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Igreja Cristã Maranata – Presbitério Espírito Santense 
AULAS de DEZEMBRO 2013 / JANEIRO/FEVEREIRO 

TEMA: CARTAS 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO PARA AS AULAS DE DEZEMBRO E JANEIRO 

 
Atenção professora, 
Nós iniciaremos o estudo das Sete Cartas no mês de dezembro:  

• Dia 8 falaremos sobre a 1ª. Carta escrita à Igreja de Éfeso.  
• Daremos uma parada nesse estudo para falarmos de “Cartas Especiais” escritas 

por Mateus e Lucas. 
• Para o dia 15/12 a aula será “Carta de Mateus” (para os judeus) e dia 22/12, 

“Cartas de Lucas para Teófilo”. As duas contam a história de uma data especial 
que é o nascimento do Senhor Jesus. 

• No dia 29/12 retornaremos às cartas do Apocalipse e falaremos sobre “Carta à 
Igreja de Smirna” e assim daremos prosseguimento ao estudo. 

 
 

Dia 

JANEIRO/ FEVEREIRO 
TEMA:  Cartas do apóstolo João às sete igrejas 
da Ásia e à igreja fiel do Senhor, onde ela se 

achar. 

Textos 
Fundamentais 

das Aulas 

12/01/2014 3ª. Carta do Apóstolo João à Igreja de Pérgamo Ap 2:12-17 

19/01/2014 4ª. Carta do Apóstolo João à Igreja deTiatira Ap 2:18-29 

26/01/2014 5ª. Carta do Apóstolo João à Igreja de Sardo Ap 3:1-6 

09/02/2014 6ª. Carta do Apóstolo João à Igreja de Filadélfia 
Ap 3:7-13 

FEVEREIRO 

16/02/2014 7ª. Carta do Apóstolo João à Igreja de Laodicéia 
Ap 3: 14-22 
FEVEREIRO 

Dia 

DEZEMBRO 

TEMA:  Cartas do apóstolo João às sete igrejas 
da Ásia e à igreja fiel do Senhor, onde ela se 

achar. 

Textos 
Fundamentais 

das Aulas 

08/12/2013 1ª. Carta do Apóstolo João à Igreja de  Éfeso Ap. 2:1-7 

15/12/2013 TEMA: Cartas Especiais  
1a. Carta: Mateus escreve sobre o nascimento do 
Senhor Jesus 

Mt 1:18-21 

22/12/2013 TEMA: Cartas Especiais 
2a. Carta de Lucas para Teófilo  

Lucas 1:1-4 / Lc 
2:7-11 

29/12/2013 
2ª. Carta do Apóstolo João à Igreja de Smirna Ap 2:8-11 
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A paz do Senhor 

Sara Dodd  

 

OBSERVAÇÕES QUANTO ÀS AULAS A SEREM DADAS 
PARA A CLASSE DOS PEQUENOS E INTERMEDIÁRIOS 

 
Obs. Conhecendo a classe podem dar as aulas dos  adolescentes para  os 
intermediários. 

 

 Na primeira e segunda classe, quanto às cartas de João no Apocalipse, é 
preciso dar pouco conteúdo para haver proveito. 

Exemplo: 

 

1ª. Carta – À igreja de Éfeso 

 Não precisa falar de início o nome das sete Igrejas. 
 Contar como história para que eles possam entender: “Aí aconteceu ...”; 
“Então João continuou a carta e disse: ...”; “Em cada carta Jesus se apresenta 
assim: Eu vou escrever pra vocês me conhecerem melhor.”; “Em todas as cartas 
Ele chama atenção de todos os que têm ouvidos (você tem?). Para que serve o 
ouvido? Para ouvir! Então é isso)”. 
 A mamãe, o papai chama o filho: 
 - Lúcio, ou a filha Marta! Eles não respondem. 
 Os pais dizem: 
 - Vocês não estão ouvindo? 
 - O que é papai! 
 - Eu cheguei e quero um abraço! 
 Então Jesus faz o mesmo conosco. Ele escreve para o pastor da igreja e 
diz ao pastor que ele conhece cada igreja. Às vezes fala, mas não entendemos, e 
ele explica. 
 “Eu chamo os pastores de meus anjos porque os anjos me obedecem e eu 
quero que os pastores me obedeçam também.” Ele chama as igrejas de castiçais, 
lâmpadas, porque elas têm de ser luzes. Vocês conhecem o verso que diz: 
“Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo”? (João 9:5). 
 
