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1a. SEMANA

Tema: VIVA! JESUS É PODER!
Divisa: 2Timóteo 1.7 (NVI)

Título: Jesus é poderoso para me abençoar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para abençoá-la.

Base bíblica: João 6.1-15 – Multiplicação dos pães e peixes!

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Papel branco;

• Vela;

• Giz de cera;

• Roupas típicas de países ou máscaras das crianças 
da Turma do IdeMundo

• Um jovem voluntário para representar Jesus;

• Espaço no celular para tirar fotos;

• Cesta com 5 pães e 2 peixinhos (Esse será o lanche. 
A sugestão é que prepare pães com pasta de atum 
para cada criança e em uma cesta coloque alguns 
para ilustrar);

• Lanche e toalha para o piquenique;

• Ilustração do Mapa Mundi.

ESTUDO
1. Deixar a música Infantil da Campanha tocando enquanto 
as crianças chegam. Quando todos já estiverem acomodados, 
cantem a música Infantil da Campanha;

2. Recitar Tema e a Divisa Da Campanha

3. Louvor:

• 5 Pãezinhos e 2 Peixinhos - Turminha do Rei II – assista aqui

• A Multiplicação de Pães e Peixes - Soldadinhos de Deus, 
LBV – assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

4. Ore com as crianças!

https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swu8uqo98xxm6sw/Multiplicar%20p%C3%A3o%20e%20peixe.pdf?dl=0
https://youtu.be/_vARbyrOsN0
https://youtu.be/7RKjUJYVnmU
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


5. Versículo do mês: “Deus nos abençoou em Cristo.” (Efésios 
1.3)

Leia o versículo na Bíblia. É muito importante que a criança 
veja que o texto está na Bíblia.

Converse com as crianças sobre o poder que Jesus tem para 
nos abençoar.

6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Brinque de telefone sem fio, com a frase: “Deus me abençoa 
através de Jesus.”

Se achar que a frase é muito grande, pode mudar para: “Jesus 
me abençoa!”

7. História:

(Abra a Bíblia e mostre onde está a história que irá contar hoje.)

Muitas pessoas estavam procurando Jesus e queriam estar 
com ele, pois descobriram que Jesus era muito poderoso. 
Jesus curou muitas pessoas doentes, sabiam?

(Mostre a primeira gravura, das pessoas e Jesus.)

Era muita gente que estava ali com Jesus. Vamos procurar 
Jesus aqui na gravura?

(Deixe as crianças procurarem e bata palmas quando acharem.)

Jesus queria alimentar aquelas pessoas, mas era muuuita 
gente, uma multidão. Mas havia um menino que tinha 
levado um lanchinho. Olhem o lanchinho que a mamãe dele 
preparou: 5 pães e 2 peixinhos.

(Mostre uma cesta com os 5 pães e 2 peixinhos. Explique que 
aquele lanchinho não era suficiente para tantas pessoas.)

Mas Jesus queria abençoar aquelas pessoas, por isso, ele 
agradeceu a Deus e mandou os discípulos repartirem entre as 
pessoas que estavam ali. Todos ficaram satisfeitos e felizes!

Jesus é poderoso para abençoar as pessoas!

Jesus é poderoso para abençoar você e eu!

(Mostre a segunda gravura, 12 cestos com as sobras.)

Jesus é tão poderoso que realizou um milagre. Ele alimentou 
todas aquelas pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de 
pães e peixes.

Repitam comigo: “Jesus é poderoso para me abençoar!!! 
Aleluia!!!”

Agora, podem comer o “lanchinho”!

(Se preferir, tenha um lanche com mais coisas para oferecer às 
crianças, como um suco para comerem com o pãozinho. E pode 
fazer um piquenique com elas. Sugestão: faça perguntas sobre a 
história para ver se as crianças entenderam)



8. Atividade 2:

Faça desenhos de peixes com velas no papel branco. Depois 
peça para as crianças passarem o giz de cera em todo o papel. 
O desenho dos peixes irá aparecer.

(Tutorial do “Desenho Secreto” – assista aqui

Converse com as crianças sobre o poder de Jesus de fazer 
milagres para abençoar as pessoas.

9. Oração:

Esta atividade será trabalhada durante todo o mês de junho.

Leve roupas típicas (ou acessórios) de alguns países para as 
crianças se vestirem ou tenha máscaras de crianças de vários 
países (pode ser as crianças da Turma do IdeMundo). A ideia é 
ter objetos que elas possam usar e que representam países 
diferentes.

Mostre no Mapa Mundi onde essas crianças vivem.

Orem pelas crianças para que Jesus também abençoe todas 
elas.

Para encerrar o momento de oração, peça para um jovem 
representar Jesus e tire fotos de “Jesus com as crianças do 
mundo”. (Você pode mostrar as fotos em um culto da igreja, ou 
enviar para os pais ou ainda revelar as fotos)

(Observação: Guarde a ilustração do Mapa Mundi porque irá 
usá-la durante todo o mês de junho.)

10. Encerramento:

Ore com as crianças e cante a música infantil da campanha.

Sempre que encontrar essa 
imagem, o arquivo está disponível 

no site para download.

https://youtu.be/z3MA8_-1uyI


2a. SEMANA

Tema: VIVA! JESUS É PODER!
Divisa: 2Timóteo 1.7 (NVI)

Título: Jesus é Poderoso para me abençoar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para abençoá-la.

Base bíblica: João 6.1-15 – Multiplicação dos pães e peixes!

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Papel branco;

• Silhueta de papelão no formato de peixe (uma para cada 
criança);

• Giz de cera;

• Roupas típicas de países ou máscaras das crianças 
da Turma do IdeMundo

• Um jovem voluntário para representar Jesus;

• Espaço no celular para tirar fotos;

• Cesta com 5 pães e 2 peixinhos (Esse será o lanche. 
A sugestão é que prepare pães com pasta de atum 
para cada criança e em uma cesta coloque alguns 
para ilustrar);

• Lanche e toalha para o piquenique;

• Ilustração do Mapa Mundi.

ESTUDO

1. Deixar a música Infantil da Campanha tocando enquanto 
as crianças chegam. Quando todos já estiverem acomodados, 
cantem a música Infantil da Campanha;

2. Recitar Tema e a Divisa Da Campanha

3. Louvor:

• 5 Pãezinhos e 2 Peixinhos - Turminha do Rei II – assista aqui

• A Multiplicação de Pães e Peixes - Soldadinhos de Deus, 
LBV – assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

4. Ore com as crianças!

https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swu8uqo98xxm6sw/Multiplicar%20p%C3%A3o%20e%20peixe.pdf?dl=0
https://youtu.be/_vARbyrOsN0
https://youtu.be/7RKjUJYVnmU
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


5. Versículo do mês: “Deus nos abençoou em Cristo.” (Efésios 
1.3)

Leia o versículo na Bíblia. É muito importante que a criança 
veja que o texto está na Bíblia.

