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1a. SEMANA

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

Título: Jesus tem poder para curar.

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para curar.

Base bíblica: Mc.1.40-45 – Jesus cura um leproso.

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Roupa para caracterizar Jesus;

• Gaze, ataduras ou papel higiênico;

• Máscaras descartáveis (uma para cada criança);

• Canetas;

• Ilustração do Mapa Múndi.

ESTUDO

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

2. Recitar Tema e a Divisa Da Campanha

3. Louvor:

• Jesus Pode Tudo (Minha Vida É Uma Viagem) – assista aqui

• A Deus dai Louvor (3Palavrinhas) – assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

4. Ore com as crianças!

5. Versículo do mês: “Todos procuravam tocar em Jesus, pois
dele saía poder, e ele curava a todos.” (Lucas 6.19)

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

Como o versículo é grande para as crianças desta idade, leia 
todo ele, mas peça para as crianças repetirem apenas a última 
parte: “Jesus curava a todos!”

https://youtu.be/_HG-fjijQrQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ELz4OtkA20
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Brinque com as crianças de pega-pega. Uma criança irá 
correr atrás das outras crianças e quem for pego, deverá “virar 
estátua”. Você irá tocar na criança para deixar de ser estátua e 
ela irá dizer a última parte do versículo: “Jesus curava a todos!” .

Depois disso, esta criança será aquela que irá correr atrás das 
outras.

Esta atividade será feita todas as semanas do mês de maio.

7. História:

Muitas pessoas tentavam tocar em Jesus para serem curadas 
de alguma doença. Mas tinha um homem que era leproso e 
não podia tocar nas pessoas.

(Explique para as crianças que ele tinha uma doença na pele do 
corpo e que não podia ficar perto das outras pessoas, para não 
contagiá-las também)

Este homem procurou Jesus porque queria ser curado da lepra.

O homem disse a Jesus: “Se o Senhor quiser, pode me curar e me 
deixar limpo.”

Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou no homem 
doente e disse: “Seja curado.”

No mesmo instante o homem ficou curado.

Jesus tem poder para curar!

8. Atividade 2:

Faça uma dramatização da história com as crianças.

Peça para um jovem representar Jesus (use as roupas 
separadas para caracterizar Jesus) e uma criança representar o 
leproso.

Pode usar a criatividade! Use gaze, ataduras ou até papel 
higiênico para caracterizar o leproso, enfaixando várias partes 
do corpo. Cada criança poderá representar o leproso; uma de 
cada vez.

Faça a encenação da história com o jovem Jesus e a(s) 
criança(s) com lepra.

Peça permissão aos pais para fotografar e/ou filmar as 
crianças.

9. Oração:

Faça um momento especial de oração com as crianças, orando 
pelos enfermos e também pelas crianças de outros países que 
também estão enfermas.

Prepare uma máscara descartável para cada criança, com a 
frase: Jesus tem poder!

Mostre a ilustração do Mapa Múndi e explique que em todo o 
mundo há pessoas doentes e que precisam da nossa oração.

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



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.



2a. SEMANA

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

Título: Jesus tem poder para curar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para curar.

Base bíblica: Lucas 18.35-42 - Jesus cura um cego.

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Band-aid ou esparadrapo (um para cada criança);

• Caneta;

• Lenço para vendar os olhos de uma criança;

• Ilustração do Mapa Múndi.

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:

• Milagres (Crianças de Diante do Trono) – assista aqui

• Jesus Pode Tudo (Minha Vida É Uma Viagem) – assista aqui

• Hino “Viva! Jesus é Poder” – assista aqui

4. Ore com as crianças!

5. Versículo do mês: “Todos procuravam tocar em Jesus, pois
dele saía poder, e ele curava a todos.” (Lucas 6.19)

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

Como o versículo é grande para as crianças desta idade, leia 
todo ele, mas peça para as crianças repetirem apenas a última 
parte: “Jesus curava a todos!”

https://youtu.be/npMIvs4WrCo
https://youtu.be/_HG-fjijQrQ
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Brinque com as crianças de pega-pega. Uma criança irá 
correr atrás das outras crianças e quem for pego, deverá “virar 
estátua”. Você irá tocar na criança para deixar de ser estátua e 
ela irá dizer a última parte do versículo: “Jesus curava a todos!” .

Depois disso, esta criança será aquela que irá correr atrás das 
outras.

Esta atividade será feita todas as semanas do mês de maio.

7. História:

Vocês sabem como é uma pessoa cega? Elas não podem 
enxergar as coisas, não é?

Vamos ouvir a história de um cego, que está na Bíblia.

Um cego estava na estrada pedindo comida e ouviu o barulho 
de uma multidão passando por ali. Ele perguntou o que 
estava acontecendo e algumas pessoas responderam que 
estavam seguindo Jesus, que também estava passando por 
ali.

Então o cego começou a gritar: “Jesus, Filho de Davi, tenha 
misericórdia de mim!”.

As pessoas mandaram o cego parar de gritar, mas ele gritava 
ainda mais alto: “Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de 
mim!”.

Então Jesus parou e mandou que trouxessem o cego até ele.

Jesus perguntou: “O que você quer que eu lhe faça?”

O cego respondeu: “Senhor, eu quero ver!”

O poderoso Jesus curou o cego e ele voltou a enxergar! Ele 
começou a louvar a Deus porque agora estava curado.

Todos continuaram caminhando e louvando a Deus!

Jesus tem poder para curar!

8. Atividade 2:

A atividade será uma brincadeira parecida com cabra-cega.

As crianças deverão estar sentadas em círculo e você deverá 
colocar o lenço nos olhos de uma criança.

Outra criança irá dizer a frase: “Jesus tem poder!” e a criança 
que estiver com os olhos vendados, terá que descobrir quem 
falou a frase.

Repita com as outras crianças a brincadeira.

9. Oração:

Faça um momento especial de oração com as crianças, orando 
pelos enfermos e também pelas crianças de outros países que 
também estão enfermas.

Prepare um “Band-aid” ou um esparadrapo para cada criança, 
com a frase: Jesus tem poder!



Mostre a ilustração do Mapa Múndi e explique que em todo 
o mundo há pessoas doentes e que precisam da nossa 
oração.

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 tem poder para curar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para curar.

Base bíblica: Lucas 6.6-11 – Jesus cura a mão deformada de 
um homem.

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Luva cirúrgica (um para cada criança);

• Papel e caneta;

• Material para a pista de obstáculos e desafios;

• Ilustração do Mapa Múndi.

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:

• A Alegria (3 Palavrinhas) – assista aqui

• É Muito Bom (3 Palavrinhas) – assista aqui

• Hino “Viva! Jesus é Poder” – assista aqui

4. Ore com as crianças!

5. Versículo do mês: “Todos procuravam tocar em Jesus, pois
dele saía poder, e ele curava a todos.” (Lucas 6.19)

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

Como o versículo é grande para as crianças desta idade, leia 
todo ele, mas peça para as crianças repetirem apenas a última 
parte: “Jesus curava a todos!”

https://youtu.be/GbfxEQZr9Jg
https://youtu.be/cNUsOdEZaWk
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Brinque com as crianças de pega-pega. Uma criança irá 
correr atrás das outras crianças e quem for pego, deverá “virar 
estátua”. Você irá tocar na criança para deixar de ser estátua e 
ela irá dizer a última parte do versículo: “Jesus curava a todos!” .

Depois disso, esta criança será aquela que irá correr atrás das 
outras.

Esta atividade será feita todas as semanas do mês de maio.

7. História:

Alguém aqui já machucou a mão?

Alguém já teve que engessar a mão?

Às vezes acontece da gente cair e ficar com a mão 
machucada, ralada, não é?

Vou contar a história de um homem que tinha a mão direita 
muito doente.

Um dia, Jesus estava ensinando a Bíblia para as pessoas em 
um lugar chamado Sinagoga.

Jesus viu que tinha um homem ali que estava com a mão 
direita doente, muito machucada.

(Explique para as crianças qual é a mão direita e brinque com 
elas de “o mestre mandou”: O mestre mandou colocar a mão 
direita na cabeça; O mestre mandou colocar a mão direita na 

barriga; O mestre mandou fazer cócegas no amigo com a mão 
direita...)

Muito bem! Vamos ouvir sobre o que aconteceu com aquele 
homem que tinha a mão doente?

Jesus teve compaixão daquele homem. Ele pediu para o 
doente se aproximar e estender a mão.

