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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

JULHO DE 2017 
 

 
CAMPANHA DE FÉRIAS 

 
A VIAGEM DE JONAS 

 
AULA 01 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Estamos iniciando nossa campanha de férias, que legal!!! 
 
Os nossos babys vão descobrir um novo universo, vamos mostrar para eles como é bom estar no 
kids e conhecer a Deus brincando. 
Vamos falar sobre Jonas um viajante a serviço de Deus, que por um momento pensou que poderia 
mudar o curso da sua vida e não obedecer a Deus, às vezes o Senhor nos mostra um caminho, 
mas por medo, assim como Jonas, ou por tantos afazeres diários não obedecemos, acabamos 
tentando mudar a rota, mudar a direção daquilo que Deus planejou pra nós, e por isso sofremos as 
consequências, mas o nosso Deus com sua infinita misericórdia vem com seu bálsamo, e cura 
nossa alma e o nosso espírito, de toda rebeldia e desobediência, e nos coloca na rota de novo, 
para vivermos a plenitude do seu amor, não do jeito que nós imaginamos, mas do jeito Dele, que é 
bom, perfeito e agradável (Romanos 12:2). 
Que você professor possa viver a plenitude do amor de Deus para sua casa e sua família e ser um 
canal benção nas mãos de Deus na vida desses pequeninos que são donos do Reino ( Marcos 
10:14 e 15)  
 
 PARA VOCÊ PROFESSORA 
 
Vamos ilustrar a história como uma viagem, levando os nossos babys a um universo totalmente 
novo, explorando a imaginação e todos os recursos visuais e auditivos que conhecemos. 
Embarque nessa viagem com todo amor e dedicação que o Senhor te entregou para viver esse 
chamado lindo que é ensinar crianças a amar a Deus. 
 
 
BASE BIBLÍCA 
Jonas  1 
 
OBJETIVO 

 Que os bebes conheçam a palavra de Deus; 
 Entendam que devemos sempre obedecer. 

 
VERSICULO 
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Orai sem cessar 1 Tessalonicense 5:17 
 
 SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Cenário de Nínive 
 
 Caixas de leite 
 Caixas de papelão  
 Papel pardo   
 Bonecos ou ursos de pelúcia  
 Papel para encapar as caixas (da sua preferência) 
 
 

 
  
 
 
Vamos fazer uma cidade para ser o cenário da história, coloque prédios pequenos e grandes, forre 
o chão com o papel pardo e faça algumas fitas pretas com papel preto ou canetão, para 
representar as faixas que temos no asfalto e coloque as caixas em cima do asfalto, espalhe os 
bonecos e ursos de pelúcia para representar os habitantes da cidade. 
 
História 
 
Mochila  
Flanelógrafo 
Luvas de tecido colorido 
Figuras ilustrativas  
Áudio com barulho de carros 
 
  
Flanelógrafo 
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Figura 1 
 

    
 

 
 
Figura 2  
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Atividade 
 
Folha sulfite 
Tesoura 
Fita adesiva 
 
Desenhe mãozinhas e pezinhos recorte e cole no chão até chegar ao cenário de Nínive. 
 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE 
 
Oi Gente olha o que eu tenho, uma mochila; 
Sabe por quê? 
Porque eu estou de férias, e vou viajar; 
Sabem aonde eu vou? 
Vou para uma cidade que se chama Nínive, e o povo que mora lá é muito malvado, eles precisam 
ouvir sobre o papai do céu, que ama eles como Ele nos ama; 
Quem vem comigo? 
 
Atividade  
Faça uma trilha com pegadas de mãozinhas e pezinhos para chegar até a cidade eles vão 
procurando o caminho até encontrar o cenário de Nínive. 
 
Continuação história 
 
Leve todos eles para o cenário de Nínive; 
Vamos ver o que temos aqui, muitas pessoas que não sabem que o Papai do céu existe, nós 
precisamos falar do amor de Deus para eles, e eu conheço uma pessoa que pode nos ajudar e o 
nome dele é Jonas mais ele está muito longe, então eu vou precisar usar o telefone do céu que é a 
oração. 
 Papai do céu fala pra Jonas vir aqui para Nínive que estamos esperando ele para falar do seu 
amor junto com a gente. 
Pegue o flanelógrafo e coloque a figura 1 onde Deus fala com Jonas; 
Nossa o papai do céu ouviu a nossa oração e já está falando com Jonas, vamos escutar... 
 
Deus - Jonas tem uma galerinha te esperando lá em Nínive para falar do meu amor para aquelas 
pessoas que não conhecem meu amor. 
 
Jonas - Mas Deus este povo é malvado, eu não vou. 
 
Nossa gente ele não quer obedecer à voz de Deus, (mostre agora a figura 2) mais agora ele já está 
com uma mochila para viajar, para onde será que ele vai? 
Será que ele não vai mesmo obedecer a Deus? 
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Continuação na próxima aula... 
 
 
 
LEMBRANCINHA 
 
Telefone do céu  
 
Materiais 
 
Massinha comestível que já ensinamos nas aulas anteriores 
Pedaços de papelão cortados em retângulo  
Retalhos de Eva 
Saquinho transparente  
Fita de cetim  
 
Coloque a massinha no papelão até forrar toda a superfície, corte os retalhos de Eva com a forma 
dos botões do celular, coloque no saquinho e amarre a fita em laço.  
 
O telefone do céu é a oração. 
 
  
Boa Aula!!! 
 
 
 

 
 
 
 