Converse com as crianças sobre o poder que Jesus tem para 
nos abençoar.

6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Brinque de telefone sem fio, com a frase: “Deus me abençoa 
através de Jesus.”

Se achar que a frase é muito grande, pode mudar para: “Jesus 
me abençoa!”

7. História:

(Abra a Bíblia e mostre onde está a história que irá contar hoje.)

Muitas pessoas estavam procurando Jesus e queriam estar 
com ele, pois descobriram que Jesus era muito poderoso. 
Jesus curou muitas pessoas doentes, sabiam?

(Mostre a primeira gravura, das pessoas e Jesus.)

Era muita gente que estava ali com Jesus. Vamos procurar 
Jesus aqui na gravura?

(Deixe as crianças procurarem e bata palmas quando acharem.)

Jesus queria alimentar aquelas pessoas, mas era muuuita 
gente, uma multidão. Mas havia um menino que tinha 
levado um lanchinho. Olhem o lanchinho que a mamãe dele 
preparou: 5 pães e 2 peixinhos.

(Mostre uma cesta com os 5 pães e 2 peixinhos. Explique que 
aquele lanchinho não era suficiente para tantas pessoas.)

Mas Jesus queria abençoar aquelas pessoas, por isso, ele 
agradeceu a Deus e mandou os discípulos repartirem entre as 
pessoas que estavam ali. Todos ficaram satisfeitos e felizes!

Jesus é poderoso para abençoar as pessoas!

Jesus é poderoso para abençoar você e eu!

(Mostre a segunda gravura, 12 cestos com as sobras.)

Jesus é tão poderoso que realizou um milagre. Ele alimentou 
todas aquelas pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de 
pães e peixes.

Repitam comigo: “Jesus é poderoso para me abençoar!!! 
Aleluia!!!”

Agora, podem comer o “lanchinho”!

(Se preferir, tenha um lanche com mais coisas para oferecer às 
crianças, como um suco para comerem com o pãozinho. E pode 
fazer um piquenique com elas. Sugestão: faça perguntas sobre a 
história para ver se as crianças entenderam)



8. Atividade 2:

Faça silhuetas de papelão no formato de peixes (uma para 
cada criança).

Peça para as crianças colocarem um papel branco por cima 
da silhueta e com o giz de cera deitado, passar com força em 
toda folha. O peixe irá aparecer.

Converse com as crianças sobre o poder de Jesus em fazer 
milagres para abençoar as pessoas.

9. Oração:

Esta atividade será trabalhada durante todo o mês de junho.

Leve roupas típicas (ou acessórios) de alguns países para as 
crianças se vestirem ou tenha máscaras de crianças de vários 
países (pode ser as crianças da Turma do IdeMundo). A ideia é 
ter objetos que elas possam usar e que representam países 
diferentes.

Mostre no Mapa Mundi onde essas crianças vivem.

Orem pelas crianças para que Jesus também abençoe todas 
elas.

Para encerrar o momento de oração, peça para um jovem 
representar Jesus e tire fotos de “Jesus com as crianças do 
mundo”. (Você pode mostrar as fotos em um culto da igreja, ou 
enviar para os pais ou ainda revelar as fotos)

(Observação: Guarde a ilustração do Mapa Mundi porque irá 
usá-la durante todo o mês de junho.)

10. Encerramento:

Ore com as crianças e cante a música infantil da campanha.



3a. SEMANA

Tema: VIVA! JESUS É PODER!
Divisa: 2Timóteo 1.7 (NVI)

Título: Jesus é Poderoso para me abençoar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para abençoá-la.

Base bíblica para 3ª Semana: Marcos 10.13-16 – Jesus 
abençoa as crianças!

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Folhas de cartolina;

• Canetinha e/ou giz de cera;

• Barbante;

• Fita adesiva ou crepe;

• Giz de quadro negro grande o suficiente para as crianças;

• Roupas típicas de países ou máscaras das crianças 
da Turma do IdeMundo

• Três jovens voluntários para representar Jesus e dois 
discípulos;

• Ilustração do Mapa Mundi.

ESTUDO

1. Deixar a música Infantil da Campanha tocando enquanto 
as crianças chegam. Quando todos já estiverem acomodados, 
cantem a música Infantil da Campanha;

2. Recitar Tema e a Divisa Da Campanha

3. Louvor:

• Jesus ama as Criançinhas (Debora Miranda) – assista aqui

• Jesus Ama Cada Um (3Palavrinhas) – assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

4. Ore com as crianças!

5. Versículo do mês: “Deus nos abençoou em Cristo.” (Efésios 
1.3)

Leia o versículo na Bíblia. É muito importante que a criança 
veja que o texto está na Bíblia.

https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://youtu.be/plcO7rR6lYw
https://youtu.be/zi_02T0wRik
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


Converse com as crianças sobre o poder que Jesus tem para 
nos abençoar.

6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Corte uma folha de cartolina em pedaços do tamanho de uma 
folha A4, dois para cada criança.

Pegue um barbante grande o suficiente para colocar nos 
ombros das crianças e amarre-o na ponta da primeira folha 
com a ponta da segunda folha (na posição vertical), dos dois 
lados. Como se fosse uma placa de propaganda. Ficará uma 
folha na frente e outra nas costas. Faça isso para cada criança.

Em seguida, escreva na folha da frente a frase: “Jesus me 
abençoa!”. E na folha que ficará nas costas, peça para as crianças 
desenharem quem Jesus abençoa e escreva o nome delas.

Coloque as duas folhas em cada criança, uma para a frente e a 
outra para as costas, pendurando nos ombros.

Faça um desfile pelo pátio do templo ou da casa para que as 
crianças mostrem quem Jesus abençoa.

7. História:

(Abra a Bíblia e mostre onde está a história que irá contar hoje.)

Muitas pessoas sabiam que Jesus tem poder, não só para 
curar quem está doente, mas também para abençoar e trazer 
alegria ao coração de quem está triste.

(Use as expressões faciais para mostrar que Jesus transforma a 
tristeza em alegria. Peça para as crianças fazerem cara de triste. 
E quando você disser que Jesus abençoa as crianças, peça que 
façam cara de alegria.)