Quando ele a estendeu, a sua mão foi curada! Na mesma hora, 
a mão direita do homem ficou boa, novinha em folha.

Jesus tem poder para curar!

8. Atividade 2:

Faça uma pista de obstáculos e desafios para as crianças 
completarem, mas com a mão direita para atrás das costas, 
sem poder usá-la.

Quando chegar no final dos obstáculos, a criança deverá 
levantar as duas mãos e gritar: Jesus tem poder para curar!

Sugestões de obstáculos e desafios:

Colocar alguns brinquedos dentro da caixa com a mão 
esquerda;

Passar uma bolinha para outra criança;

Encaixar a chave na porta;

Pendurar um cabide…

Use sua criatividade e adapte de acordo com a realidade do 
seu espaço e das crianças.



9. Oração:

Faça um momento especial de oração com as crianças, orando 
pelos enfermos e também pelas crianças de outros países que 
também estão enfermas.

Prepare uma luva cirúrgica para cada criança, com a frase: 
“Jesus tem poder!” (Pode ser um papelzinho preso com fita 
adesiva à luva).

Mostre a ilustração do Mapa Múndi e explique que em todo o 
mundo há pessoas doentes e que precisam da nossa oração.

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 tem poder para curar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para curar.

Base bíblica: Lucas 5.17-26 – Jesus cura um paralítico.

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Gaze e esparadrapo (um para cada criança);

• Papel e caneta;

• Lençol pequeno;

• Um boneco;

• Ilustração do Mapa Múndi.

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:

• A Cura do Paralítico (Soldadinhos de Deus, da LBV) –
assista aqui

• Jesus Pode Tudo (Minha Vida É Uma Viagem) – assista aqui

• Hino “Viva! Jesus é Poder” – assista aqui

4. Ore com as crianças!

5. Versículo do mês: “Todos procuravam tocar em Jesus, pois
dele saía poder, e ele curava a todos.” (Lucas 6.19)

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

Como o versículo é grande para as crianças desta idade, leia 
todo ele, mas peça para as crianças repetirem apenas a última 
parte: “Jesus curava a todos!”

https://youtu.be/s5Mnm1UuhJk?t=60
https://youtu.be/_HG-fjijQrQ
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Brinque com as crianças de pega-pega. Uma criança irá 
correr atrás das outras crianças e quem for pego, deverá “virar 
estátua”. Você irá tocar na criança para deixar de ser estátua e 
ela irá dizer a última parte do versículo: “Jesus curava a todos!” .

Depois disso, esta criança será aquela que irá correr atrás das 
outras.

Esta atividade será feita todas as semanas do mês de maio.

7. História:

Jesus estava em uma casa cheia de gente. Muitas pessoas 
queriam aprender com ele, então vinham de todos os lugares.

Em um momento, alguns homens chegaram nesta casa 
carregando um paralítico. (Explique para as crianças o que é um 
paralítico). Este homem não podia andar e por isso, os amigos 
dele o levaram até Jesus. Mas eles não conseguiam entrar na 
casa porque a casa estava cheia.

Então eles tiveram uma ideia! Subiram até o telhado, 
removeram uma parte da telha e baixaram o homem 
paralítico até o lugar onde Jesus estava.

O poderoso Jesus viu o paralítico, o curou e ainda perdoou os 
seus pecados!

O paralítico saiu andando para casa louvando a Deus pelo 
milagre.

O poderoso Jesus tem poder para curar!

8. Atividade 2:

Coloque um boneco no lençol pequeno e peça para quatro crianças 
segurarem cada ponta do tecido, mas sem deixar o boneco cair.

Elas devem levar o boneco de um lado da sala ao outro, onde 
estará alguém representando Jesus. Quando chegarem até 
“Jesus” (um jovem caracterizado), deverão falar a frase: “Jesus 
tem poder para curar!”. Peça para o jovem “Jesus” encostar no 
boneco e levantá-lo, dando a ideia de está curado e andando.

Cada criança deverá ter a oportunidade de participar da 
atividade para fixar a história.

9. Oração:

Faça um momento especial de oração com as crianças, orando 
pelos enfermos e também pelas crianças de outros países que 
também estão enfermas.

Prepare uma gaze e coloque no tornozelo de cada criança, 
com a frase: “Jesus tem poder!” (Pode escrever no esparadrapo 
que irá fixar a gaze).

Mostre a ilustração do Mapa Mundi e explique que em todo o 
mundo há pessoas doentes e que precisam da nossa oração.

10. Encerramento:

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



5a. SEMANA

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

Título: Jesus tem poder para curar!

Objetivo Geral: A criança deverá ser capaz de identificar 
Jesus como poderoso para curar.

Materiais necessários à aula:

• Músicas baixadas no celular;

• Bíblia;

• Coração de papel vermelho com um band-aid ou 
esparadrapo (um para cada criança) e caneta;

• Bastante fita crepe;

• Roupa para caracterizar Jesus;

• Ilustração do Mapa Múndi.

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:

• A Ressurreição da Filha de Jairo (Soldadinhos de Deus, da
LBV) – assista aqui

• Jesus Pode Tudo (Minha Vida É Uma Viagem) – assista aqui

• Hino “Viva! Jesus é Poder” – assista aqui

4. Ore com as crianças!

5. Versículo do mês: “Todos procuravam tocar em Jesus, pois
dele saía poder, e ele curava a todos.” (Lucas 6.19)

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

Como o versículo é grande para as crianças desta idade, leia 
todo ele, mas peça para as crianças repetirem apenas a última 
parte: “Jesus curava a todos!”

https://youtu.be/PcDuf6hu1H0
https://youtu.be/_HG-fjijQrQ
https://youtu.be/T8mDuMaKiG4


6. Atividade 1:

(Para acompanhar o momento do versículo)

Brinque com as crianças de pega-pega. Uma criança irá 
correr atrás das outras crianças e quem for pego, deverá “virar 
estátua”. Você irá tocar na criança para deixar de ser estátua e 
ela irá dizer a última parte do versículo: “Jesus curava a todos!” .

Depois disso, esta criança será aquela que irá correr atrás das 
outras.

7. História:

Um homem chamado Jairo foi procurar Jesus porque sua 
única filha estava muito doente, quase morrendo.

Quando Jairo conseguiu encontrar Jesus, ele pediu que fosse 
à sua casa para curar sua filha.

Quando chegaram à casa de Jairo, as pessoas disseram que a 
menina já estava morta, mas Jesus disse que ela só dormia.

(Peça para as crianças fingirem que estão dormindo e quando 
você falar: “Levantem-se!”, as crianças devem se levantar. Faça 
apenas uma vez para não dispersar muito a atenção. Depois, 
quando terminar a história, poderá repetir a dinâmica mais 
vezes.)

Muitas pessoas estavam ali, na casa de Jairo, mas Jesus 
mandou que apenas os pais da menina e 3 discípulos ficassem 
na casa.

Então Jesus disse: “Menina, levante-se!”. Naquele momento, ela 
se levantou e Jesus mandou que dessem alguma coisa para a 
menina comer.

Todos ficaram muito felizes com este milagre!

O poderoso Jesus tem poder para curar!

8. Atividade 2:

Faça um caminho com muitas voltas com fita crepe, no chão 
da sala (uma espécie de labirinto). E peça para cada criança 
tentar chegar até um jovem que estará representando Jesus. 
Quando a criança chegar, deve dizer: “Jesus tem poder!”

Explique para as crianças que Jairo foi até onde Jesus estava, 
para pedir que ele curasse a sua única filha e que, mesmo 
com o caminho difícil, ele não desistiu porque sabia que Jesus 
tinha poder para curar sua filha.

9. Oração:

Faça um momento especial de oração com as crianças, orando 
pelos enfermos e também pelas crianças de outros países que 
também estão enfermas.

Prepare um coração cortado em papel vermelho com um 
“band-aid” ou esparadrapo preso nele e com a frase escrita: 
“Jesus tem poder!”. Dê um para cada criança.

Mostre a ilustração do Mapa Múndi e explique que em todo o 
mundo há pessoas doentes e que precisam da nossa oração.



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 : Escolha de Paulo e Barnabé

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.

IMPORTANTE: Professor, dê uma olhada no último estudo 
do mês, para que possa prepará-lo com antecedência.

