
2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
JULHO 2021 CAMPANHA "VIAGENS DE PAULO”

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.



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
JULHO 2021 CAMPANHA "VIAGENS DE PAULO”

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



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
JULHO 2021 CAMPANHA "VIAGENS DE PAULO”

Aula 1 – Primeira Viagem
Eu falo de Jesus

Hoje falaremos da 1a. viagem de Paulo  e a experiência que ele viveu com Elimas o mágico

PARA VOCÊ PROFESSOR:
LEIA E MEDITE:

Atos 13 e 14

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que Paulo ouviu a voz de deus e entendeu que deveria sair mesmo

que para longe para falar do amor de Deus para todos que ainda não conheciam

● Levar a criança a entender que Deus nos escolheu e tem propósitos, que as escolhas certas

nos levam a viver milagres
● Falar de Jesus em todos os lugares

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Férias escolares num ano tão atípico e diferente. Será que serão férias mesmo? Já não estão em casa
? Já não estão online ? Ah… serão férias do computador para aulas online?
Talvez possa sair e viajar um pouquinho. Ir na casa de alguém?
Ainda é esta a situação que todos estamos vivendo e também nossas crianças.
Certamente as crianças já fizeram ao menos uma viagem. Mas será que já viajaram para falar de
Jesus?
O importante é elas saberem que viajando ou não, elas pode falar do grande amor de Deus

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:

-1 mapa da primeira viagem de Paulo (Bíblia Apostólica, tem os mapas),
-1 passaporte,
-  Fotos de cruzeiros (monte como se fosse uma agência de turismo, algumas fotos de viagens em
navios, principalmente pela Turquia e Grécia).
- Você terá que ter um diário de bordo espiritual (um caderno dos sonhos), cole fotos de lugares que
você deseja conhecer, com suas experiências com Deus.
- Faça um  barco, pode ser um painel, ou papelão.
- 1 chapéu de mágico para ilustrar o mago Elimas
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LOUVOR:

Minha vida é uma viagem: https://www.youtube.com/watch?v=T4hCfNfgdSY
Dia de Festa. https://youtu.be/DRJuAVTTXzU

VERSÍCULO:

Jesus mandou: “ (...) vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores”
Mateus 28:19 (adaptado para o Kids )

MINISTRANDO:
Hummm…  Preciso de férias!
Quem aqui gostaria de viajar?
Quando viajamos aqui dentro do nosso país, não precisamos de nada, só um documento de
identidade (mostre uma). Mas se formos para fora do país, precisaremos de um PASSAPORTE ( mostre
um)

Queria fazer um cruzeiro, viajar de navio, ir para a Turquia, Ilhas Gregas!
Como é uma viagem para outro país?
Acho melhor ver se meu passaporte está certinho e se vou precisar de visto.

Visto é como se fosse uma autorização, e vou preparar meu diário de bordo. Eh… um caderninho para
anotar todas as coisas da viagem.

Mas nessa viagem é melhor eu me preparar também para o que Deus quer de mim, afinal os planos
de Deus e viajar com Ele é bem mais legal.

Crianças, sabem de quem eu lembrei, de um apóstolo que amava viajar, mas suas viagens eram
aventuras com Deus.

O apóstolo Paulo, foi escolhido por Deus para viajar e foi escolhido para cumprir uma missão em sua
primeira viagem. Mas ele não iria sozinho, iria com um amigo, Barnabé.

Paulo, conferiu se estava com tudo em mãos, olhou a mala várias vezes, seu passaporte, se o
lanchinho da viagem estava ok, e não poderia esquecer do seu diário de bordo, onde escreveria tudo
o que ele queria sobre a viagem, e nem esquecer o seu mapa, com todos os lugares que ele iria
visitar.

https://www.youtube.com/watch?v=T4hCfNfgdSY
https://youtu.be/DRJuAVTTXzU
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Deus mandou Paulo e Barnabé para esta viagem especial  viver aventuras com milagres, curas, e
muito amor e cuidado de Deus.

