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AULA 4- Referencial de Mudança  - Paulo e Timóteo  

 

Hoje como referencial apostólico vamos aprender um pouco sobre Paulo e como foi Timóteo foi cooperador 

dele. 

 

Para você professor (a): 

Paulo antes de ter um encontro verdadeiro com Deus, foi um religioso, conhecedor da lei, perseguiu os 
cristãos, participou da morte de muitos cristãos. Mas teve sua vida completamente transformada e se 
tornou um grande referencial. Talvez você pense de onde saiu e como Deus pode transformou sua vida, 
exatamente isso, não tenha duvida Deus te transformou e te fez um referencial hoje. 
Paulo foi curado em seu espírito e nunca mais deixou de pregar a salvação por meio de Jesus. Dirigido pelo 
Espírito Santo fundamentou a palavra, instituiu lideres, abriu igrejas, fez discípulos. Não teve medo de 
enfrentar o seu chamado, foi um homem determinado, com disciplina, autoridade, sabedoria, convicção e 
disposição.  
Assim como Paulo, que possamos ter essas características e tenhamos convicção do nosso chamado. 
 
Boa aula! 

 

LEIA E MEDITE: 

2 Timóteo 1:5; 3:14; 15  ; Atos 9:19-30; 11:19-26; capítulos 13 a 17; 18:1-22. 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a enxergar dentro da igreja o que é ter um referencial. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças têm valores baseados em referenciais errados, acabam ficando desorientadas e fazendo o que 
copiam do mau exemplo.  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Experiência, para representar a mudança (transformação de Paulo). Você vai precisar de: 

 Água, (CLORO) água sanitária e iodo (Vende nas drogarias). 

 Imagens para ilustrar a historia. 

 Um mapa 

https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/atos/9/#v44009019-v44009030
https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/atos/9/#v44009019-v44009030
https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/atos/13/#v44013001-v44013052
https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/atos/13/#v44013001-v44013052
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Primeiro faça a experiência em casa para depois levar para a igreja. 

1. Desenvolvimento: Mostre o copo com água representando Paulo, Deus o criou assim, livre do pecado, 

puro. 

2. Misture o iodo com a água. Antes de ter um encontro com Deus, suas atitudes o deixaram assim. 

3.  Pegue um pouco de água sanitária e derrame sobre o copo que representa Paulo (que estará escuro) e 

depois de derramar o liquido voltará a ficar transparente como água! 

                                                                                                               

MINISTRANDO: 

Olá crianças, hoje vamos falar de um grande referencial de mudança, de transformação, quem já ouviu 
falar de Paulo? 
Paulo viveu tanta mudança a partir do seu nome, ele era Saulo e depois que teve um encontro com Deus 
teve seu nome mudado para Paulo, ele perseguia os cristãos, mas depois de sua transformação ele viajou 
muito ensinando que Jesus salva e transforma. 
Vejam, vamos entender isso através dessa experiência que eu trouxe. Pegue os copos e ministre. 
Deus criou Paulo para ser um homem de bem, (mostre o copo de Paulo com água) mas o pecado o 
contaminou (mostre o copo com iodo) sabem o que nos contamina? Mentiras, desobediência, ódio... Paulo 
tinha atitudes que o contaminaram (vá colocando aos poucos o copo escrito pecado “dentro de Paulo”). 
Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele viveu uma mudança e teve uma 
transformação completa. (coloque o cloro aos poucos) Jesus entrou na vida de Paulo, com seu amor, 
perdão e o salvou, ele viveu para levar para as pessoas esse amor que liberta, o amor de Jesus. 
Paulo viajava muito e por onde ele passava fazia discípulos, ele tornou-se um grande referencial por teve 
uma mudança verdadeira. 
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Em uma dessas viagens para uma cidade chamada Listra ele conheceu Timóteo, que foi um menino criado 
nos caminhos de Deus. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? ‘Quer vir comigo?’ ‘Poderíamos viajar muito 
falar de Jesus para as pessoas, falar que só Ele transforma. ’ 
‘Sim’, respondeu Timóteo, ‘eu quero de ir junto com você’. Assim, pouco depois, Timóteo deixou sua 
família e foi com Paulo.  
Mostre no mapa: Primeiro, eles foram para a vizinha Icônio, depois para outra cidade chamada Antioquia. 
Então, viajaram para Trôade e daí para Filipos, Tessalônica e Bereia. Está vendo Atenas no mapa? Paulo 
pregou ali. Depois, passaram um ano e meio pregando em Corinto. Por fim, fizeram uma parada em Éfeso 
e voltaram para Cesareia e Antioquia, onde Paulo ficou. 
Assim, Timóteo viajou muito com Paulo, ajudando a pregar as “boas novas” e abrindo muitas igrejas. Você 
quer ter uma vida transformada como foi a de Paulo? Viajar pelo mundo falando de Jesus? Fazendo 
discípulo? Timóteo fez uma ótima escolha quando reconheceu Paulo como um referencial apostólico. 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus obrigado por essa palavra. Eu quero ser como Paulo, viver uma transformação e mudança, 

em mim e na minha família. E por onde eu for quero falar que só Jesus salva. Amem  

VERSÍCULO: 

 
"Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo." 2 Pedro 3:18a 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Como era o nome de Paulo? 
2. Quem Saulo perseguia? 
3. Porque o nome dele mudou? 
4. O que ele passou a fazer?  
5. Em Listra ele conheceu quem? 
6. Qual foi o convite que Paulo fez para Timóteo? 
7. O que ele fizeram em suas viagens? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Filipenses 4.13,19 e 20 
Tudo posso naquele que me fortalece. 

 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 
A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém.  

Paulo teve uma transformação, e declarou que podia tudo em Jesus Cristo. 
Voce também pode todas as coisas com Jesus, Ele irá suprir todas as suas necessidades, não vai te faltar 
coisa pequena e nem coisa grande. Entregue uma oferta de gratidão. 
 
ATIVIDADE  

1. As crianças irão escrever as atitudes de mudança que precisam ter. Professor fique atendo ao que 
as crianças escreverem e ore profetizando mudança. (Para os maiores que já sabem escrever). 
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2. Vamos fazer um painel, de um lado uma carinha feliz e do outro uma triste. Imagens de atitudes 
boas e imagens de atitudes contrárias. Eles devem colar as imagens boas do lado do em que estiver 
a carinha feliz, e as atitudes contrárias do lado triste do painel. 

 

 
 

Professor não deixe de falar sobre Cosme e Damião. Instrução aqui no site clique em Suporte Pedagógico. 

Atitudes de Mudanças! 
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LEMBRANCINHA: 

 
Levar as palavra de Deus aos 4 cantos da terra. 

   
Boa aula!! 

 