Estudo

1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor:

• Pescador de homens - assista aqui

• Missionariozinho - assista aqui

• Hino: Viva! Jesus é Poder – assista 
aqui

3.Versículo: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem o
Evangelho a todas as pessoas.” (Marcos 16.15)

4. História: (Atos 13: 1- 4)

Diga que na história de hoje vão conhecer dois personagens: 
Paulo e Barnabé

Apresente o mapa da primeira viagem de Paulo e 
diga que vão começar uma grande viagem que teve 
início na Igreja de Antioquia ( fixe a gravura da igreja 
na cidade de Antioquia)

Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, 
Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora 
criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam 
ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:

• “Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho
chamado”.

Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os 
enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e 
dali navegaram para Chipre.

https://www.youtube.com/watch?v=CTMUy-F2zjM
https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4
https://www.dropbox.com/s/uoy0wyz8w0s0zf1/ATV%20Vers%C3%ADculo.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8n7p2yaqzwn29t/Primeira%20Viagem.pdf?dl=0


5.Oração

Coloque em uma caixa gravura de bandeiras ou nome de países 
, e depois vá sorteando com as crianças, para que elas orem por 
cada uma delas. (você pode brincar de “batata quente”, e quem 
ficar com a caixa sorteia por qual país estarão orando.)

Sugestões para a contação da história:

a) Coloque-os sentados e vá fazendo gestos:

• Quando falar dos profetas e mestres aponte para eles,
como se fosse enumerando;

• Adoravam e jejuavam levante as mão para adorar e
coloque as mãos sobre a boca para jejuar;

• O Espirito Santo disse, coloque - se de pé e fale, olhando
para eles, como se a voz estivesse vindo dos céus; ...

b) Faça um monólogo contando esta experiência, como se
fosse Paulo ou Barnabé.

c) Peça que as crianças leiam em suas Bíblias Atos 13:1-4, e em
pequenos grupos façam um teatro com a cena.

6.Atividades

a) Vamos fazer uma importante viagem

Coloque uma mala no centro da sala, no chão. Diga às 
crianças que vocês vão viajar e que precisam se preparar. Peça 
que elas imaginem que aquela é a mala delas.

Diga que você trouxe algumas coisas que imaginou que 
elas gostariam de levar para a viagem, e vá colocando ou 
não na mala, à medida que elas vão dizendo se as coisas 
são ou não necessárias. Exemplos: roupas, sapatos, ursinho 
para dormir, Bíblia, garrafa pet, escova de dente, caixa de 
sapato, etc.

Veja que na lista há coisas necessárias e desnecessárias. Vá 
perguntando das crianças e colocando ou não na mala.

Bem, crianças, acho que nossa mala está pronta. Mas essa é 
uma viagem diferente.. Vamos viajar com o apóstolo Paulo e seu 
companheiro de aventuras, o amigo Barnabé.

Abra um tecido bem grande no chão, peça que as crianças 
sentem –se nele e então pegue as pontas, imaginando 
que estão em um grande barco, e iniciaram a viagem com 
Paulo e Barnabé. Cantem uma música enquanto “viajam”, 
então chegue em Chipre, e coloque no mapa a gravura do 
barquinho, falando que na próxima aula ficaremos sabendo 
sobre as aventuras dos dois ali.

b) Diário de bordo

Façam um “Diário de Bordo” das aventuras de Paulo e Barnabé 
em sua primeira viagem missionária. Escreva com eles o texto, 
de uma maneira contextualizada e atual.



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 pelos missionários

b) Combine com seus pais e troque o doce da semana por
oferta para missões

c) Pesquise sobre os missionários da Junta de Missões
Mundiais

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 está disponível 

no site para download.



2a. SEMANA

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

Título : Falar do poder de Jesus é nossa responsabilidade

Objetivo da aula : Que as crianças compreendam que 
assim como Paulo e Barnabé , nós também temos a 
responsabilidade de anunciar o Evangelho a todas as pessoas.

Estudo

1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor:

• As criancinhas de todas nações - assista aqui

• Missionariozinho- assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Versículo: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem o
evangelho a todas as pessoas.” (Marcos 16.15)

Diga às crianças que você escondeu partes do versículo em 
toda a sala, e que elas precisam encontrar para formarem, 
juntas, o verso todo.

Para ficar mais dinâmico pode fazer duas equipes (cada 
equipe terá uma cor do versículo), parabenize a equipe que 
terminar primeiro.

4. História: (Atos 13: 5-12)

Antes de começar a história, leve o barquinho até Pafos, e diga 
que a história de hoje, vai se passar nesta cidade. Quando 
terminar, coloque uma igreja nesta cidade.

Olá, meu nome é Sergio Paulo, eu moro em Pafos. Conheci Paulo, 
Barnabé e João Marcos, um jovenzinho que os ajudava, quando 
eles vieram para cá, depois de viajarem por toda ilha de Chipre. 
Não quero me gabar, mas gosto muito de estudar, e fiquei 
curioso, queria muito ouvir Barnabé e Paulo falarem da Palavra 
de Deus.

Elimas, meu auxiliar, fez de tudo para que eu não me encontrasse 
com eles... agora eu entendo, ele queria me desviar da fé, afinal 
ele era um falso profeta e até mesmo estava envolvido com 
magia, seu maior desejo era que eu não conhecesse a Verdade, 
que agora eu sei que é Jesus.

Quando Paulo percebeu o que Elimas estava fazendo, cheio 
do espírito Santo chamou a atenção dele, bem bravo:

https://www.youtube.com/watch?v=CivP8Uovx1E
https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4


• Você é inimigo de Deus, e de tudo o que é bom, você é
muito mal! Quando é que você vai parar de fazer tudo isso?
Saiba que por causa deste seu comportamento, a mão de
Deus está contra você , e você vai ficar cego, sem poder ver
nada, durante algum tempo. ( para os mais velhos recite
literalmente o que está no versículos 10-11)

Vocês sabem o que aconteceu ? ( deixe as crianças falarem). 
Isto mesmo... na mesma hora o Elimas ficou totalmente cego, 
e ele saiu tateando, para não bater nas coisas, e procurava 
alguém para guiá-lo pela mão.

Quando vi o que aconteceu, eu acreditei em Jesus, 
imediatamente !!!!! Afinal Ele é Mega Poderoso. Depois disto, 
meus 3 novos amigos, navegaram para Perge , na Panfília.

5. Oração

Utilize a roleta, para que as crianças orem. Pode 
colocar uma “bailarina com clips”, para que as crianças 
rodem, e orem pelo motivo que cair. Confeccione 
roletas para que as crianças levem para casa e 
continuem com os períodos de oração

Sugestão de como contar a história

Para contar a história faça um monólogo, ou utilize um 
fantoche.

6. Atividades

a) Vamos continuar nossa viagem

Mostre no mapa que hoje a viagem será bem longa. 
Abra novamente o tecido bem grande no chão, peça que 
as crianças sentem –se nele e então pegue as pontas, 
imaginando que estão em um grande barco, enquanto 
sacodem o tecido, pergunte como eles imaginam que foi esta 
viagem. Aproveite para falar que missionários passam por 
dificuldades e perigos, e por isso temos a responsabilidade de 
orarmos por eles. Coloque o barco na cidade de Perge, e fale 
que ali será a nova aventura do próximo domingo.

b) Diário de bordo

Continue o “Diário de Bordo”, das aventuras de Paulo e 
Barnabé em sua primeira viagem Missionária. Escreva com 
eles o texto, de uma maneira contextualizada e atual.

c) Pintura

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 pelos missionários

https://www.dropbox.com/s/tnmk2hyk1kkwgi5/Roleta%20de%20ora%C3%A7%C3%A3o.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bypbz346jb7phez/Paulo%20e%20Barnab%C3%A9.jpg?dl=0


b) Combine com seus pais e troque o doce da semana por
oferta para missões

c) Pesquise sobre os missionários da Junta de Missões
Mundiais

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

Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha



3a. SEMANA

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

Título : João Marcos desiste

Objetivo da aula : Que as crianças compreendam que 
assim como Paulo e Barnabé , nós também temos a 
responsabilidade de anunciar o evangelho a todas as pessoas.

Estudo

1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor:

• As criancinhas de todas nações - assista aqui

• Missionariozinho - assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Versículo: “Anunciem a sua glória entre as nações, seus
feitos maravilhosos entre todos os povos!” (Salmos 96.3)

Reproduza o quebra cabeça do versículo para que as crianças 
montem , e depois leia na Bíblia .