2ª. Carta – À igreja de Esmirna 
 
 Primeiro tudo começa com Ele: 
 Jesus diz que Ele é o Último; tudo termina com Ele. - Eu ressuscitei, não 
estou morto. 
 Quando o pastor recebeu esta carta, ele disse assim: Que bom termos um 
Jesus vivo assim! Ele me ajuda a falar com as professoras, como ensinar às 
crianças, dizer que quando elas forem maltratadas na escola, não ficar tristes. 
Eles maltratam as pessoas porque não conhecem Jesus. As professoras então 
ensinam este comportamento para as crianças e também que em situações de 
perseguições, deboches, elas devem avisar aos pais sem medo. 
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 Sê fiel até a morte porque Ele já preparou uma coroa de vida para nós e 
vamos viver com ele aqui e no céu, quando Ele vier nos buscar (Cantar muitos 
louvores e fazer rodinha de oração). 
 Vamos orar para Jesus nos ajudar a sermos fiéis a Ele, porque Ele nos 
ama e não podemos ser rebeldes com quem nos ama, não é? 
 
3ª. Carta – À igreja de Pérgamo 
 
 Esta igreja viu que servos de Deus foram muito maltratados e até dois 
diáconos morreram, mas não abandonaram o Senhor (Estêvão no começo, 
Antipas no fim). 
 Pérgamo era uma igreja que teve muita gente querendo colocar idolatria no 
meio dela. 
 Os servos que amavam o Senhor não aceitaram e Jesus disse: “Eu tenho a 
espada de dois fios”. Aí perguntamos: Por que a espada? Porque a espada é a 
Palavra de Deus que nos ensina o que é certo e errado. 
 Ele dá o recado ao seu anjo (o pastor) para dizer aos maus, 
desobedientes, para se arrependerem, porque os servos vão receber um prêmio 
lá no céu: Comer o maná escondido. Vocês se lembram do maná que Deus deu 
ao povo no deserto? Os sustentou todo tempo. É a Palavra. 
 E o que mais? Darei uma pedra branca e na pedra um novo nome que 
ninguém conhece, somente quem a recebe. 
 Eu quero muito ganhar esta pedrinha branca com o meu nome novo. 
 
4ª. Carta – À igreja de Tiatira 
 
 Vocês estão gostando de saber dessas cartas? Um monte de cartas! 
 Agora, professora, se você falar dos olhos como chama de fogo, as 
crianças poderão se assustar e pés como latão reluzente também. Então é melhor 
dar a interpretação como: 
 Olhos que veem tudo - Jesus mandou dizer que seus olhos veem todas as 
coisas boas e ruins. Se a gente vai brincar e quer todos os brinquedos e não 
empresta aos outros amiguinhos, o Senhor vê e não gosta, porque Ele sabe que 
vamos crescer e ser grandes e maus. Se um amiguinho ganhou um presente, 
logo vocês querem um igual. Está certo? Não! Ser invejoso não é correto para o 
servozinho(a) do Senhor. 
 Pés que andam na direção certa porque é reluzente (ilumina o caminho) – 
Para dizer a nós: não gostei do lugar onde você foi, porque não é bom. Jesus é 
justo e julga entre o certo e o errado. 
 Bem, nesta igreja entrou a mentira, idolatria, inveja, brigas no meio de 
gente grande e foi horrível. 
 O Senhor disse para os que não foram invejosos, falando mal um dos 
outros: Eu quero que vocês sejam meus súditos, é assim que se fala do governo 
do rei. 
 Um dia vou governar este mundo por mil anos. Quero que cada criança 
seja fiel, porque Eu Sou a Estrela da Manhã. Que beleza! E os meus vão reinar 
comigo no meu reino. Quem tem ouvidos ouça. 
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Carta às professoras 
 
Professoras, irmãs queridas, 
 
 Agora sou eu, Sara Dodd, quem lhes escrevo. 
 Vamos falar da carta de Sardes. 
 Já penso no medo que os pequenos e intermediários terão quando vocês 
disserem: Jesus tem sete espíritos. Vai ser um horror. 
 Lembrei-me do que uma professora disse aos intermediários: Quando o 
cordeiro foi morto (pascoal), na saída do povo Israel do Egito, ela disse que todos 
tiveram que beber o sangue do cordeiro. As crianças também? Sim, as crianças 
também. Onde aprendemos isto? Meu pavor ao ouvir isso me fez escrever esta 
carta para todas vocês.  
 Aproveito para dizer que hinos devem ser cantados de acordo com as 
aulas. As vozes das crianças aparecem no grupo de crianças cantando juntas, no 
mesmo volume; não podem ser gritadas. Os instrumentos que os acompanham 
não podem ter volume alto, para não suplantar as vozes das crianças e 
adolescentes. 
 