Sabem de uma coisa? Até os pais das crianças queriam que 
Jesus abençoasse seus filhos e por isso, eles foram até onde 
ele estava. Muitas crianças também queriam ser abençoadas 
por Jesus.

Mas quando chegaram até onde Jesus estava, os discípulos de 
Jesus disseram: “Não! Ninguém vai incomodar Jesus!”

Os pais e as crianças ficaram tão tristes...

(Façam cara de tristeza)

Mas quando Jesus ouviu que os discípulos estavam 
impedindo as crianças de irem até ele, disse:

“Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam; pois o Reino 
de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.” (Marcos 
10.14)

(Façam cara de alegria)

Jesus é poderoso para abençoar todos nós!

Jesus colocou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a 
cabeça delas e as abençoou.

Viva! Jesus tem poder para abençoar você, você, você... 
(coloque a mão na cabeça de cada uma).



8. Oração:

Esta atividade será trabalhada durante todo o mês de junho.

Leve roupas típicas (ou acessórios) de alguns países para as 
crianças se vestirem ou tenha máscaras de crianças de vários 
países (pode ser as crianças da Turma do IdeMundo). A ideia é 
ter objetos que elas possam usar e que representam países 
diferentes.

Mostre no Mapa Mundi onde essas crianças vivem.

Orem pelas crianças para que Jesus também abençoe todas 
elas.

Peça para dois jovens se vestirem de discípulos de Jesus. Eles 
devem ficar no meio da sala, as crianças devem ficar de um 
lado da sala e o jovem que irá representar Jesus, deve ficar 
do lado oposto ao das crianças. É uma brincadeira na qual 
as crianças devem passar para o lado em que Jesus está e os 
discípulos irão dificultar (um pouquinho).

Depois que todas estiverem do lado de Jesus, ele deve dizer 
aos discípulos: “Deixem que as crianças venham até mim!”. 
Para encerrar, peça para o jovem que está representando 
Jesus orar abençoando as crianças.

9. Atividade 2:

Leve giz de quadro negro colorido para as crianças 
desenharem na calçada ou em qualquer chão que seja 
poroso, de cimento. Irá gastar bastante giz, por isso leve o 

suficiente para o número de crianças presentes. (Sugestão: Se 
isso não for possível, leve cartolinas e giz de cera e/ou lápis de 
cor)

Converse com as crianças sobre o poder de Jesus de fazer 
milagres para abençoar as pessoas. Reforce a história que 
Jesus abençoa as crianças porque Ele ama cada uma delas.

Escreva no chão (ou na cartolina) as frases: Jesus me ama! 
Jesus me abençoa!

E peça para as crianças desenharem elas mesmas, corações, as 
crianças de outros lugares do mundo e assim por diante.

10. Encerramento:

Ore com as crianças e cante a música infantil da campanha.



4a. SEMANA

Tema: VIVA! JESUS É PODER!
Divisa: 2Timóteo 1.7 (NVI)

Título: Jesus é Poderoso para me abençoar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para abençoá-la.

Base bíblica para 4ª Semana: Marcos 10.13-16 – Jesus 
abençoa as crianças!

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Um espelho;

• Giz de cera;

• Desenho impresso (um para cada criança);

• Massinha de modelar;

• Roupas típicas de países ou máscaras das crianças 
da Turma do IdeMundo

• Três jovens voluntários para representar Jesus e dois 
discípulos.

ESTUDO

1. Deixar a música Infantil da Campanha tocando enquanto 
as crianças chegam. Quando todos já estiverem acomodados, 
cantem a música Infantil da Campanha;

2. Recitar Tema e a Divisa Da Campanha

3. Louvor:

• Jesus ama as Criançinhas (Debora Miranda) – assista aqui

• Jesus Ama Cada Um (3Palavrinhas) – assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

4. Ore com as crianças!

5. Versículo do mês: “Deus nos abençoou em Cristo.” Efésios 
1.3

Leia o versículo na Bíblia. É muito importante que a criança 
veja que o texto está na Bíblia.

Converse com as crianças sobre o poder que Jesus tem para 
nos abençoar.

https://www.dropbox.com/s/7klftexp9sq84wj/Jesus%20e%20as%20crian%C3%A7as.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylbycph841vub8u/Idemundo%20Personagens%20PB%20Final.pdf?dl=0
https://youtu.be/plcO7rR6lYw
https://youtu.be/zi_02T0wRik
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Leve um espelho, pode ser grande ou pequeno. Depois de 
conversar com as crianças sobre o poder que Jesus tem para 
nos abençoar, mostre o espelho e pergunte para cada uma: 
Quem Jesus abençoa? Deixe que cada uma fale o nome dela.

Repita a frase: “Jesus me abençoa!” . E peça para que falem a 
frase olhando para o espelho.

7. História:

(Abra a Bíblia e mostre onde está a história que irá contar hoje.)

Muitas pessoas sabiam que Jesus tem poder, não só para 
curar quem está doente, mas também para abençoar e trazer 
alegria ao coração de quem está triste.

(Use as expressões faciais para mostrar que Jesus transforma a 
tristeza em alegria. Peça para as crianças fazerem cara de triste. 
E quando você disser que Jesus abençoa as crianças, peça que 
façam cara de alegria.)

Sabem de uma coisa? Até os pais das crianças queriam que 
Jesus abençoasse seus filhos e por isso, eles foram até onde 
ele estava. Muitas crianças também queriam ser abençoadas 
por Jesus.

Mas quando chegaram até onde Jesus estava, os discípulos de 
Jesus disseram: “Não! Ninguém vai incomodar Jesus!”

Os pais e as crianças ficaram tão tristes...

(Façam cara de tristeza)

Mas quando Jesus ouviu que os discípulos estavam 
impedindo as crianças de irem até ele, disse:

“Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam; pois o Reino 
de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.” (Marcos 
10.14)

(Façam cara de alegria)

Jesus é poderoso para abençoar todos nós!

Jesus colocou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a 
cabeça delas e as abençoou.

Viva! Jesus tem poder para abençoar você, você, você... 
(coloque a mão na cabeça de cada uma).

8. Oração:

Leve roupas típicas (ou acessórios) de alguns países para as 
crianças se vestirem ou tenha máscaras de crianças de vários 
países (pode ser as crianças da Turma do IdeMundo). A ideia é 
ter objetos que elas possam usar e que representam países 
diferentes.

(Sugiro que as crianças se vistam com roupas típicas de países 
diferentes da semana passada)

Mostre no Mapa Mundi onde essas crianças vivem.

Orem pelas crianças para que Jesus também abençoe todas 
elas.