4. História: (Atos 13: 13)

Para você pensar, professor:

Em companhia de seu tio Barnabé, João Marcos acompanhou 
Paulo em sua primeira viagem missionária até Perge, de onde 
Marcos voltou, por motivos não declarados (At 13.13). Rejeitado 
por Paulo para a segunda viagem missionária, ele e Barnabé 
partiram para Chipre (At 15.38-40).

Ignoramos o que aconteceu realmente com João Marcos em 
relação ao seu fracasso como missionário. Mas podemos inferir 
que talvez fosse falta de experiência com Deus, ou de conversão; 
falta de convicção do seu chamado, ou saudades de casa, ou 
medo das dificuldades. Mas não devemos julgar! “Não julgueis, 
para que não sejais julgados” (Mt 7.1). Por ser bem jovem, o mais 
provável é que sua hora não havia chegado.

Graças a Deus, Barnabé deu uma segunda chance a João 
Marcos. Paulo e Barnabé estavam prontos para iniciar sua 
segunda viagem missionária, e Barnabé quis levar consigo o 
jovem que tinha fracassado na primeira viagem, porque podia 
enxergar o grande potencial na vida dele. Mas Paulo não 
tinha a mesma convicção. O resultado foi que Paulo e Barnabé 
se separaram por causa de João Marcos. Barnabé, “filho da 

https://www.youtube.com/watch?v=CivP8Uovx1E
https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4
https://www.dropbox.com/s/ggvmrs7zwgt43m8/Quebra%20Cabe%C3%A7a.pdf?dl=0


exortação”, levou-o na sua viagem missionária a Chipre (v.39), 
dando-lhe a segunda chance. Não ouvimos mais nada negativo 
sobre a atuação de João Marcos. Parece que Barnabé fez um 
bom trabalho ao discipulá-lo.

Coloque as crianças para assistirem o vídeo

Converse com eles, principalmente sobre a primeira parte do 
vídeo que fala sobre a responsabilidade de fazermos missões, 
e como algumas pessoas começam e desistem. Pergunte se 
eles já desistiram de algo importante, e como se sentiram.

Então conte que em Perge, João desistiu de continuar a 
viagem com Paulo e Barnabé, e voltou para casa. Mas tempos 
depois ele viajou novamente com Barnabé. Aprendeu muito e 
acabou sendo valorizado também por Paulo.

• Coloque a gravura de uma Igreja em Perge.

5. Oração

Contorne as mãos das crianças e escreva os motivos de oração 
para que elas levem para casa e continuem a orar.

Sugestão: Faça luvinhas de TNT e cole com as crianças os 
motivos de oração

6. Atividades

a) Vamos continuar nossa viagem

Mostre no mapa que agora a viagem será a pé, porém que 
você vai colocar o barquinho na próxima cidade, só para 

mostrar que a viagem continua. ( deem uma volta na sala 
andando, e diga “chegamos em Antioquia da Pisidia”.

b) Diário de bordo

Continue o “Diário de Bordo”, das aventuras de Paulo e 
Barnabé em sua primeira viagem Missionária. Escreva com 
eles o texto, de uma maneira contextualizada e atual.

Incentive-os a escreverem no Diário de bordo o que acham 
que João sentiu quando desistiu da viagem.

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 para que o coração das pessoas que não conhecem
Jesus seja terra fertil para a Palavra de Deus

b) Combine com seus pais e troque o doce da semana por
oferta para missões

c) Pesquise sobre os países que ainda não tem missionários da
Junta de Missões Mundiais

d) Mande mensagem falando do amor de Jesus para seus
amigos

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


Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha



4a. SEMANA

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

Título : Paulo e Barnabé sacodem o pé

Objetivo da aula : Que as crianças compreendam que 
assim como Paulo e Barnabé , nós também temos a 
responsabilidade de anunciar o evangelho a todas as pessoas.

Estudo

1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor:

• As criancinhas de todas nações - assista aqui

• Missionariozinho - assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Versículo: “Anunciem a sua glória entre as nações, seus
feitos maravilhosos entre todos os povos!” (Salmos 96.3)

Faça fichas com as palavras do versículo das Lições 1 e 2, e 
também com o das lições 3 e 4. Misture tudo e peça para que 
montem os dois versículos. Depois leiam, e recitem de cor.

4. História: (Atos 13: 14-52)

No sábado, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e se 
sentaram.

Depois da leitura da Lei e dos Profetas, os chefes da sinagoga 
lhes mandaram dizer:

• Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para
o povo, falem.

Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse:

• Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me!

E então foi falando sobre a saída dos hebreus do Egito, como 
Deus levantava os juízes para julgar o povo, falou do rei Saul e 
do rei Davi...

Todos prestavam muita atenção... então falou de Jesus, Sua 
morte e ressurreição, e de como Ele perdoa nossos pecados.

Quando terminaram e já estavam saindo da sinagoga, o povo 
perguntou se eles podiam voltar no próximo sábado para 
ensinarem mais coisas.

https://www.youtube.com/watch?v=CivP8Uovx1E
https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4


Eles voltaram... Muitos gostaram do que ouviram, e aceitaram 
a Jesus como Salvador, porém alguns não gostaram da 
presença e ensino de Paulo e Barnabé , e começaram a 
provocar perseguição contra eles.

Eles então sacudiram os pés, em sinal de protesto, e foram 
para Icônio.

5.Oração

Reproduza as fichas de oração, explique o que cada uma 
significa e então coloque –as em um envelope. No momento 
da oração deixe que cada criança pegue uma ficha, e então 
ore por aquele motivo.

6.Atividades

a)Desenho

Peça que façam um desenho sobre a história.

Enquanto desenham, converse com eles sobre a aventura de 
Paulo e Barnabé.

b) Diário de bordo

Continue o “Diário de Bordo”, das aventuras de Paulo e 
Barnabé em sua primeira viagem Missionária. Escreva com 
eles o texto, de uma maneira contextualizada e atual.

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 para que o coração das pessoas que não conhecem
Jesus seja terra fertil para a Palavra de Deus

b) Combine com seus pais e troque o doce da semana por
oferta para missões

c) Pesquise sobre os países que ainda não tem missionários da
Junta de Missões Mundiais

d) Mande mensagem falando do amor de Jesus para seus
amigos

Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha

https://www.dropbox.com/s/fm2z1sejr8xjyvu/Fichas%20de%20ora%C3%A7%C3%A3o.jpg?dl=0


5a. SEMANA

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

Título : Revisando a viagem de Paulo e Barnabé

Objetivo da aula : Fazer revisão do conteúdo estudado no 
mês, e apresentá-lo a igreja ou país.

OBSERVAÇÃO: As crianças deverão realizar as atividades 
do culto

ORDEM DO CULTO

1.Recitar Tema e Divisa da Campanha

2.Louvor:

• As criancinhas de todas nações - assista aqui

• Missionariozinho - assista aqui

• Ei você meu vizinho - assista aqui

• Hino Viva! Jesus é Poder – assista aqui

3.Apresentação Especial

• Escolha uma música sobre missões para que as crianças
apresentem

• Prepare um grupo para que mostre o mapa da Primeira
viagem, e conte o que aconteceu em cada cidade já
estudada.

• Leiam o Diário de Bordo que construíram coletivamente.

• Dividam-se em pequenos grupos para orar por Missões

• Façam a entrega dos cofrinhos que confeccionaram em
janeiro

Encerramento

Oração

Louvor: Hino Oficial da Campanha

https://www.youtube.com/watch?v=CivP8Uovx1E
https://www.youtube.com/watch?v=MKPAkjY463I
https://www.youtube.com/watch?v=-bC5ej0-5YI&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=T8mDuMaKiG4
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1a. SEMANA

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

Título: Jesus nos socorre.

Objetivo geral: Mostrar aos adolescentes que as dificuldades 
que nos cercam não devem nos desviar de procurar por 
socorro em Jesus. Apresentar que viver em uma boa situação, 
ou estar em um lugar privilegiado, não impede que haja 
momentos de tristeza e lutas. Salientar a importância de 
continuar crendo em Jesus e confiar em Seu socorro.

ESTUDO

1. Introdução: Peça a um voluntário entre os alunos para que
leia o tema e a divisa da Campanha de Missões Mundiais 2021.