A primeira viagem de Paulo com Barnabé, foi de navio, um barco bem grande,  afinal moravam perto
do mar, e como não existia avião, esse era o melhor jeito de viajar para a cidade que Deus mandou
que se chamava ANTIOQUIA vamos falar comigo:

Eles também passaram por uma ilha chamada Chipre (Mostrar o mapa)

O que será que tinha neste barco?  Será que tinham coisas divertidas como no navio de um cruzeiro?
Durante a viagem no barco, ele aproveitou para falar com Jesus, comer, descansar e até brincar,
acho que ele ficou montando um quebra cabeça. (Mostre as fotos dos Cruzeiros)

Assim que desceram do barco, eles começaram a visitar os lugares, reunir pessoas e falaram de como
Jesus mudou a vida de Paulo, eles contaram muitos testemunhos, e ainda levaram a cura para um
homem que não andava, nunca tinha andado, e Paulo apenas olhou bem nos olhos dele e falou que
ele estava curado. Nesta viagem eles levaram a salvação.

Paulo teve muitas coisas legais para escrever em seu diário .
Aconteceu uma coisa muito importante naquela ilha:
Paulo e seu amigo Barnabé,  encontram um homem muito, muito importante e inteligente  que tinha
muito poder. Ele era o governador nesta ilha. Ele queria muito saber de Jesus, então Paulo começou a
mostrar a palavra para ele e falar de Jesus.  Mas lá tinha  um mágico que tentou impedir não queria
que o governador soubesse nada de Deus. Então ele fazia magia e tentando afastar este homem das
coisas que Paula falava. Ele falava muitas mentiras. Paulo então ficou muito bravo e disse:

—Você não é filho de Deus! Sai daqui !  Você é o Inimigo de tudo o que é bom! Homem mau e
mentiroso! Por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora
escute! O Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo.

No mesmo instante o mágico  sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se
virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o Governador viu
isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus.

Naquela época não tinha Instagram e nem Face para Paulo fazer uma live, e nem um celular para
tirar fotos e postar tudo o que viveu naquelas cidades. Ele então desenhava, e escrevia.

Ahh nessa viagem ele deve ter comido coisas diferentes e gostosas. Receitas deliciosas ! Vou até
deixar uma receitinha para vocês fazerem em casa, que tal?
Paulo escreveu tudinho em seu caderno, desenhou e ele estava amando viajar de navio. Falar de
Jesus e ainda conhecer novos lugares e fazer novos amigos. Ele entendeu era isso mesmo que Deus
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queria que ele fizesse. Deus o chamou para falar de Jesus. Ele atendeu a voz de Deus; ele obedeceu
e isso o levou a viver grandes aventuras.
Quem aqui quer viajar e conhecer novos lugares, doces e comidas diferentes e ainda falar muito de
Jesus?
Que demais! Eu também!
Mas não dá pra gente fazer viagens assim agora, como Paulo, não é mesmo?
Como podemos, hoje, fazer com que muitas pessoas saibam do amor de Deus?
Alguém tem uma ideia?
E se gravássemos um vídeo?
E se postássemos este vídeo no Insta do Kids?
Vamos fazer um agora ?
(ensaie o que vão falar, grave com eles e post no Insta do Kids com as hashtags no Instagram

@kidschurchrenascer e no face @kidsrenascer)

Antes nós vamos orar e pedir para Deus que queremos ouvir a voz dEle, como Paulo ouviu

ORAÇÃO:

Querido Deus que o Senhor me ensine a ouvir a tua voz e a obedecer, como Paulo, que
viajou para falar do Seu nome e ainda viveu grandes aventuras. Que o Senhor possa hoje,
marcar meu passaporte com experiências com teu Espírito Santo, e que eu tenha muitos
testemunhos como Paulo e assim salvar vidas.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
ATOS 14.16-18

Quando Paulo e Barnabé viajaram para outra cidade, Listra e curaram aquele homem que não
andava. Daí  muitos queriam entregar  ofertas para eles, porque eles estavam falando que Paulo era
um deus, mas Paulo não deixou, porque  ele sabia que nossas ofertas devem ser entregues somente
para Deus,e pra mais ninguém pois é Ele que dá  aquilo que mais precisamos. Por isso entregue hoje
sua oferta ao Senhor.