Peça para dois jovens se vestirem de discípulos de Jesus. Eles 
devem ficar no meio da sala, as crianças devem ficar de um 
lado da sala e o jovem que irá representar Jesus, deve ficar 
do lado oposto ao das crianças. É uma brincadeira na qual 
as crianças devem passar para o lado em que Jesus está e os 
discípulos irão dificultar (um pouquinho).

Depois que todas estiverem do lado de Jesus, ele deve dizer 
aos discípulos: “Deixem que as crianças venham até mim!”. 
Para encerrar, peça para o jovem que está representando 
Jesus orar abençoando as crianças.

9. Atividade 2:

Peça para as crianças pintarem o desenho de Jesus com as 
crianças, mas antes diga que está faltando uma criança e peça 
para que a criança desenhe a si mesma no espaço apropriado.

Converse com elas sobre o poder de Jesus para abençoar cada 
um de nós, que Ele nos ama e quer sempre o nosso bem.

Sugestão: Para as crianças que terminarem rápido a atividade, 
dê uma massinha de modelar para brincarem até que todas 
terminem. Pode sugerir que façam a família delas, que 
também pode ser abençoada por Jesus.

10. Encerramento:

Ore com as crianças e cante a música infantil da campanha
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1a. SEMANA

Tema: VIVA! Jesus é Poder 
Divisa: 2Timóteo 1.7 (versão NVI)

Título : Paulo e Barnabé são confundidos com deuses

Objetivo da aula : Que as crianças compreendam que 
assim como Paulo e Barnabé , nós também temos a 
responsabilidade de anunciarmos o evangelho a todas as 
pessoas, e adorarmos ao único e verdadeiro Deus.

ESTUDO

1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor:

• Missionariozinho - assista aqui

• Ei Você meu vizinho - assista aqui

• Todos os povos - assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Versículo: “Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês! 
Assim como o Pai me enviou, eu os envio.” (João 20.21)

Prepare uma caixinha com cartõezinhos: alto/ baixo/ pulando/
cantando/ falando sílaba por sílaba/rindo/ …

Vá sorteando e falando o versículo de acordo com o cartão 
retirado

Hora da Oferta

Monte um painel com o termômetro de missões.

Já coloque o valor arrecadado com os cofrinhos, e 
estipule um alvo para alcançarem nas próximas aulas.

4. História: ( Atos 14: 11-15)

Logo depois, invista o tempo para conversar que nós não 
adoramos outros deuses.

Nosso Deus é único.

Enfatize sobre a idolatria ( deuses, artistas, jogadores...)

5.Oração

Monte o material em anexo ( faça um maior para conversar 
com as crianças), e diga que elas podem orar o tempo 
todo. Fale sobre os motivos de oração que podem ter ao 
amanhecer, durante o dia e ao anoitecer; enfatize um coração 
grato.

https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=-bC5ej0-5YI
https://www.youtube.com/watch?v=9vQGRMoH2iA&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4
https://www.youtube.com/watch?v=Udhmthpbe2M
https://www.dropbox.com/s/d9zbm18xp6vec72/Ora%C3%A7%C3%A3o%20todo%20o%20tempo.pdf?dl=0


No final da aula dê um para cada criança, para que elas levem 
para casa e continuem orando sem cessar.

6.Atividades

a) Viajando com Paulo e Barnabé

Continue mostrando a dinâmica da viagem, localizando as 
igrejas no mapa.

b) Diário de bordo

Façam um “Diário de Bordo”, das aventuras de Paulo e Barnabé 
em sua primeira viagem Missionária. Agora ao invés de 
escreverem , eles podem gravar um áudio ou vídeo

c) Prepare para eles enfeitem uma luva de torcida, 
para que eles sempre se lembrem que nosso Deus é o 
único Deus. ( escreva na luva “ÚNICO DEUS”)

d) Jogo de dados para revisão de ensino

Faça a tabela ( conforme modelo)

As crianças jogam um dado( comum) e então 
realizam a atividade conforme a tabela.

7. Vamos colocar em prática durante a semana?

Os 4 pilares de Missões Mundiais são: orar, ofertar, mobilizar 
e ir, escolha uma atividade e coloque em prática durante a 
semana:

a) Ore pedindo que Deus envie mais missionários

b) Converse com seus pais em uma ação que você possa fazer 
para conseguir dinheiro para missões.

c) Pesquise quais países é proibido falar de Jesus

d) Mande mensagem para os missionários da Junta de 
Missões Mundiais

Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha

SEMPRE QUE ENCONTRAR 
ESSA IMAGEM, O ARQUIVO 

https://www.dropbox.com/s/8imeczeat5hrtu1/Unico%20Deus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/geyz6oza00jhg94/Jogue%20o%20Dado.pdf?dl=0


2a. SEMANA

Tema: VIVA! Jesus é Poder 
Divisa: 2Timóteo 1.7 (versão NVI)

Título : Paulo é apedrejado

Objetivo da aula : Que as crianças compreendam que 
assim como Paulo e Barnabé , nós também temos a 
responsabilidade de anunciarmos o evangelho a todas as 
pessoas, e adorarmos ao único e verdadeiro Deus.

ESTUDO
1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor:

• Missionariozinho - assista aqui

• Ei Você meu vizinho - assista aqui

• Todos os povos - assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Versículo: “Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês! 
Assim como o Pai me enviou, eu os envio.” (João 20.21)

Prepare uma caixinha com cartõezinhos: alto/ baixo/ pulando/
cantando/ falando sílaba por sílaba/rindo/ …

Vá sorteando e falando o versículo de acordo com o cartão 
retirado

Hora da Oferta

Prepare uma caixinha para que as crianças coloquem a oferta 
da semana.

Cante com as crianças a Oferta da Viuvinha, enquanto elas 
colocam a ofertinha.

No final da aula coloque no termômetro o valor alcançado

4.História: ( Atos 14:19-23)

Leia o texto na Bíblia, e depois invista o tempo para conversar 
que apesar do sofrimento Paulo não desistiu, ele se levantou e 
continuou pregando.

Pergunte se eles já desistiram de algo e depois se 
arrependeram de ter desistido.

Fale sobre nunca desistir de falar do poder de Jesus, para as 
pessoas.

https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=-bC5ej0-5YI
https://www.youtube.com/watch?v=9vQGRMoH2iA&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4
https://www.youtube.com/watch?v=px98j1sziLI


5.Oração

Prepare bandeiras de vários países, para que façam um 
momento de oração. No final do culto distribua para que 
estejam orando por eles durante a semana.