2. Louvor:

• Isadora Pompeo - Seja Forte - assista aqui

• Best Friends (Live) | Hillsong Young & Free - assista aqui

3. Quebra-gelo:

Cinco Semelhanças: Separe os alunos em grupos de 
até quatro pessoas e peça a eles que encontrem cinco 
semelhanças entre elas. Não vale falar partes do corpo, roupas 
ou trabalho. Peça que falem sobre gostos, preferências, 
traços de personalidade... Os adolescentes devem anotar 
em um papel as cinco semelhanças entre o grupo e, após 
determinado tempo (5 a 10 min minutos), peça que cada 
grupo leia os cinco itens encontrados. Depois, vejam se há 
semelhanças entre os grupos formados. Mostre, ao final, que 
todos têm uma semelhança e pertencem a uma família, a 
família de Jesus Cristo.

4. Versículo:

“Jesus foi com ele.” (Marcos 5:24)

Pedir aos alunos que escrevam o versículo em uma folha, bem 
destacado, personalizado e de maneira criativa. Depois, faça 
um painel expondo todos os trabalhos. Ao final, todos leem o 
versículo juntos.

5.História:

Marcos 5:21-43 - Leiam com bastante atenção e reverência 
esta história narrada no livro de Marcos.

Nela, temos como um dos protagonistas Jairo, que era um 
dos principais da sinagoga. Este homem chega até Jesus, 
ajoelha-se aos seus pés e clama por socorro, pois sua filha 

https://www.youtube.com/watch?v=-LQEZynyqYM
https://www.youtube.com/watch?v=EuasXoRa45M


estava morrendo (Mc 5.23). O que podemos destacar aqui é 
que Jairo estava se arriscando bastante ao procurar Jesus. Os 
fariseus que eram contra Jesus, poderiam se colocar contra 
ele também e, assim, ele perderia toda a importância que 
tinha. Vale ressaltar que esta história nos mostra também que 
as enfermidades e tristezas podem acontecer com qualquer 
pessoa: Jairo era um dos principais da sinagoga, conhecia a 
Lei e obedecia a Deus. Poderíamos dizer: ele lia a Bíblia e tinha 
um ministério bem importante na igreja. Mas isso não quer 
dizer que coisas ruins não pudessem acontecer a ele. Jairo 
tinha poder e tinha dinheiro, mas nenhuma dessas coisas 
poderia salvar a vida de sua filha.

E sabe o que é mais lindo nesta história? Quando Jairo pede 
que Jesus vá com ele até a sua casa para curar a sua filha (Mc 
5.23), Jesus o segue! Jesus atende ao pedido dele e vai com 
ele. Talvez reconhecendo ali uma fé que ultrapassa todas as 
barreiras, que testemunha a todos quem poderia salvar sua 
filha.

No relato há uma quebra por causa da história da mulher do 
fluxo de sangue, uma outra pessoa que precisava de uma 
cura e busca ao Senhor em meio a uma multidão. A mulher 
é curada, e talvez isso tenha dado mais alegria e esperança 
ao coração de Jairo, pois mostrava mais uma vez que Jesus 
era capaz de fazer milagres. Mas logo em seguida aparece 
alguém e diz para Jairo não incomodar mais o Mestre, porque 
a menina já estava morta (Mc. 5:35). Isso deve ter sido um 
choque para o pai!

Mas Jesus responde: “Não temas, crê somente” (Mc. 5:36). 
E diante disso tudo, Jairo continua crendo! Apesar de ouvir 
palavras negativas, que diziam que a menina morreu, Jairo 
sabe que deveria dar ouvidos a Jesus e a ninguém mais. Ele 
não se importa com o que diziam a ele e continuou crendo 
que Jesus poderia mudar esta história e o levou até a sua casa. 
Jesus cura a menina ao tocar nela, manda que ela se levante e, 
imediatamente, ela se levanta e põe-se a andar (Mc. 5:41, 42).

Em nossas vidas, quando as coisas fogem ao nosso controle, 
quando parece que Jesus não nos atende, ou não nos ouve, 
não se esqueça: nada foge ao Seu controle! Ele não mudou 
e com esse mesmo poder, Ele nos auxiliará. “Não temas, 
somente creia”.

6.Oração:

Ore por sua família, pela salvação daqueles que ainda não 
aceitaram a Jesus. Ore para que você seja sal e luz em sua 
família e testemunhe de Cristo com sabedoria e em amor.

PLUS: [SUB12] Salvação para a família - Luciano Subirá:

ATIVIDADES:
Quadro de oração:

1. Procure um lugar em seu quarto onde você possa colocar
seu quadro de oração e orar diariamente pela sua família;

https://www.youtube.com/watch?v=gBfzX-UlFq4


2. Monte seu quadro: você pode escolher uma foto de toda
a sua família, ou montar um mosaico com fotos de todas as
pessoas de sua família;

3. Cole a foto/ou fotos em um papelão, ou papel mais grosso,
crie uma moldura com fitas ou papel recortado formando
assim seu quadro de oração.

Ex.:

2- Vamos Colocar em prática durante a semana?

Assista ao vídeo “Entregando ao Senhor”

Reflita sobre o que você precisa entregar a Deus nesse 
momento. Procure um tempo em sua semana para orar 
sobre isso. Como sugestão, você pode escrever sua oração, 
ou fazer uma arte, por exemplo um vídeo ou uma colagem. 
Pense em algo bem criativo e louve a Deus através dessa arte, 
dedicando-a ao Senhor. Os alunos que desejarem, podem 
compartilhar com os demais da sala no próximo domingo, ou 
através de algum grupo virtual da igreja nas redes sociais.

Encerramento:

Oração de agradecimento pela família e pela família que 
somos em Jesus.

• Louvor: The Modern Post - Rejoice (Acoustic)
Sempre que encontrar essa 

imagem, o arquivo está disponível 
no site para download.

https://www.youtube.com/watch?v=zBOcIusxx6Q&list=RDCMUCOaGUokN9ojuoqP-LYifS1Q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=45ldAJwLpr8


2a. Semana

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

Título: Deus escolhe os menos preparados?

Objetivo da aula: Mostrar através do exemplo de Maria 
que Deus pode escolher os menos preparados, ou os menos 
esperados, para abençoar vidas. Apresentar a obediência da 
mãe de Jesus como um exemplo a ser seguido por todos nós.

ESTUDO

1.Introdução: Leitura em conjunto do tema e da divisão da
Campanha de Missões Mundiais 2021.

2.Louvor:

• Alfa e Ômega – Marina Friesen - assista aqui

• I surrender – Hilsong UNITED - assista aqui

3.Quebra-gelo:

Em Uma Palavra: Peça ao grupo que descreva em uma 
palavra o que sentiriam se tivessem de cumprir um desafio 
inesperado e que envolvesse seu “crush”, sua família, 
sua cidade, seu futuro e o futuro da humanidade. Cada 
adolescente deve escrever a palavra que escolher em um 
papel e, após 5 minutos, o professor pede que cada um leia a 
palavra escolhida. Separe outros 5 minutos para conversarem 
sobre os resultados obtidos, as semelhanças, as diferenças e o 
que a maioria escolheu.

4. Versículo:

“Maria então disse: aqui está a serva do Senhor; cumpra-se em 
mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu.” (Lucas 1:38)

Para a fixação do versículo acima, peça aos adolescentes para 
fazer o desenho da anunciação à Maria, escrevendo também 
o versículo no papel.

5.História:

Lucas 1.28-38 - Leiam com bastante atenção e reverência esta 
história narrada no livro de Lucas.

No segundo domingo, quando muitos países do mundo 
comemoram o dia das mães, gostaríamos de pensar nestes 
versículos da Bíblia sobre a espiritualidade de Maria. Há uma 
tradição religiosa, na realidade brasileira, que nos afasta um 
pouco dessa personagem da Bíblia. Mas devemos lembrar 

https://www.youtube.com/watch?v=hCVRYamLhHk
https://www.youtube.com/watch?v=A4N2ausO6Sw&list=PLL4jWyZkGrLveYmNtc6YnNJe9IasENYLp


que ela está na Bíblia e é uma figura valiosa do Evangelho. 
Maria era chamada Miriã, que significa rebelde. Podemos 
pensar na “boa rebeldia”, onde há a confrontação do mal. 
Maria poderia ter essa característica. Ela era de Nazaré, uma 
cidade bem pequena, tinha mais ou menos 15 anos de 
idade, era muito jovem. Era comprometida com José, mas 
ainda não haviam casado. Então, aparece o anjo e apresenta 
a ela um projeto da parte de Deus, mas isso colocaria Maria 
numa grande crise, pois ela ficaria grávida e teria um filho, o 
Salvador.