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Hoje nós falamos sobre quem?
2. quem foi junto com paulo nesta viagem
3. Como eles viajavam?
4. Qual o nome das cidades que Paulo visitou em sua primeira viagem?
5. Eles se encontraram com um homem . Quem era ele?
6. Ele mandou embora uma pessoa. Quem foi? O que ele estava fazendo?
7. O que aconteceu com o mágico?
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BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!
Hoje falamos sobre a primeira viagem de Paulo, de Antioquia , Chipre, a Listra, onde ele falou de Jesus
e contou testemunhos, e teve experiências com Deus.

Nosso ensinamento: Queremos que vocês ajudem seus filhos neste diário de bordo, um caderninho de
oração e testemunhos, onde eles aprenderão a escrever um diário de sua vida com Jesus, assim como
Paulo.

Desafio da semana: Esta semana, sua missão será salvar vidas, a criança junto com alguém da família,
vão gravar um vídeo curtinho de até um minuto, contando um testemunho ou falando do que Jesus
pode fazer, vai postar nas redes sociais marcando o Insta @kidschurchrenascer e o face
@kidsrenascer, e não esqueçam de enviar para o tio do kids.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do Kids:
https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

ATIVIDADE:
Passaporte (anexo)

LEMBRANCINHA DA AULA:

Vc pode fazer barquinhos com bala de goma e palitinho de dente, e em copo de gelatina azul
Ou você pode fazer saquinho com os doces Loukoumades ou bolinho de chuva , e colar um

barquinho com o versículo.

https://www.renascerkids.com/
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Sugestão da receita :
Loukoumades:

*Tempo de preparo: 1h30
*Serve, em média: 15 pessoas

Ingredientes:
– 800 g de farinha de trigo
– 1 colher e meia de sopa de fermento
biológico seco
– 1 pitada de sal
– 2 colheres de sopa de manteiga em
temperatura ambiente
– Meia xícara de chá de açúcar
– 2 xícaras de chá de leite morno
– 1 ovo
– Óleo, para fritar
– Mel a gosto, para finalizar
– Canela a gosto, para finalizar
– Nozes trituradas (opcional)
– Gergelim a gosto (opcional)
Modo de preparo:
1. Misture levemente a farinha de trigo, o
fermento, o sal e o açúcar em uma tigela
grande.
2. Com uma colher, faça um buraco no meio
da mistura e adicione o ovo e o leite morno.
Misture levemente.
3. Adicione a manteiga e misture. É importante
misturar devagar. Lembre-se que o conteúdo
não é massa para bolo. Caso precisar,
adicione um pouco mais de leite morno para
dar o ponto.

4. Quando a massa estiver uniforme e com
aspecto elástico ou desgrudando da tigela,
cubra com um pano e deixe descansar por
mais ou menos 30 minutos.
5. Prepare o fogão. Minha avó sempre usa uma
panela funda para fritar as bolinhas, e não uma
frigideira. Adicione óleo suficiente para cobrir
as bolinhas na panela e deixe que ele
esquente em fogo médio.
6. Deixe um copo com água em temperatura
ambiente ao lado do fogão. A água servirá
para molhar a colher, assim como fazemos
com a colher para sorvete.
7. Em um outro canto, deixe uma tigela com
papel toalha pronta para as bolinhas fritas. É
importante preparar toda a área de trabalho,
pois a parte de fritar requer muita atenção.
8. Quando o óleo estiver bem quente, pegue
uma colher de sopa, molhe na água e
mergulhe na massa – pegando
aproximadamente meia colher de massa.
Desenrole a bolinha lentamente no óleo e frite
até que fique dourada. Repita o processo até
que a massa acabe.
9. Sirva com mel e canela e, se quiser, com
nozes trituradas e gergelim.
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Sugestão de imagens:
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Paulo e Barnabé
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Paulo

TAG VERSÍCULO:

anexo