6.Atividades

a) Viajando com Paulo e Barnabé

Continue mostrando a dinâmica da viagem, localizando as 
igrejas no mapa.,

b) Diário de bordo

Façam um “Diário de Bordo”, das aventuras de Paulo e Barnabé 
em sua primeira viagem Missionária. Agora ao invés de 
escreverem , eles podem gravar um áudio ou vídeo.

c) Ligue os pontos

7. Vamos colocar em prática durante a semana?

Os 4 pilares de Missões Mundiais são: orar, ofertar, mobilizar 
e ir, escolha uma atividade e coloque em prática durante a 
semana:

a) Ore pedindo que Deus envie mais missionários

b) Converse com seus pais em uma ação que você possa fazer 
para conseguir dinheiro para missões.

c) Pesquise quais países é proibido falar de Jesus

d) Mande mensagem para os missionários da Junta de 
Missões Mundiais

Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha

https://www.dropbox.com/s/e3xxlos50jpxv2o/Ligue%20os%20pontos.pdf?dl=0


3a. SEMANA

Tema: VIVA! Jesus é Poder 
Divisa: 2Timóteo 1.7 (versão NVI)

Título : Retornando para Antioquia

Objetivo da aula : Que as crianças compreendam que 
assim como Paulo e Barnabé , nós também temos a 
responsabilidade de anunciarmos o evangelho a todas as 
pessoas, e adorarmos ao único e verdadeiro Deus.

ESTUDO
1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor

• Missionariozinho - assista aqui

• Ei Você meu vizinho - assista aqui

• Todos os povos - assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Versículo: “Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo 
o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta 
da fé aos gentios.” (Atos 14.27)

Escreva na lousa e depois vá apagando as palavras até que 
todos memorizem o versículo

Hora da Oferta

Cante com as crianças a Oferta da Viuvinha, enquanto elas 
colocam a ofertinha.

No final da aula coloque no termômetro o valor alcançado

4. História: (Atos 14: 21-28)

Depois de ser apedrejado fui para Derbe, ale barnabé e eu 
pregamos as boas novas e fizemos muitos discípulos, Então 
voltamos para Listra, Icônio e Antioquia,

onde fomos fortalecendo os discípulos e encorajando-os a 
permanecer na fé.

Nestas cidades nomeamos presbíteros em cada igreja depois 
de muita oração e jejum, afinal eles precisavam de liderança.

Saímos de lá e ainda demos uma passadinha em Pisídia, até 
que chegamos a Panfília.

Acabei ainda passando em Perge para pregar… mas já 
estávamos longe por muito tempo, então descemos para 
Atália e pegamos o navio de volta para Antioquia, de onde 

https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=-bC5ej0-5YI
https://www.youtube.com/watch?v=9vQGRMoH2iA&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/14/27+
https://www.youtube.com/watch?v=px98j1sziLI


tínhamos sido recomendados à graça de Deus para a missão 
que agora havíamos completado.

Chegando lá, reunimos a igreja e contamos tudo o que Deus 
tinha feito por meio de nós e como abrira a porta da fé aos 
gentios.

E ficamos ali muito tempo com os discípulos.

Sugestão de como contar a história:

• Convide alguém para se caracterizar e fazer o 
monólogo

• Utilize um fantoche

• Lembre-se de movimentar o mapa da viagem

5.Oração

Prepare fichas com os nomes de missionários , para que façam 
um momento de oração. No final do culto distribua para que 
estejam orando por eles durante a semana.

6.Atividades

d) Viajando com Paulo e Barnabé

Continue mostrando a dinâmica da viagem, localizando as 
igrejas no mapa., e então fale sobre o retorno a Antioquia.

e) Diário de bordo

Façam um “Diário de Bordo”, das aventuras de Paulo e Barnabé 
em sua primeira viagem Missionária. Agora ao invés de 
escreverem , eles podem gravar um áudio ou vídeo. Finalizem 
o diário chegando em Antioquia

7. Vamos colocar em prática durante a semana?

Os 4 pilares de Missões Mundiais são: orar, ofertar, mobilizar 
e ir, escolha uma atividade e coloque em prática durante a 
semana:

a) Ore pedindo que Deus envie mais missionários

b) Converse com seus pais em uma ação que você possa fazer 
para conseguir dinheiro para missões.

c) Pesquise quais países é proibido falar de Jesus

d) Mande mensagem para os missionários da Junta de 
Missões Mundiais

Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha



4a. SEMANA

Tema: VIVA! Jesus é Poder 
Divisa: 2Timóteo 1.7 (versão NVI)

Objetivo da aula : Fazer a revisão do conteúdo estudado

ESTUDO
1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor

• Missionariozinho - assista aqui

• Ei Você meu vizinho - assista aqui

• Todos os povos - assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Jogo de percurso

Transforme o mapa da primeira viagem em um grande jogo 
de tabuleiro.

Cada equipe lança o dado e avança o número de casas 
correspondente ao dado.

Se cair na casa onde há uma cidade, responde uma pergunta 
sobre o que aconteceu ali; se acertar fica na casa, se errar volta 
para a casa inicial.

A equipe vencedora é aquela que completar primeiro a 
viagem.

ATENÇÃO : professora faça perguntas de acordo com o 
que foi ensinado em toda a primeira viagem de Paulo

Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha

https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=-bC5ej0-5YI
https://www.youtube.com/watch?v=9vQGRMoH2iA&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4


Faixa Etária:  
11 a 13 anos

Autora:
Mayre Rangel
missionária em 
Moçambique



1a. SEMANA

Tema: VIVA! JESUS É PODER!
Divisa: 2Timóteo 1.7 (NVI)

Título: Somos salvos pelo poderoso Jesus!

Objetivo Geral: Cada adolescente será capaz de 
compreender que só Jesus Cristo salva, confessando Jesus 
como seu Salvador pessoal e compartilhando da salvação aos 
outros.

Base bíblica: João 3.1-21 - Nicodemos

Materiais necessários: Músicas baixadas no celular; Bíblia; 
Folha A4, lápis e borracha; quadro e giz.

ESTUDO
1. Louvor: Música da Campanha

2. Recitar o tema e a divisa da campanha

3. Cantar outros louvores:

• Eu nasci de novo – André Valadão – assista aqui

• Essa vida – Lissa Subirá – assista aqui

• Poder pra Salvar – assista aqui

4. Oração

5. Versículo: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3.16)

Escreva o texto no quadro e leiam juntos. Selecione as 
palavras: amou, mundo, Filho unigênito, vida eterna. Apague 
estas palavras no quadro, uma de cada vez. E cada vez que 
apagar, leiam o texto completando com aquela palavra que 
foi apagada. Peça para eles desenharem no espaço de cada 
palavra. Cada um pode desenhar algo que represente a 
palavra. Depois de pronto, leiam o texto outra vez.