 Bem, estou atendendo pedidos de esclarecimento e sinto prazer em 
atendê-las. 
 
Sara Dodd 
 
5ª Carta - À igreja Sardes 
 
 Voltamos à carta de Sardes. 
 Aqui elas podem cantar o hino Dons do Espírito Santo.” 
 Que maravilha! Você precisa aprender uma lição e falta sabedoria. Peça 
ajuda a Jesus. Ah! Não tenho inteligência para isso! Peça ajuda. 
 Que devo fazer? Ele tem o Conselho. 
 Um menino quis fazer um desenho e mandou para um concurso. Ele 
consultou ao Senhor: Posso fazer? Feliz mostrou à mãe o texto confirmando que 
poderia. Fez e ganhou o prêmio. Que bênção! 
 Bem, para esta Igreja o Senhor se mostrou poderoso porque eles não 
estavam obedecendo ao Senhor.  
 Jesus, o Senhor disse pra eles: Eu sei que tens nome de servo que vive, 
mas estás morto. Misericórdia! E agora não finja que está vivo.  
 Ex. menina que disse que todos pensavam que ela era crente. 
 Uma menina de sete anos disse à mãe: Sabe, mãe, todo mundo na igreja 
pensa que eu sou crente porque você é professora e meu pai é pastor, mas eu 
sou crente por fora, por dentro não sou. Que consciência de pecado esta menina 
teve! Hoje ela é uma serva de Deus. 
 Para as crianças e adultos, o Senhor fala sério: Sê vigilante (presta 
atenção).  Adão e Eva foram enganados pela serpente que entrou no Éden e 
na igreja também pode acontecer isto. 
 “Para os meus servos tenho bênçãos”. Comigo andarão de vestes brancas; 
seus nomes não vão ser riscados do Livro da Vida; vou apresentar cada um ao 
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meu Pai lá na glória e dizer: Pai, eu conheço Paula, André, Laís (faça como um 
livro e mostre nomes escritos e alguns riscados). 
 “Não vos conheço!” Não queremos ouvir isso. 
 Vamos ouvir: “Pai, estes foram lavados no meu sangue.” 
 
 
6ª Carta – À igreja de Filadélfia 
 
 Explicar que na carta a essa igreja Jesus se apresenta como Santo e 
Verdadeiro e ele tem a chave de Davi; Davi foi rei e Jesus homem é descendente 
desta família dos reis, porque ele é o nosso Rei.  
 O rei tem o trono (mostre um trono), tem cetro de ouro, tem coroa, tem 
muitos súditos. Ninguém faz nada contra o rei. Isto é muito bonito, não é? 
 Bem, como o rei é tão importante, ele possui chaves. E para que servem as 
chaves? Isto mesmo, para abrir. 
 Assim o Rei Jesus veio a este mundo e houve até um rei mau que quis 
matá-lo com medo de Jesus ser rei no seu lugar. 
 Jesus não queria aquele reino. Era muito feio, com gente má. 
 O reino de Jesus é para sempre. Quando ele morreu na cruz por nós, abriu 
a porta para a nossa salvação. Quem quiser pode entrar por esta porta, porque 
Ele disse:  “Eu sou a porta, se qualquer criança quiser entrar pode vir.” 
 A outra coisa que a chave faz é fechar. Fechar para quem não quiser 
aceitar Jesus. 
 
Cantar: Abre a porta do eu coração (no. 1126) 
Abre a porta do eu coração 
E deixa Cristo entrar, 
Ele te dará Salvação,  
Ao céu te levará... 
 
Obs. Se não souberem cantar este hino, escolha um outro que fale sobre este 
assunto. 
 
 Terminar esta carta de Filadélfia assim: 
 
 Esta igreja foi muito fiel ao Senhor e Ele disse para ela: 
 Vocês não negaram meu nome. Sendo fracos foram vitoriosos porque eu 
fiz vocês fortes. 
 Eu vou voltar logo. Quero que o nome de cada um seja escrito no meu 
livro. Quem quer esta bênção? 
 
