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Viagens com Jesus 
Aula 5 – Seguindo Jesus 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Na aula de hoje precisamos ter a convicção que Jesus é a solução para todos os nossos 
problemas, que seguir a Jesus é a melhor escolha das nossas vidas. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Você entende que Jesus é a melhor escolha? 
Nós precisamos ter a convicção disso para poder transmitir pra nossos bebês com toda certeza do 
mundo que Jesus é nossa melhor escolha, nós temos que escolher seguir Jesus em tudo, no 
nosso trabalho, na rua, cuidando dos nossos filhos, cuidando do ministério que nos foi colocado 
nas mãos, que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar em escolhas porque se isso acontecer 
não precisamos nos preocupar com nada mais, pois ele cuida de tudo para nós. 
A responsabilidade desse chamado é muito séria, então se prepare se consagre para que o 
Senhor renove suas forças e você posa sempre entregar a melhor oferta no altar, para que o nosso 
Deus possa receber seu sacrifício como incenso agradável e suave. 
 
 BASE BIBLICA 
 
Matheus 9:9 
 
 OBJETIVO 

 
Ensinar o bebê que seguir os passos de Jesus é a melhor escolha 
 
VERSICULO 
   

Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15                
 
                                   
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos precisar de uma caixa surpresa 
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Dento da caixa vamos colocar Matheus e Jesus (pode ser feito com feltro ou eva), e algumas notas 
falsas de dinheiro. 
 

  Feltro             Eva 
 
 
 

 Dinheiro de brinquedo 
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Também vamos precisar de pegadas sensoriais, vamos deixar algumas sugestões, mais use sua 
criatividade. 
 

                                                                                                         
  
 
 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Oi gente, hoje eu vou contar para vocês a história de um homem chamado Mateus, ele era 
cobrador de impostos tinha um emprego muito legal e ganhava muito dinheirinho, mais ele 
escutava que Jesus fazia muitas coisas boas para as pessoas e ele não queria mais ser aquela 
pessoa que não era tão leal e ate um pouco malvado, então um dia Jesus estava andando e viu  
Mateus e então disse para ele: você quer vir comigo?  
Será que Mateus escolheu seguir a Jesus? 
Vamos descobrir? 
 
Para descobrir se Mateus seguiu a Jesus nós precisamos seguir essas pegadas, quem vem 
comigo? 
Nossa chegamos ao final das nossas pegadas, o que será que tem nesse baú? 
Vamos abrir? 
Olha é Mateus ao lado de Jesus, ele escolheu seguir a Jesus, Gloria Deus!!!!! 
 
E você também escolhe seguir os passos de Jesus? 
Então vamos orar  
 
Papai do céu eu também quero te seguir e fazer tudo que o Senhor fazia, porque eu te amo. 
Em nome de Jesus; Amém. 
 
 
 ATIVIDADE 
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Jesus já passou por aqui, agora vamos seguir as pegadas Dele? 
 
Para essa atividade vamos precisar de: 
 
Uma bacia cheia de tinta, com cores da sua preferência 
Papel Craft ou um tecido branco 
Desenhos de pegadas  
 

              
                                                   
 
 
 

 
                                                             
 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Em clima de volta as aulas, use sua criatividade, você pode colocar dentro do seu chaveiro de lápis 
um saquinho com uvas sem semente. 
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