Sugestões de desenhos: Amou = Coração | Mundo = globo 
terrestre | Filho unigênito = Cruz | Vida Eterna = Presente.

6. Estudo Bíblico:

A Bíblia conta a história de um líder religioso chamado 
Nicodemos. Ele tinha profundo conhecimento sobre a religião 
e conhecia muito bem a lei judaica.

Nicodemos procurou Jesus em segredo, à noite, talvez porque 
ainda tivesse dúvidas sobre a salvação que só Jesus Cristo 
pode responder. Mas a Bíblia diz que ele estava fascinado com 

https://www.youtube.com/watch?v=nKD2fKwGeNE
https://youtu.be/H9iIo4pzKw4
https://www.youtube.com/watch?v=FJtMrHpZo68


a autoridade de Jesus e os milagres que realizava. Ele também 
reconhecia que Jesus era enviado por Deus.

Então Jesus disse a Nicodemos: “Eu lhe digo a verdade: quem 
não nascer de novo, não verá o reino de Deus.” E Nicodemos 
não entendeu, por isso perguntou: “Como pode um homem 
velho nascer de novo? Acaso pode voltar ao ventre da mãe e 
nascer uma segunda vez?”

Muitas pessoas também não entendem o que significa “nascer 
de novo”. (Pergunte se alguém poderia explicar).

Este nascimento é espiritual, como está no versículo que 
todos nós conhecemos muito bem: “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” (João 3.16).

Nicodemos precisava crer em Jesus para ter a vida eterna, 
para nascer como filho de Deus, como está escrito em João 
1.12 e 13: “Mas, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu 
o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram 
segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou 
vontade humana, mas nasceram de Deus.” . Ou seja, quem crer 
em Jesus como seu Salvador, será salvo, nascerá de novo, mas 
será um nascimento espiritual.

Crer é como está escrito em Romanos 10.9: “Se você declarar 
com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.”. Você crê? (Faça a 
pergunta, mas não constranja os adolescentes a aceitarem 

Jesus como Salvador só porque os outros aceitaram. O 
objetivo é que eles entendam e aceitem a salvação por 
decisão própria. Mas precisam tomar a decisão, o quanto 
antes.)

Vamos refletir o que o apóstolo Paulo também explicou em 
2 Coríntios 5.17: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova 
criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 
novo.” Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, 
nossa vida muda, somos transformados porque nascemos de 
novo, só que espiritualmente.

Portanto, se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador 
pessoal, mas quer nascer de novo em Cristo, faça uma oração 
de entrega: “Senhor, eu creio que Jesus tem poder para me 
salvar. Eu creio que Jesus é o meu Salvador! Eu quero nascer 
de novo! Em nome de Jesus, Amém.”

Orientação: Dê um tempo para que eles “processem” tudo 
isso. Coloque um louvor com letra de salvação, como por 
exemplo, “Adoção”, do Israel Subirá - assista aqui

Conversem sobre o que eles entenderam com a história de 
Nicodemos e, se achar necessário, leiam juntos toda a história 
que está em João 3.1-21.

7. Atividade:

Escrever o seu testemunho de salvação. Cada um deve ter 
uma folha A4 e dobrar em três partes. Abra e escreva na 
primeira parte: Como eu era antes de crer em Jesus como meu 

https://www.youtube.com/watch?v=iDFWvaTXm7Q


Salvador. Na segunda parte: Como foi que eu aceitei a Jesus 
como meu Salvador. E na terceira parte: Como eu sou depois 
de aceitar Jesus como meu Salvador.

Talvez alguns terão dificuldades para pensar no que escrever, 
mas motive-os a lembrar do sentimento que tinham antes de 
crer em Jesus e o sentimento que tiveram depois de crer em 
Jesus como Salvador.

Quem não puder escrever porquê ainda não aceitou 
Jesus com seu Salvador, agende um outro momento para 
apresentar o Plano de Salvação. Não perca a oportunidade 
de evangelizar o seu aluno. Enquanto os outros 
estiverem escrevendo, peça para estes lerem silenciosa e 
individualmente o texto de João 3.1-21.

Outra opção para ocupar aqueles que ainda não aceitaram 
Jesus e não podem escrever o testemunho: Ofereça o seu 
testemunho escrito de acordo com a orientação acima 
(em três partes, três parágrafos), para que leiam enquanto 
estiverem esperando os outros escreverem.

*Este é o meu testemunho pessoal:

Eu fui criada em uma família cristã. Frequentava os cultos e 
a EBD, mas eu tinha um problema: Tinha muuuito medo de 
morrer, tanto que não conseguia dormir com medo de não 
acordar no outro dia. Cada noite era um sofrimento para mim. 
Mas eu não tinha coragem de contar o que se passava comigo 
ou pedir ajuda.

Sempre que encontrar essa 
imagem, o arquivo está disponível 

no site para download.

Certa noite, eu estava com tanto medo e acabei dormindo 
no chão em frente à porta do quarto dos meus pais. De 
madrugada, o meu pai me encontrou e perguntou se eu 
estava passando mal. Como eu estava sonolenta, acabei 
falando que tinha muito medo de morrer. Meu pai chamou a 
minha mãe e juntos me explicaram que só Jesus poderia tirar 
este medo do meu coração. Então, naquela madrugada, eu 
aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal, confessando com 
a minha boca que Jesus é o MEU Salvador!

Foi incrível como que a certeza da Vida Eterna me trouxe paz ao 
coração. Depois de aceitar Jesus como meu Salvador pessoal, 
nunca mais tive medo da morte, pois tenho a certeza de que 
irei para o céu. Eu senti tanta paz e alegria, que queria contar 
para todas as pessoas que só Jesus Cristo salva. Eu me preparei 
para o batismo e fui batizada aos 10 anos. Até hoje, depois de 
40 anos, posso dizer que a morte não é mais um problema para 
mim, porque aceitei Jesus Cristo como MEU Salvador.

8. Encerramento:

Orem juntos por aqueles que ainda não aceitaram Jesus como 
Salvador. E agradeçam a Deus pela salvação que só Jesus Cristo 
pode dar. Orem pela obra missionária no Brasil e no mundo.