 Façam rodinha de oração com a turma pedindo ao Pai, em nome de Jesus 
que ele venha morar no seu coração. 
 
 
Última Carta 
Ap 3:14 – 22 Carta à Igreja de Laodicéia 
 
 Havia um rei casado com uma mulher que se chamava Laodice e então ele 
resolveu agradar a esposa dele pondo o nome daquela cidade de Laodicéia. 
 Não foi por acaso este nome. O Senhor deixou porque esta igreja se tornou 
desobediente, não obedecia ao Senhor e fazia coisa que não agradam ao Senhor. 
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 Tornou-se idólatra e Deus não gosta de ídolos porque são feitos de pau, 
pedra e até de ouro, não vê, não fala. É muito triste ver gente que faz isto.
 Então o anjo disse ao pastor da igreja que Jesus estava vendo isto porque 
ele é o Amém, o fim de tudo e assim ele disse que o mundo ia ficar mau e os 
servozinhos do Senhor iam ser guardados. 
 O Senhor falou sério com aquela igreja: 
 Eu sei todo mau que vocês estão fazendo. Abandonam a minha igreja; vão 
para lugares que eu não gosto. É melhor se decidirem: Ser frio ou ser quente.  
 Que coisa ruim!  
 Sabe, os que fazem isto são mornos, não tem mais amor a mim, à minha 
Obra e eu vou rejeitar vocês. 
 Sabe a palavra que o Senhor falou mesmo? Vomitar. Que tristeza, 
misericórdia. 
 
 Vou dar um conselho 
 
 Como o Senhor é bom! Ainda aconselhou-os a se arrependerem e disse: 
 - Estou à porta e bato, se alguém dessa igreja desobediente abrir a porta, 
eu farei igual como fiz com Zaqueu. 
 Zaqueu subiu na árvore, lembram, para ver Jesus? E Jesus lhe disse: 
 - Zaqueu desce depressa porque eu vi que você quer me ver e sabe, eu 
vou jantar com você. 
 Então é isto. Faremos igual à Zaqueu, Jesus foi a sua casa e Jesus disse 
ainda:  
 Quem vencer vai sentar comigo no meu trono. 
 
 Que alegria! Vamos ser do Senhor Jesus para sempre. 
 
 

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Ap 3:22 
 
 

 

Estudo para Cia’s para 29/12/2013 
Publicado 17 de dezembro de 2013 
2ª carta – À Igreja de Esmirna 
  

Ap 2:8-11 

“E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi 
morto, e reviveu: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és rico), 
e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de 
Satanás. 

Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de 
vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê 
fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não 
receberá o dano da segunda morte.” 
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Introdução 

Carta para o anjo da igreja que está em Esmirna. 

O Senhor se apresenta a ela dizendo: 

“Eu sou o primeiro – Alfa; 

Eu sou o último – Omega; 

Eu fui morto, mas ressuscitei.” 

Que alegria o pastor deve ter sentido ao ler esta carta! Ele não é diferente para 
nós. Temos um Senhor vivo. 

Esta igreja recebeu ensino, permaneceu firme e o Senhor agora fala das suas 
obras: “Sei as tuas obras, a tribulação pela qual passas, e a pobreza. Para mim tu 
és uma igreja rica! 

Entraram alguns que se diziam judeus, para perturbarem. São indignos. 
Pertencem à sinagoga (nome das igrejas judaicas), mas não são judeus, são do 
inimigo. 

Ouviram bem? Isso mostra que o Senhor está vendo tudo. 

  

Conselho daquele que é Primeiro e Último, sabe todas as coisas: “Fui morto, mas 
vivo”: Não temas as coisas que hás de padecer. 

Muitos, ouvindo isso, já queriam ir embora, mas eles não! Permaneceram firmes 
no Senhor. 

Vejam que aviso sério: (Ap 2:10) “…o diabo lançará alguns de vós na prisão …”; 
“… tereis uma tribulação de dez dias.” (Não eram dias de 24 horas. Referia-se a 
um período em que muitos foram crucificados, jogados aos leões, lares chorando 
pelos seus queridos mortos … O Imperador romano, Nero, perseguiu de um modo 
cruel, e outros imperadores foram maus também. As dez ondas de perseguição 
duraram mais ou menos do ano 68 ao ano 310 d.C.). 

  

Qual a promessa do Senhor? 

Ap 2:10 “… Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.” (viverão para sempre 
com Jesus). 

Prestem atenção: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” 

A bênção de VIDA é para o que vencer. Este não sofrerá o dano da segunda 
morte. 

