
Multiplicando a Receita
FOCO
Compartilhar Jesus para multiplicar o seu 
amor.

TEXTO BÍBLICO
2 Timóteo 1:5 | 1Co 4.17; 16.10-11
Fp. 2.19-23 | 1Ts 3.2-6 | 1Tm. 1.3
At. 17-14-15;18.5 | Hb. 13.23

HISTÓRIA BÍBLICA
Timóteo é discipulado por Paulo e dá 
continuidade a missão de espalhar o 
nome de Jesus.

PARA O NOSSO CORAÇÃO 
Temos aprendido através de muitas 
histórias de Paulo, que o seu grande amor 
por Jesus refletia em suas atitudes: amar o 
próximo, servir aos que estavam ao seu 
redor e principalmente falar de Jesus e 
assim fazer com que o nome de Jesus 
ficasse conhecido em muitas cidades e 
países através de suas viagens.

Paulo também teve um papel fundamental 
no início das igrejas, pois muitos que se 
convertiam tornavam-se pastores e Paulo 
acompanhava esses pastores. Ele os 
treinava e os aconselhava através de 
visitas e principalmente por meio de 
cartas. 

Algumas de suas cartas nós encontramos 
no Novo Testamento e temos muito a 
aprender, são elas:  Gálatas, I  e II  
Tessalonicenses, Colossenses, I e II 
Coríntios, Romanos, Filemon, Filipenses, 
Efésios, I e II Timóteo, Tito.
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Algumas dessas cartas foram escritas na 
prisão, isso mesmo, apesar de estar em 
confinamento Paulo não parava de falar de 
Jesus e ajudar os seus irmãos. Imagine se 
Paulo vivesse em nosso tempo de internet, 
ele iria fazer post todos os dias sobre Jesus 
(pois é provável que muitas dessas cartas 
foram escritas durante o período que ele 
esteve em prisão domiciliar). Uma dessas 
cartas foi escrita para um de seus 
colaboradores mais queridos e em quem ele 
mais confiava, era Timóteo.

Timóteo era bem jovem quando se 
converteu, provavelmente, durante a 
primeira viagem de Paulo, sua mãe e avó 
eram pessoas que amavam a Jesus e um 
exemplo de fé para Timóteo. (Lembro-me de 
sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, 
e de sua mãe, Eunice, e sei que em você essa 
mesma fé continua firme. 2 Timóteo 1:5)

Mesmo sendo tão jovem Paulo escolheu 
Timóteo para a sua segunda viagem 
missionária, o que significa que entre a 
primeira e a segunda viagem, Timóteo foi 
uma pessoa que se destacou no amor e 
serviço a Jesus.  Durante todo esse período 
de viagens Paulo ensina a Timóteo e o envia 
em algumas missões especiais a diversas 
igrejas: 

- Coríntios para ensinar ao povo 
daquela igreja o que significa seguir a Cristo 
(1Co 4.17; 16.10-11). 

- Filipos: para cuidar dos Filipenses, 
pois ele realmente se importava com o bem 
estar daquela igreja. (Fp. 2.19-23).

- Tessalônica: Estavam passando 
muitas dificuldades e Timóteo vai até os 
tessalonicenses para animá-los (1Ts 3.2-6).

Assim como Paulo, Timóteo também foi 
preso, provavelmente, por falar de Jesus (Hb. 
13.23) e na carta aos Hebreus, o autor, deixa 
claro que a igreja de lá o conhecia e 
deveriam estar orando por sua saída da 
prisão, por isso ele anuncia a sua saída com 
alegria e promete levar Timóteo para ir 
visitá-los.

Paulo nas cartas que envia a Timóteo o 
incentiva a ser audacioso e destemido na 
proclamação do nome de Jesus e que 
também estivesse disposto a sofrer por Jesus 
(2Tm. 1.8, 2.1-3, 4.1-2,5).

Timóteo é um exemplo em seu fiel serviço 
“nos bastidores” da causa de Jesus em sua 
abnegada e perseverante dedicação à serviço 
de Jesus e ao povo (Fp.2.20-22). Além disso, 
sua vida mostra a importância do 
discipulado, pois Paulo o discipula e o 
prepara e demonstra ter muita confiança e 
amor a Jesus e ele se torna pastor em Éfeso. 