2a. Semana

Tema: VIVA! Jesus é Poder 
Divisa: 2Timóteo 1.7 (versão NVI)

Base bíblica: Lucas 19.1-10 – Jesus e Zaqueu

Materiais necessários: Músicas baixadas no celular; Bíblia; 
mesa improvisada como na época de Jesus (madeira grande 
com 4 tijolos); toalha branca; tapete, esteira ou almofadas; 
pães e suco para todos os adolescentes; papéis com os textos 
citados no estudo; um adolescente para representar Jesus e 
outro para representar Zaqueu (que este seja de altura baixa).

ESTUDO
1. Louvor: Música da Campanha

2. Recitar o tema e a divisa da campanha

3. Cantar outros louvores:

• Eu nasci de novo – André Valadão – assista aqui

• Essa vida – Lissa Subirá – assista aqui

• Poder pra Salvar – assista aqui

4. Oração

5. Versículo: “Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar 
os perdidos.” (Lucas 19.10)

Brinque de telefone sem fio para memorizarem o versículo. 
É só falar a primeira parte do versículo no ouvido de um 
adolescente e depois cada um irá falando no ouvido do outro, 
até chegar em você, que falará o que ouviu em voz alta. Repita 
a brincadeira com a outra parte do versículo.

6. Estudo Bíblico:

Orientações: Prepare uma mesa como na época de Jesus. 
Pode colocar uma madeira sobre quatro tijolos, um em cada 
ponta, e uma toalha branca. As crianças deverão sentar-se no 
tapete, esteiras ou almofadas em volta da mesa. Tenha pães 
e suco sobre a mesa. Além disso, tenha papéis com os textos 
bíblicos que serão mencionados no estudo. Peça para um 
homem representar Jesus e outro para representar Zaqueu, 
de preferência, baixo. Comece a história:

Hoje nós iremos estudar sobre a história de Zaqueu, o chefe 
dos cobradores de impostos que cobravam do próprio povo 
para o império romano que dominava os judeus. Zaqueu 
aumentava o valor dos impostos para que ele ficasse com 

https://www.youtube.com/watch?v=nKD2fKwGeNE
https://youtu.be/H9iIo4pzKw4
https://www.youtube.com/watch?v=FJtMrHpZo68


mais dinheiro. Desta forma, ele agia injustamente com o seu 
povo e, por causa disso, as pessoas não gostavam dele.

Certo dia, uma multidão estava caminhando com Jesus 
e Zaqueu queria muito vê-Lo, mas como era baixo, não 
conseguia. Por esta razão ele teve a ideia de subir em uma 
árvore, uma figueira, e para um homem com a influência e a 
riqueza de Zaqueu, este comportamento era impróprio, mas 
parece que o interesse dele em conhecer a Jesus era maior.

Quando Jesus viu Zaqueu na árvore, chamou-o pelo nome e 
se convidou para hospedar-se na casa dele. Da mesma forma 
que aconteceu quando Jesus foi à casa de Levi (ou Mateus), 
outro cobrador de impostos, as pessoas O criticaram, dizendo 
que Jesus estava na casa de pecadores.

É muito importante entendermos que todos nós somos 
pecadores. Como está escrito em Romanos 3.23: “Pois todos 
pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.” 
Também, em Romanos 6.23, encontramos a consequência do 
pecado: “Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente 
gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com 
Cristo Jesus, o nosso Senhor.” Como é maravilhoso saber que 
mesmo todos nós sendo pecadores e merecendo a morte, 
temos a salvação como presente gratuito de Deus, que é a 
vida eterna.

Zaqueu entendeu que era um pecador e se arrependeu 
dos seus erros, dizendo: “Senhor, darei metade das minhas 
riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de 
impostos, devolverei quatro vezes mais!”. Zaqueu também 

foi transformado pelo poder de Jesus. Ele creu em Jesus 
como seu Salvador e depois resolveu fazer o bem às pessoas. 
Alguns entendem que fazendo as “boas obras” poderão ser 
salvas, mas em Efésios 2.8-9, diz assim: “Vocês são salvos pela 
graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês; é uma dádiva de 
Deus. Não é recompensa pela prática de boas obras, para que 
ninguém venha a se orgulhar.”

Orientação: Sentem-se à mesa e peça aos personagens Jesus 
e Zaqueu que dramatizem a história. Depois, os adolescentes 
devem ler os versículos que estarão espalhados sobre a mesa: 
Rm.3.23/ Rm.6.23/ Ef.2.8-9/ Lc.19.10 e em seguida poderão 
comer o lanche.

7. Atividade:

Dividir em duplas e cada um irá explicar o seu próprio 
testemunho de salvação, um para o outro.

Quem ainda não tiver aceitado Jesus com seu Salvador, pode 
apenas ouvir o testemunho de quem já aceitou.

Depois orem em duplas.

8. Encerramento:

Orem juntos por aqueles que ainda não aceitaram Jesus como 
Salvador. E agradeçam a Deus pela salvação que só Jesus 
Cristo pode dar. Orem pela obra missionária no Brasil e no 
mundo.



3a. SEMANA

Tema: VIVA! Jesus é Poder 
Divisa: 2Timóteo 1.7 (versão NVI)

Base bíblica: Marcos 10.17-25 – O jovem rico

Materiais necessários: Músicas baixadas no celular; Bíblia; 
papéis; duas caixas como se fossem caixas de tesouros; fita 
crepe; giz branco para escrever no chão; espaço no celular 
para gravar os áudios.

ESTUDO
1. Louvor: Música da Campanha

2. Recitar o tema e a divisa da campanha

3. Cantar outros louvores:

• Eu nasci de novo – André Valadão – assista aqui

• Essa vida – Lissa Subirá – assista aqui

• Poder pra Salvar – assista aqui

4. Oração

5. Estudo Bíblico:

Leiam juntos a história do jovem rico, que está em Marcos 
10.17-25

Converse com os adolescentes sobre alguns pontos 
importantes desta história:

• O jovem rico se ajoelhou e chamou Jesus de Bom Mestre, 
porque ele tinha muito respeito por Jesus;

• Explique o que significa amar a Deus com todo o coração, 
com toda a alma e com toda a força;

• Algumas pessoas fazem tudo o que a religião lhe pede, 
têm respeito por Jesus, mas não fazem aquilo que é mais 
importante: amar a Deus!

• Quando amamos a Deus, nada será mais importante que 
Ele; muito menos o dinheiro;

• Pergunte o que acham sobre Jesus dizer que o jovem 
deveria vender tudo o que tinha para dar aos pobres e 
depois segui-Lo?