A intervenção de Deus foge dos planos de Maria! Era 
uma intervenção sobrenatural. Há algumas pessoas que 
acreditam em Deus, mas não aceitam nenhuma intervenção 
sobrenatural Dele. Essa intervenção divina não causaria boa 
imagem na vida de Maria. Isso nos faz pensar e lembrar que, 
quando estamos em meio a problemas e desafios, a mão de 
Deus também está presente.

Quando o anjo faz a anunciação do que iria acontecer, 
Maria faz uma pergunta ao anjo, buscando entender como 
isso poderia ser, já que ela ainda não era casada. Ela ouve 
o desafio, pensa sobre isso a partir da explicação do anjo
e responde que “sim”. Mesmo não tendo certeza do futuro,
sendo pobre, estando num lugar pouco privilegiado, Maria
nos mostra o que é obediência: “Aqui está a serva do Senhor,
cumpra-se em mim a Sua vontade”. É impressionante essa
postura de Maria.

Quando as coisas acontecem e fogem ao nosso controle, 
quando não conseguimos entender, é mais provável que 
haja revolta, resistência contra Deus, mas Maria aceita 
completamente o que Deus tem para a vida dela.

No cântico de Maria, o mais surpreendente é que ela mostra 
humildade. Diante de todos esses fatos, Maria se alegra 
porque o Senhor é seu Salvador. Ela reconhece seu pecado, 
sua condição humilde de serva e se alegra com a bênção do 
Senhor. Ela apresenta um coração missionário ao se mostrar 
feliz em poder abençoar outros, e se lembra da misericórdia 
de Deus que alcançou nossa vida. Essa espiritualidade serve 
de exemplo para nós, para que possamos nos ver sempre 
como servos, prontos a obedecer e abençoar a outras vidas.

Texto a partir da pregação: “A espiritualidade de Maria” – Pr. 
Luiz Sayão – acesso via YouTube.

6.Oração:

Em duplas, orem pelas mulheres em todo nosso país, que 
Deus abençoe as mães e as ajude a educar filhos na presença 
do Senhor e em seus ensinamentos, que sejam bons 
exemplos e tenham a perseverança de orar por seus filhos. 
Orem também pelas mães missionárias que enfrentam muitas 
vezes grandes desafios para criarem e educarem seus filhos 
em lugares inóspitos e perigosos.



7.Atividades:

Produza um vídeo com sua família em que vocês 
homenageiem a mãe, ou alguém que tenha essa presença 
materna de acolhimento, carinho e dedicação em sua família. 
Compartilhe com a pessoa homenageada.

8.Vamos Colocar em prática durante a semana?

Compartilhando e abençoando: A turma deve arrecadar 
ajuda durante o mês de maio e junho para projetos de 
Missões Mundiais. Cada adolescente deve pedir à família que 
contribua com algum valor que deverá ser ofertado ao projeto 
que a turma escolher. (Você também pode pedir aos seus 
vizinhos e parentes!). Veja aqui alguns projetos missionários

PLUS:

O Ramadã é uma época em que todos os muçulmanos fazem 
jejum durante o dia todo, buscando pagar seus pecados com 
Deus. O Ramadã esse ano terminará dia 12 de maio. Durante 
esse tempo, muitos cristãos em todo o mundo também 
oram e jejuam pedindo a Deus que se revele na vida dos 
muçulmanos através de Jesus Cristo. Hoje, queremos convidar 
você para orar pelos muçulmanos e conhecer mais acessando 
o canal da JMM no YouTube

Encerramento

• Oração de agradecimento pela sua família e pela família
que somos em Jesus.

• Louvor com Watoto - assista aqui

http://missoesmundiais.com.br/campanha/projetos
https://www.missoesmundiais.com.br/noticias/eventos/577-encontros-com-jesus-no-ramada
https://www.youtube.com/watch?v=yMvhXiXCWDU


3a. SEMANA

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

Título: Jesus dá a vida eterna!

Objetivo da aula: Apresentar aos adolescentes que a única 
maneira de termos a vida eterna é através de Jesus Cristo. 
Nenhuma outra forma ou característica em nossa vida nos dá 
acesso à Salvação.

ESTUDO

1. Introdução: Assistam ao clip da música tema da campanha
de missões de 2021.

2. Louvor:

• Isadora Pompeo e João Figueiredo - Máscaras - assista aqui

• João Figueiredo e Isaias Saad – Tão Lindo - assista aqui

• Hilsong Worship – What a Beautiful Name - assista aqui

3. Quebra-gelo:

Criatividade e Sentimentos – peça que cada aluno pegue uma 
folha de papel, dobre em quatro partes e faça um desenho em 
cada uma de alguma coisa que retrate:

a) alegria;

b) tristeza;

c) medo;

d) esperança.

Dê alguns minutos para que os adolescentes se expressem 
em seus desenhos e, terminado esse tempo, eles podem 
compartilhar com o grupo os desenhos e dizer algumas 
palavras sobre o que desenharam. Ao professor, sugerirmos 
acompanhar tanto os desenhos, quanto os comentários entre 
os colegas para perceber o que está sendo retratado, o que 
precisa de atenção, oração, e para que não haja bullying entre 
eles.

4. Versículo:

“Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que, se 
alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no 
reino de Deus.” (João 3:5)

Para que os adolescentes tenham e memorizem esse 
versículo, o professor separa a turma em três grupos. Cada 
grupo deverá escrever o seu trecho num pedaço de papel de 
acordo com o número de alunos da turma. Depois, os grupos 

https://www.youtube.com/watch?v=uD5dJXCa_1s
https://www.youtube.com/watch?v=6xeC3EmAUEw
https://www.youtube.com/watch?v=nQWFzMvCfLE


devem entregar a sua parte copiada para cada colega. Assim, 
ao final, todos terão o versículo completo e poderão ler em 
grupo.

5.História:

João 3:1-17 - Leiam com bastante atenção e reverência essa 
história narrada no livro de João.

Nesta passagem, encontramos a figura de Nicodemos, fariseu 
(um judeu que seguia formalmente a Torá e orgulhava-
se de suas boas obras), membro do Sinédrio (que era um 
júri formado por homens mais velhos, com experiência e 
excelente conhecimento da Lei judaica), e ele vai até Jesus 
para O conhecer mais. Nicodemos fez isso durante a noite, 
pois não queria que seus colegas o vissem conversando 
com Jesus sobre um assunto que ele deveria ter mais 
conhecimento. Sabia que isso também acontece muitas 
vezes com os missionários que trabalham em campos onde 
a maioria das pessoas não aceita bem o Evangelho? Muitas 
vezes, eles são procurados durante a noite por pessoas que 
querem fazer mais perguntas sobre Jesus e sobre a Bíblia, mas 
que não querem que ninguém saiba disso.

Bem, Nicodemos entendia e aceitava que Jesus podia fazer 
milagres, pois ele já tinha visto e acreditava nele. Nicodemos 
disse isso a Jesus, chamando-o de Mestre. Quando Jesus 
respondeu que “se alguém não nascer de novo, não pode ver 
o reino de Deus”, Nicodemos não entendeu, e perguntou a
Jesus como seria isso, se era sobre um nascimento natural, do

corpo da mãe. Então, Jesus explicou que o “novo nascimento” 
através da “água e do Espírito” está se referindo à conversão 
vinda do arrependimento, confessada publicamente no 
batismo das águas.

Nicodemos ainda não entende como isso poderia acontecer, 
pois para ele, conhecedor e praticante da Lei, não era possível 
reconhecer Jesus como o Messias que viria para dar a salvação 
a todos. Mas Jesus continua explicando e também diz a 
Nicodemos que ele, embora conhecesse muito da religião, 
estava distante de Deus e da Sua vontade. Jesus também 
apresentou ao fariseu o plano de Salvação do Senhor, que O 
enviou na forma de um homem para que todo aquele que 
Nele crer tenha a vida eterna. Assim, quem se entrega a Jesus, 
se reconhece pecador e se aproxima da luz, renegando a 
escuridão do pecado.

Por isso a religião, a família, o comportamento, as boas 
obras, nada disso garante a nossa salvação. Se fosse assim, 
Nicodemos seria um dos “principais” salvos. O que importa 
mesmo e unicamente é ser salvo através de Jesus Cristo, Ele é 
o único que garante a nossa salvação. Um ministério famoso,
uma família da igreja, um comportamento bom, não te fazem
“nascer de novo”; somente um novo ser pleno da vida que há
em Deus através de Jesus tem um novo nascimento.