Amar a Jesus é a receita que nunca falhará 
em nossa vida, mas quando comemos um 
bolo ou um prato de comida que gostamos 
muito, queremos compartilhar essa receita 
com todos. Então, a cereja do bolo, que é 
aquele toque especial na receita é 
multiplicar essa receita com todos que estão 
ao nosso redor para que possam ter uma 
vida tão saborosa quanto a nossa e possam 
provar o amor de Jesus.

Paulo e Timóteo fizeram isso, confiaram que 
mesmo na dificuldade, na dor, na 
perseguição e no sofrimento, seguir a Jesus é 
a melhor escolha. Por isso, não mediam 
esforços para multiplicar essa receita que é 
amar a Jesus e levar seu amor para muitos.  



CONEXÃO COM OS BEBÊS:

Recursos:  

- Bonecos de Paulo e Timóteo
- Papel  e uma caneta para escrever uma 
carta
- Celular

Paulo amava a Jesus e queria levar este 
amor para todas as pessoas, naquela época 
não tinha celular( telefone para falar com as 
pessoas) então ele escrevia em suas viagens 
várias cartas para que todos soubessem 
quem era Jesus, nestas cartas ele escrevia 
sobre obedecer, falava sobre tristeza e  
alegria também e sobre o amor de Jesus.

Paulo tinha um amigo que era bem jovem 
(um menino) o nome dele era Timóteo. 
Timóteo viajou com Paulo na segunda 
viagem missionária e aprendeu muitas 
coisas com Paulo.

Que legal! Timóteo mesmo sendo uma 

criança quis ajudar Paulo a levar o amor de 
Jesus. Nós podemos ajudar em muitas 
coisas, você pequenino também, podemos 
ajudar na igreja, em casa, a levar o amor de 
Jesus para nosso amiguinho.

Estou com muita saudade de ir na igreja, ver 
todo mundo, as crianças, as tias do berçário, 
mas agora temos uma missão que é ficar em 
casa com a nossa família e podendo ajudar 
em muitas coisas, guardar os brinquedos, 
ajudar o irmão ( irmãzinha) a mamãe ou o 
papai, ahh e podemos mandar uma 
mensagem como se fosse uma carta, falar 
com alguém especial e dizer que Jesus o 
ama e está cuidando de tudo.

Oração: Jesus obrigado pela minha família, 
pelo teu cuidado. Quero crescer sempre 
ajudando o meu próximo e falando do seu 
amor.

DESAFIO DA SEMANA

Assim como Paulo escreveu carta para 
Timóteo para ajudar e dar orientações a 
igreja. Vamos escolher algumas famílias, 
cristãs e não cristãs e enviar uma 
mensagem amor nessa época de 
quarentena (pode ser whatts, e-mail, 
gravar um vídeo, etc) e assim espalhar a 
mensagem de Jesus levando conforto aos 
corações. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“... as  boas notícias de Jesus estão se 
espalhando pelo mundo todo.’ 
(Colossenses 1:6 – adaptado para os 
bebês)



TIMÓTEO APRENDENDO SOBRE JESUS



COM TINTA GUACHE, AJUDE SEU FILHO A 
PINTAR OS CORAÇÕES COM OS DEDINHOS



ATIVIDADE SENSORIAL PARA OS BEBÊS:

Agora é a hora da bagunça para valer. Uma das coisas mais deliciosas do mundo 
é ver um bebê descobrindo o mundo sem limites. A cara de deslumbre para cada 
textura, cada sensação nova! Por isso, nada como aproveitar estas semanas para 

fazer brincadeiras assim. A sugestão desta semana é a de esconder um
brinquedo na gelatina e deixar a criança se lambuzar 

bastante para conseguir pega-lo. 
Faça uma gelatina e quando desenformar esconda um

brinquedo no meio dela. Sente seu bebê no chão e 
estimule-o a procurar pela gelatina.

ATENÇÃO, NÃO FAÇA ESTA ATIVIDADE SE SEU FILHO TEM ALERGIA A CORANTES.

LANCHE:

Quando prepararem o lanche da tarde deste 
domingo,  lembrem de alguém que esteja 

passando por  alguma necessidade,  
ou alguém que precisa de carinho. 

se possível,  deixe um lanche ou um bolo na 
portaria desta pessoa, por peça para algum 

delivery entregar. Lembre-se do Restaurante 
da Foco que pode fazer esta entrega, 

você inclusive estará ajudando a manter o 
projeto Gente Grande. 