• No versículo 25, a expressão “camelo passar no fundo de 
uma agulha”, pode significar que é mais fácil um camelo 
passar por uma porta bem pequena que tinha no portão 
da cidade. Quando o portão se fechava, todos precisavam 
passar por aquela porta pequena ou esperar o portão 
voltar a abrir, no outro dia;

https://www.youtube.com/watch?v=nKD2fKwGeNE
https://youtu.be/H9iIo4pzKw4
https://www.youtube.com/watch?v=FJtMrHpZo68


Depois de conversarem, faça um jogo de caça ao tesouro: 
Espalhe pela sala as pistas (precisa fazer isso antes da aula 
começar) e esconda o “tesouro” que será um coração de papel 
dobrado dentro da sua Bíblia, escrito: “VIDA ETERNA”.

Pistas:

1. Entregue um porta moedas com um papel dentro, 
escrito: “Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e 
a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os 
furtam.” (Mateus 6.19). Como os ladrões arrombam as casas?

2. A outra pista estará na porta de entrada da casa ou da 
sala de aula, com um papel escrito: “Ajuntem seus tesouros 
no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões 
não arrombam nem furtam.” (Mateus 6.20). Devem recitar o 1º 
Mandamento para receberem a outra pista.

3. Entregue uma caixa como se fosse uma caixa de 
tesouro. Dentro deve estar um papel escrito: “Onde seu 
tesouro estiver, ali também estará seu coração.” (Mateus 6.21). 
Devem recitar o 2º Mandamento para receberem a outra 
pista.

4. Entregue outra caixa de tesouro. Dentro, deve ter um 
papel escrito: “Guardei a tua palavra no meu coração, para 
não pecar contra ti.” (Salmo 119.11). Qual é a palavra de Deus?

5. A pista estará dentro da sua Bíblia, com um coração de 
papel dobrado e escrito: “VIDA ETERNA”! Pode dar algum 
chocolate de coração para todos.

6. Versículo: “Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o 
mundo e perder a sua alma?” Marcos 8.36

Faça um risco no chão com giz branco ou com fita crepe. 
Escreva de um lado a palavra “sim” e do outro lado, a palavra 
“não”. Explique que ao dizer as frases, cada um deve escolher a 
resposta indo para o lado que corresponde, “sim” ou “não”.

Sugestão de frases:

1. Devo amar a Deus com todo o meu coração, com toda a 
minha alma e com todas as minhas forças?

2. Devo fingir que não estou vendo o mendigo na rua?

3. Devo amar o próximo como a mim mesmo?

4. Devo seguir a Jesus apenas quando eu for adulto?

5. Devo falar do amor de Jesus a todas as pessoas?

6. Devo ajudar as pessoas que precisam?

7. Devo fazer o que é errado só para agradar aos meus 
amigos?

7. Atividade:

Como um podcast, cada um poderá fazer um áudio de até 12 
minutos para compartilhar o seu testemunho de conversão 



para os outros amigos. É muito importante que citem pelo 
menos um texto bíblico no final do áudio.

8. Encerramento:

Orem juntos por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus 
como Salvador. E agradeçam a Deus pela salvação que só 
Jesus Cristo pode dar. Orem pela obra missionária no Brasil e 
no mundo.



4a. Semana

Tema: VIVA! Jesus é Poder 
Divisa: 2Timóteo 1.7 (versão NVI)

Base bíblica: João 4.1-42 – A Mulher Samaritana

Materiais necessários: Músicas baixadas no celular; Bíblia; 
uma mulher para representar a mulher samaritana; papéis 
coloridos, cartolinas, cola, canetinhas, tesoura; mala de mão; 
cofrinho com moedas; coração grande (pode ser de papel ou 
uma almofada); caderninho com pedidos de oração.

ESTUDO
1. Louvor: Música da Campanha

2. Recitar o tema e a divisa da campanha

3. Cantar outros louvores:

• Essa vida – Lissa Subirá – assista aqui

• Poder pra Salvar – assista aqui

4. Oração

5. Versículo: “Jesus respondeu: Quem beber desta água logo 
terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu dou 
nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro 
dele e lhe dá a vida eterna.” (João 4.13-14)

Escreva em um papel e prenda com fita adesiva transparente 
na jarra ou garrafa de água.

Leia o texto com os adolescentes e ofereça água para eles.

6. Estudo Bíblico:

Peça para uma irmã fazer um monólogo da mulher 
samaritana, contando como foi a conversa dela com Jesus. Ela 
deve se vestir como uma samaritana da época e falar como 
se fosse aquela mulher que foi buscar água no poço e acabou 
recebendo a água da vida, que só Jesus pode dar.

Depois do monólogo, faça um momento de diálogo sobre 
os versículos 39 ao 42, sobre a importância de conhecermos 
Jesus e crermos nEle como Salvador, e sobre como é 
importante falarmos de Jesus para as outras pessoas.

7. Atividade:

Prepararem uma imagem para cada versículo, como se faz no 
Aplicativo da Bíblia YouVersion.

https://youtu.be/H9iIo4pzKw4
https://www.youtube.com/watch?v=FJtMrHpZo68


Leve os textos bíblicos (pode ser todos os versículos de cada 
semana), cartolinas coloridas, pedaços de papel colorido, 
canetinha, lápis de cor, lápis e borracha... cada um deve fazer 
um texto bíblico.

Peça que coloquem no quarto ou em um lugar da casa para 
que memorizem.

Outra atividade:

Tenha uma mala de mão e traga para o meio da sala. Converse 
sobre a importância de falar sobre Jesus para todas as 
pessoas, em todos os lugares. Explique que assim como a 
mulher samaritana, nós devemos falar para as pessoas que só 
Jesus Cristo pode salvá-las. Assim, os missionários que saem 
da sua terra para falar de Jesus em outros países, precisam 
levar algumas coisas. Tire da mala algumas coisas que são 
importantes para o missionário ter no campo, por exemplo: a 
Bíblia (tenha uma Bíblia em outro idioma e explique sobre a 
importância da tradução da Bíblia); um cofrinho com moedas 
para representar as ofertas das igrejas (explique sobre a 
importância das nossas ofertas para Missões); um coração 
grande de papel representando o amor que precisa ter pelo 
povo; caderninho missionário com pedidos de oração (pode 
trazer o caderninho com os pedidos já escritos ou pode 
escrever na hora os pedidos e nomes dos missionários para 
a turma orar naquele momento e sempre que se reunirem). 
Caso lembre ou tenha outras ideias, coloque na mala antes do 
encontro.

8. Encerramento:

Orem juntos por aqueles que ainda não aceitaram Jesus como 
Salvador. E agradeçam a Deus pela salvação que só Jesus 
Cristo pode dar. Orem pela obra missionária no Brasil e no 
mundo.