E você? Já curtiu essa mensagem e começou a seguir Jesus? 
E sabe o que é mais interessante? Essa nova vida precisa 
ser compartilhada com todos, para que todos possam ter a 



oportunidade da vida eterna. Você enviaria essa mensagem 
aos seus amigos?

6. Oração:

Ore agradecendo a Deus pela salvação em Jesus Cristo, 
entregando-se novamente nas mãos de Deus. Peça ao Senhor 
que seus amigos mais próximos também se entreguem a 
Jesus.

7. Atividades:

• Se você tem acesso ao Instagram e ao Facebook, procure
seguir pessoas que te conduzam à Verdade, que te
aproximem de Jesus. “Follow Jesus!”

• Faça uma lista dos perfis que mais te chamam a atenção e
que te ajudam a viver uma vida cristã, envie para os seus
amigos e peça para eles também seguirem. Você deve
ainda receber vários perfis para seguir, veja com atenção e
dê um follow se for de Deus!

Sugerimos ao professor da sala que fique por dentro das 
listas trocadas e cheque para ver se tudo será para edificação 
dos alunos.

8. Vamos Colocar em prática durante a semana?

Escolha um dos vídeos abaixo, assista e compartilhe o que 
você viu com sua família. Vocês podem orar juntos ao final.

• Encontros com Jesus no Ramadã - Campanha de Oração -
Vídeo 03 - Oriente Médio - assista aqui

• Vídeo Missionário – Edna Carmona – Botsuana (África) -
assista aqui

9. Encerramento

• Oração de agradecimento pela sua família e pela família
que somos em Jesus.

• Louvor: - What A Friend We Have In Jesus Immanuel
Worship | Acoustic w: chords

Plus:

• Filmes cristãos - assista aqui

• Insta: @fetulipas

https://www.youtube.com/watch?v=yc_BnF2UVNA
https://www.youtube.com/watch?v=UuEzmJ25yME
https://wwhttps://www.youtube.com/watch?v=WXxe5ovBZWg&list=PLTVah5DFLYOWLh-GGLvMkjmc4xtueh8n1
https://wwhttps://www.youtube.com/watch?v=WXxe5ovBZWg&list=PLTVah5DFLYOWLh-GGLvMkjmc4xtueh8n1
https://www.youtube.com/watch?v=NxWfCJB0Sck
https://www.instagram.com/fetulipas/


4a. Semana

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

Título: Viva o poder de transformar até aos confins da Terra.

Objetivo da aula: Mostrar aos adolescentes as expressões 
do poder de Jesus através da vida, e na vida, daqueles que 
escolhem segui-lo.

ESTUDO

1.Introdução: Assistam ao vídeo da campanha de Missões
Mundiais:

2. Louvor:

• Vida Comum | CantoVerbo - Vídeo Letrado - assista aqui

• Quero seguir-te – Diante do trono - assista aqui

3. Versículo:

“Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum”. 
(Atos 28:5)

Os adolescentes devem ler o versículo em grupo para sua 
memorização.

4. História:

Atos 28:1-6- Leiam com bastante atenção e reverência essa 
história narrada no livro de Atos.

Quando ouvimos o testemunho de missionários que vivem 
em lugares em que a cultura do povo é muito diferente da 
nossa, em lugares onde ter acesso à energia elétrica e à água 
encanada é extremamente difícil, sentimos que ali são os 
confins da Terra. As missionárias Walkíria e Elpídia viveram 
entre os índios Baniwa, no interior do Amazonas. Lá elas 
comeram farofa de formiga tanajura. Os índios torravam a 
formiga e, depois, eles socavam as formigas com a farinha em 
um pilão.

No livro de Atos 28: 1-10 lemos uma história dos confins 
da Terra. O texto de Atos 28: 1-10 conta a experiência do 
apóstolo Paulo na ilha de Malta. Pense um pouco! Trabalhe 
sua imaginação e se veja em uma ilha looooonge e sem toda 
a infraestrutura que temos em nossas casas. Imagine-se em 
uma das 17.508 ilhas da Indonésia! Esse é o país que tem mais 
ilhas em todo o mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=ujek_Ci1M7M
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3wnt2pG28
https://www.youtube.com/watch?v=7rDYrzfVAvc


E o que podemos aprender com a experiência de Paulo na ilha 
de Malta sobre como viver o poder transformador de Cristo 
nos confins da Terra? Para viver o poder de transformar nos 
confins da Terra, haverá dificuldades para se chegar lá.

Em Jerusalém, Paulo foi enviando de navio como prisioneiro 
para Roma. Nessa viagem, acidentalmente, por causa do mal 
tempo no mar, o navio de Paulo atracou na ilha de Malta. 
Houve momentos de perda da esperança pela tripulação: 
“Durante muitos dias não pudemos ver o sol e nem as estrelas, e 
o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda
a esperança de nos salvarmos” (Atos 27:20). Em momentos
como estes, Cristo sempre nos encoraja a viver o poder de
transformar. No caso de Paulo, o sonho que ele teve com o
anjo do Senhor, encheu a boca do apóstolo de palavras de
esperança para a tribulação do navio (Atos 27:22-23).

Nos confins da Terra, homens e mulheres de paz 
serão colocados para ajudar os missionários em suas 
dificuldades: O apóstolo Paulo numa ilha? Imaginem só: 
Paulo era acostumado a pregar em sinagogas e em contextos 
de pessoas sábias, estudiosos da cultura grega, etc. Agora, 
Paulo está num ambiente em que ele nunca pregou, em uma 
ilha. Como nosso querido apóstolo poderia sobreviver nessa 
ilha? Cristo enviou homens de paz. Veja o que Paulo disse: 
“Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade” 
(Atos 28:2). Eles ajudaram Paulo a fazer uma fogueira para 
se proteger da chuva e do frio. Nas palavras de Cristo no 
Evangelho de Mateus 10:11-13, esses homens e mulheres de 

paz são pessoas não convertidas, que são usadas por Deus 
para o avanço do Reino de Cristo na Terra.

Em situações extremas, poderemos viver o poder de 
transformar nos confins da Terra. No momento em que 
Paulo e os moradores da ilha de Malta estavam fazendo a 
fogueira, do meio dos gravetos, uma cobra venenosa picou 
a mão de Paulo. Agora a situação ficou dramática, pois na 
ilha não há soro antiofídico. E além desse perigo, houve a 
superstição dos moradores da ilha de Malta. Eles acreditavam 
que a cobra picou Paulo, porque ele era um assassino e a 
deusa Dikê, uma deusa da ilha de Malta, enviou a cobra para 
matar o apóstolo Paulo, o nosso missionário dos confins 
da Terra (Atos 28:4-5). Então, um milagre aconteceu. Os 
moradores da ilha estavam esperando a morte Paulo, mas 
o veneno da cobra não fez efeito. Ele continuou vivo! (Atos
28:6). O poder de Cristo destrona a crença na deusa Dikê.

Experiência dos confins da terra com cobra: Na Guiné-
Bissau, país do oeste africano, o Pr. Sunate foi enviado com 
sua família para plantar uma igreja na ilha de Bolama, em 
2016. Um dia, seu pequeno filho estava brincando no terreiro 
e enfiou a mão em um buraco. Lá estava uma cobra venenosa. 
O filho do Pr. Sunate foi picado por essa cobra! Sem soro 
antiofídico que pudesse socorrer o menino, a igreja começou 
a orar. O que aconteceu? O menino está vivo até hoje. O poder 
de Cristo curou o menino.



5. Oração:

Ore pelos missionários espalhados ao redor do mundo. 
Ore para que o poder de transformar realidades atue 
poderosamente na comunidade onde eles vivem.

6. Atividades

Você também pode viver o poder de transformar na vida 
dos missionários. Muitas vezes, os missionários que vivem 
nos confins da Terra sentem desânimo, saudade da família, 
mas um e-mail, uma palavra de encorajamento ou uma 
oração pode levar muita alegria. Um casal de missionários 
do oeste africano recebeu um e-mail em 2021 de um jovem 
da Primeira Igreja Batista de Anchieta, no Rio de Janeiro/RJ, 
dizendo que orava por eles desde 2013. Olha que maravilha! 
Esse foi um e-mail muito encorajador e que mostrou o 
cuidado e amor de Deus para com seus filhos.

