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula vamos falar da amizade entre Paulo e Timóteo. 
Timóteo se tornou grande amigo de Paulo e também de Deus, Paulo sempre podia contar com ele tanto 
como amigo como para levar a palavra do Senhor às pessoas. Hoje vamos contar as crianças como 
essa amizade nasceu e se fortaleceu a ponto de Paulo conhecer tão bem o amigo Timóteo e saber 
quando estava doente e quando precisava ouvir conselhos. Por isso escreveu 2 cartas a Timóteo 
ensinando e aconselhando como ele deveria administrar a Igreja e cumprir o seu chamado. 
Aproveite para fortalecer sua amizade com aqueles que caminham com você nesse ministério. Talvez 
você não conheça tão bem os tios que trabalham com você, marque um tempo de comunhão com os 
tios da sua Igreja. Conversem se conheçam mais e proponha uma aliança de oração entre todos. Faça 
um amigo secreto de oração com seus amigos na fé. Tenho certeza que isso irá fortalecê-lo muito mais. 
Não se esqueça de tirar fotos desse tempo de comunhão e colocar o mural para que as crianças vejam 
como é bom ter amigos que também são amigos de Deus. Você pode postar a foto também em suas 
redes sócias com as #melhorsegundosemestre #KidsRenascer  
 
 

Base Bíblica 
 
Atos 16.1-10; Filipenses 2.19-30; 2 Timóteo 1.1-18 
 

Objetivo 
 
Levar as crianças a compreender que é muito bom ter amigos, ainda mais amigos que são amigos de 
Deus. 
E que é muito importante se preocupar, e ajudar os amigos, seja com algo que ele precisa e você pode 
lhe dar, seja com uma oração ou com bons conselhos como Paulo fez com Timóteo. 
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Situação da Criança 
  
Crianças que muitas vezes tem amizades visando o que o amigo tem ou pode lhe proporcionar. 
Infelizmente as criança estão vivendo uma distorção de valores nessa geração, as coisas matérias se 
tornam mais importantes do que a verdadeira amizade. Hoje vamos propor uma aula divertida e 
diferente para as crianças exercitarem o dom do amor com seus amigos e multiplicarem isso fora da 
Igreja também. 
     CrC

  

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
  
Você vai precisar de: 
1 mural de fotos. 
( pode ser feito por você ou comprado) 
Fotos suas com outros tios do Kids, fotos suas com sua família, fotos suas com as crianças do Kids e 
fotos das crianças sozinhas também; é importante que esse mural esteja bem cheio, recheado de fotos 
você pode colocar as fotos da comunhão que fez com os tio também. 
 
 

  
 
Fita adesiva colorida 
Bambolê 
Colchonete 
Caixa de papelão grande 
Antes de a aula começar prepare um labirinto.com a fita adesiva, um caminho cheio de obstáculos 
usando os itens acima, a caixa de papelão pode ser usada como um túnel use a imaginação. No final 
do percurso escreva a palavra Jesus com a fita adesiva também 
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Contando a História
 
Como estão as férias crianças? Alguém viajou na semana passada ou foi passear em algum lugar 
muito legal? ( Deixe as crianças responderem) 
Hoje vamos falar ainda sobre Paulo, lembram-se da última aula que ele se tornou amigo de Jesus. 
Pois é, ele ficou tão amigo de Jesus que quis apresentá-lo para todos os seus amigos, e viajou por 
muitos lugares fazendo mais amigos e apresentando Jesus pra eles. 
Na Bíblia conta a história de um menino chamado Timóteo, ele morava numa cidade chamada Listra e 
adivinha só, Paulo foi viajar para essa cidade porque ele queria contar para todo o mundo que Jesus 
era o melhor amigo que alguém podia ter, que quando deixamos Jesus entrar na nossa vida tudo fica 
mais legal e que ele sempre está ao nosso lado nos ajudando.  
Foi nessa viajem que Paulo conheceu Timóteo e se tornaram grandes amigos. 
Paulo viu que Timóteo aprendeu rápida a palavra de Deus e perguntou se ele queria viajar com ele para 
ensinar para mais pessoas como Jesus era legal e como era bom ter Jesus como amigo. Timóteo 
aceitou. Então Paulo orou por ele, colocou a mão sobre sua cabeça e o ungiu para pregar o evangelho. 
Eles fizeram muitas viagens juntas e passeios muito legais, viveram momentos difíceis, momentos 
divertidos, mas Jesus sempre junto ajudava a todo o momento, nessa época Jesus já tinha 
ressuscitado era igualzinho agora eles não podiam ver Jesus, mas podiam sentir sua presença, como 
nós podemos também.  
Mostre o mural de fotos agora. 
Olha só crianças separei aqui momentos bem legais no nosso mural, com vocês e com os tios do Kids, 
esses momentos foram muito importantes pra mim porque estava ensinando a palavra de deus assim 
como Paulo e Timóteo por isso guardem com muito carinho essas fotos, pra lembrar que vocês também 
são amigos de Jesus e que podem como eles levar a Palavra de Deus por onde forem, ensinar que 
Jesus é o melhor amigo que uma criança pode ter. Quem sabe um dia vamos viajar juntos para pregar 
a Palavra de Deus? Seria demais não é mesmo? 
 
 
 

Versículo  
 
Provérbios 18.24 Há amigos mais chegados que irmãos 
 

Verificação do Ensino 
 
-Quem foi que Paulo conheceu em sua segunda viajem? 
- Qual o nome da cidade que Timóteo morava? 
- O que Timóteo fez quando foi viajar com Paulo? 
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Atividade 
   
Vamos brincar com as crianças no labirinto com obstáculos que você preparou antes da aula começar. 
Pode dividir a sala em 2 ou 3 grupos dependendo da quantidade de crianças e o grupo que fizer o 
percurso mais rápido ganha.  
   Não se esqueça de falar no final do percurso que quando encontramos Jesus nossa vida fica muito 
mais legal ainda mais quando estamos com nossos amigos. Peça para que as crianças convidem mais 
amigos para a próxima aula, pode ser alguém da família, do prédio ou até da escola o mais importante 
é multiplicar o amor de Jesus e a Palavra de Deus! 
Escolha uma das crianças para ser Paulo e vende os olhos das outras crianças do grupo, elas serão os 
Timóteos, A criança que for Paulo vai guiar com a voz o caminho que os amigos devem seguir e passar 
pelos obstáculos quando chegarem no final do percurso tire a venda dos olhos e mostre o que está 
escrito!   

  
 
 

Lembrancinha 
 
Porta retrato para colocar a foto com o amigo. 

 


