
I – A primeira viagem missionária 

 

Texto base: Atos 13 e 14 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa contá-lo com 

suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Quem aqui já viajou de trem? E de avião? Quem já viajou de navio? E quem 

já andou de metrô? E quem já andou... a cavalo?  

Antigamente as viagens eram muito difíceis, demoradas, cansativas e perigosas. As 

pessoas viajavam a pé, a cavalo ou de navio. Um dia o Espírito Santo disse para a Igreja da 

cidade de Antioquia que eles deviam enviar Paulo e Barnabé para fazer uma viagem 

missionária. Você sabe o que é isso? É uma viagem para falar de Jesus por todos os lugares por 

onde passar. Eles sabiam que não ia ser fácil, mas eles amavam a Jesus. Eles também amavam 

as pessoas e queriam que todas experimentassem a salvação que só Jesus pode nos dar. Então 

eles obedeceram e foram passando e cidade em cidade (falar o nome de algumas cidades por 

onde eles passaram).  

Esta primeira viagem missionária durou 2 anos e eles viajaram 2400 Km! Quando eles 

retornaram reuniram a igreja e começaram a contar tudo o que Deus havia feito em cada lugar 

por onde passaram. Nós também podemos ser pequenos missionários por onde passamos. Não 

precisamos do outro lado do mundo para falar de Jesus. Você pode ser um missionário na sua 

escola, no seu bairro ou dentro da sua família. Basta começar a fazer como Paulo e Barnabé e 

começar a contar para todo mundo o quanto Jesus os ama e quer salvá-los. 

Assim como Deus chamou Paulo e Barnabé para ir além, pode ser que ele chame você 

também para ser um missionário nos lugares mais distantes quando crescer. Enquanto isso, você 

pode se preparar estudando a Palavra e vivendo os ensinamentos de Jesus. Vamos orar pelos 

missionários que deixaram o conforto de seu lar e foram para lugares distantes apenas para 

falar de Jesus? 

 

Para Memorizar: “... e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não 

há quem pregue?” (Romanos 10:14) 

 

Verdade Bíblica: Todo cristão deve pregar o evangelho. 

 

Aplicação Prática: Devemos começar falando de Jesus para nossos pais e nossos amigos da 

escola. 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Vamos preparar a mala do missionário? Em círculo, as 

crianças irão preparar a “mala do missionário”. Cada criança deverá falar alguma coisa que o 

missionário deverá levar na mala, mas não pode repetir o que já foi dito antes. Quem repete, cai 

fora. 
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