Procurem na igreja, com o promotor de missões, contatos 
de missionários da JMM e distribuam esses contatos entre a 
turma. Cada grupo fica com um ou dois missionários. Orem 
por eles e procurem mais informações sobre cada um deles 
no www.missoesmundiais.com.br.

7. Vamos Colocar em prática durante a semana?

Agora você vai escrever para o seu missionário. Pode ser uma 
oração, ou algo que te chamou à atenção sobre o trabalho 
dele e o país onde ele vive. Encoraje-o a prosseguir e não 

desanimar. Certamente ele ficará muito feliz em receber esse 
carinho.

Falem com alguns diretamente pelo Instagram: @naivnm 
@renatasanliver @analziranascimento @adrianamarcolino 
@blogvidanamissao @sumialetra @talithamonje

Encerramento

Oração de agradecimento pela igreja, por Missões Mundiais e 
pelos missionários.

• Louvor: Tudo Entregarei (I Surrender All) Louvor | Hino |
Adoração | PIB BH

http://www.missoesmundiais.com.br
https://www.instagram.com/naivnm/
https://www.instagram.com/renatasanliver/
https://www.instagram.com/analziranascimento/
https://www.instagram.com/adrianamarcolino/
https://www.instagram.com/blogvidanamissao/
https://www.instagram.com/sumialetra/
https://www.instagram.com/talithamonje/
https://www.youtube.com/watch?v=5rg15bfZXOo


5a. Semana

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

Título: Viva o poder de transformar o próximo e nós também.

Objetivo da aula: Mostrar aos adolescentes que o poder 
transformador de Jesus atua em nós e também em outros 
que estão próximos a nós. Apresentar que sempre há 
transformação onde o poder de Jesus chega.

ESTUDO

1. Introdução: Assistam ao clip da Campanha de Missões
Mundiais de 2021.

2. Louvor:

• Consagração - Aline Barros - assista aqui

• Eis-me aqui – Diante do Trono - assista aqui

• Enquanto oro – Paulo César Baruk - assista aqui

3. Versículo:

“E, tomando-o pela mão direita, o levantou; imediatamente, os 
seus pés e tornozelos se firmaram”. (Atos 3:7)

Peça aos adolescentes que encenem esse trecho (Atos 3: 1-7) 
e, ao final, repitam em grupo o versículo.

4. História: Atos 3:1-7- Leiam com bastante atenção e
reverência essa história narrada no livro de Atos.

O texto bíblico de Atos 3:1-10 conta a história de cura de um 
homem aleijado que durante 40 anos viveu numa situação 
de extrema pobreza e incapacidade (Atos 4:22). Seus amigos 
e parentes levavam o aleijado todos os dias para pedir 
esmolas na porta formosa no templo de Jerusalém. Você 
já imaginou o que significa viver uma vida inteira pedindo 
esmolas? Viver uma vida sem produzir nada? Sem estudar? 
Essa era a realidade conhecida pelo homem aleijado. A partir 
do versículo 3, a história dele começa a mudar por causa do 
poder que transforma: Jesus Cristo.

Jesus Cristo transformou a vida de Pedro e João. Quando 
Jesus estava vivo, lemos nos Evangelhos que seus discípulos 
estavam sendo trabalhados pelo Mestre. Eles erraram muito, 
mas Jesus nunca desistiu deles. E no livro de Atos, podemos 
ver o resultado da persistência do discipulado de Jesus na 
vida de Pedro e João. Um dos exemplos está registrado na 
história da cura do homem aleijado.

https://www.youtube.com/watch?v=Mhf1Ga4Kc2I
https://www.youtube.com/watch?v=n-h9mqYAoIs
https://www.youtube.com/watch?v=q4gkrUU2hgY


No templo em Jerusalém, certamente, várias pessoas 
passaram pelo homem aleijado, e, talvez, até deram esmolas. 
Mas ninguém jamais parou para ouvir esse homem. Porém, 
Paulo e João foram além das esmolas. O poder de Jesus nos 
leva a olhar o para o nosso próximo com os olhos Dele. Foi 
isso que Pedro e João fizeram, viram o homem aleijado com 
os olhos de Cristo, sem preconceito, sem fazer distinção entre 
pessoas.

Se eles simplesmente tivessem dado a esmola para o homem 
aleijado, a situação desse homem continuaria a mesma. Ele 
não teria experimentado o poder transformador de Jesus. 
Porém, eles deram o nome de Jesus. Qualquer situação de 
extrema pobreza pode ser vencida pelo poder do nome de 
Jesus. Em um dos campos de Missões Mundiais, a Guiné-
Bissau, 62% dos jardins de infância não têm qualquer tipo 
de material pedagógico para os alunos. Você já pensou sua 
escola sem livros, sem carteiras e biblioteca? Nesse país, 
vários alunos vivem essa realidade. Assim como Pedro e João 
enxergaram o homem aleijado com os olhos de Cristo, somos 
convidados a enxergar com os olhos de Cristo situações como 
essa da Guiné-Bissau.

O versículo 7 é muito especial, pois ele tem duas lições 
práticas para fazermos missões: A) Jesus nos chama a 
participar da cura de uma pessoa ou de uma comunidade. 
Quando Pedro disse para o homem aleijado: “em nome 
de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!” (Atos 3:6), em seguida, 
ele pega a mão direita do homem para que ele se levante. 
Provavelmente, foi a primeira vez que alguém pegou na 

mão daquele homem, pois ele era considerado alguém 
amaldiçoado por causa de sua deficiência física. Pedro 
rompeu esse preconceito, pois aprendeu com Jesus que todo 
o ser humano precisa experimentar o poder transformador
de Cristo. Para Jesus, não há pessoas amaldiçoadas e não
amaldiçoadas. Todas as pessoas são alvo do amor Dele na
cruz. B) O poder de Cristo faz o impossível acontecer. Os pés e
os tornozelos do homem aleijado ficaram firmes. Ele começou
a andar depois de 40 anos de incapacidade. É isso que Jesus
faz: coloca esperança em pessoas e povos sem esperança.

Na Guiné-Bissau, a família missionária Mussa, Awa e Ertan 
viveram o poder de transformar em um Centro Comunitário 
do povo B. Esse local era um lugar pequeno e estava 
abandonado há 12 anos por causa de brigas no bairro. 
Ninguém se entendia. Esse centro comunitário estava com as 
janelas, portas e telhados quebrados. O chão tinha muita casa 
de cupins. Era impossível fazer algo naquele lugar. Porém, 
através da Palavra de Deus, as intercessões feitas no Brasil e 
as ofertas missionárias, um lugar de pobreza foi transformado 
num lugar onde a Palavra de Deus é pregada na Páscoa e 
no Natal para crianças muçulmanas. Pouco a pouco, Deus 
foi transformando as mentes e os corações e aquele local foi 
sendo reformado. Sempre há transformação onde o poder 
de Jesus chega. Se há brigas e discussões, o poder de Jesus 
chega com a paz.



6. Oração:

Ore para que haja cura em hospitais e casas onde há pacientes 
com Covid-19. Ore para que o poder transformador de Jesus 
abençoe as famílias que perderam alguém amado. Ore pelo 
fim da pandemia no mundo. Ore para que sejamos pessoas 
que transformam a realidade através do poder de Jesus.

7. Atividades:

Cuidando uns dos outros – Durante este tempo vocês vão 
demonstrar em ações que se importa com alguém e que 
Jesus ama essa pessoa:

Ministério Zoe - Aquieta Minh’alma - assista aqui

Ouçam a música acima em duplas. Diga como e porque essa 
pessoa é importante para você e para Jesus. Orem juntos.

8. Vamos Colocar em prática durante a semana?

Como está seu tempo de estudo bíblico durante a semana? 
Uma dica para você estudar mais a Bíblia e o porquê de fazer 
isso, você pode encontrar nesse vídeo bem curtinho:

Como estudar a Bíblia - assista aqui

PLUS: Insta - @doisdedosdeteologia

Encerramento

Oração de agradecimento pela igreja, por Missões Mundiais e 
pelos missionários.

• Louvor: Gabriela Rocha Feat. Elevation Worsip – Vida aos
Sepulcros - assista aqui

• Canção e Louvor - Sossega - assista aqui

https://www.youtube.com/watch?v=ANfpF0pNob4
https://www.youtube.com/watch?v=I32np2HeufA
https://www.youtube.com/watch?v=cegHLh3Xbl8
https://www.youtube.com/watch?v=3j7g8RgbAKg