Eu quero muito conhecer estes irmãos que sofreram tanto, mas já estão com o 
Senhor. Aleluia! 

A mensagem é para cada um. 
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Publicado em Crianças e adolescentes 
Estudo para Cia’s para 22/12/2013 
Publicado 17 de dezembro de 2013 
Assunto: Lucas escreve para o amigo Teófilo 
Texto: Lucas 1:1-4 (As professoras devem ler a Bíblia) 

  

“Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre 
nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram 
desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim 
conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já 
informado minuciosamente de tudo desde o princípio; para que conheças a 
certeza das coisas de que já estás informado.” 

  

Introdução 

É bom lembrarmos que Lucas foi um médico e Paulo o chama: “Médico amado”. 
Ele não foi discípulo, como Mateus, mas conviveu com Paulo, cuja conversão ao 
Senhor vocês já conhecem. 

Lucas tinha um amigo chamado Teófilo, que precisava conhecer a certeza do 
nascimento de Jesus, que ele já estava sabedor. Parecia que ele queria mais 
segurança. 

Lucas então se pôs a trabalhar na narração dos fatos que já haviam se cumprido 
e que tinham sido vividos por servos sinceros, ministros da Palavra. 

É por isso, Teófilo, que eu descrevo tudo, porque já pus em ordem, depois de ter 
sido informado desde o princípio, para que tu conheças a certeza daquilo que já 
ouviste. 

Era e ainda é importante saber para contar a outros. 

Lucas 1:46-54 (leitura necessária). 

  

Maria visita Isabel, sua prima 

Na carta de Lucas vimos como Maria recebeu através do anjo Gabriel o anúncio 
que ela ia ser mãe do Filho de Deus. 

Maria e Isabel, primas, tinham muitas bênçãos a contar, porque Isabel não tinha 
filhos e agora, esperando um filho que era um milagre, por ser idosa! Maria, 
jovem, gerando do Espírito Santo! Dois milagres! 

Maria foi visitar Isabel. Quando chegou à sua casa, Isabel sentiu o bebê saltar no 
seu ventre e foi cheia do Espírito Santo. 

Logo Isabel teve a revelação de que aquela criancinha que estava no ventre de 
Maria era o “Seu Salvador”. Que bênção Maria e Isabel receberam! Porque 
creram no impossível! O milagre e as duas felizes! 

  



9 

 

Cântico de Maria 

Lucas 1:46-47 (leitura necessária) 

“Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em 
Deus meu Salvador”. 

Maria mostrou que Jesus nasceria para ser o Salvador, inclusive dela mesma! 

  

Um grande Mistério 

Deus Pai jamais poderia morrer. Ele é eterno. 

Jesus também, como Deus, não poderia morrer. Ele é eterno. Então, para nos 
salvar, tornou-se homem e morreu por nós. 

  

Miquéias fala onde Jesus ia nascer 

O profeta Miquéias (1:2) profetizou na época em que Uzias e Ezequias foram reis 
de Judá. Dizia assim: “Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra …” 

Mq 5:2 – “E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti 
me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, 
…” 

Então Miquéias escreveu também uma importante carta. 

  

Lucas continua escrevendo para Teófilo 

Maria e José foram para Belém por um decreto do César Augusto. Lembram que 
falamos no começo do registro de cada um no lugar de seu nascimento? 

Foram para Belém, terra natal dos dois. Moravam em Nazaré. Quando chegaram 
lá, pobres, certamente as hospedarias estavam todas lotadas. “Maria deu à luz o 
seu filho primogênito e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para 
eles na (estalagem) hospedaria” (Lc 2:7). 

Ele, o Filho de Deus, deitado em uma manjedoura, enroladinho em panos, sem 
enxoval rico, mas cercado de amor. 

  

Pastores vão visitá-los 

Era noite, todos dormiam e uns pastores, guardando seus rebanhos, viram uma 
coisa maravilhosa: Lucas 2:9-18 (leitura necessária). 

  

Um anjo do Senhor aparece 
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Quando os pastores viram o anjo sobre eles, a glória do Senhor os cercou de luz 
que resplandecia e eles ficaram com medo. 

O anjo lhes disse: “Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande 
alegria, que será para todo o povo.” (Lc 2:10). Para nós também. “… na cidade de 
Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo (que significa Enviado), o Senhor.” 
(Lc 2:11). 

Imaginem vocês que coisa difícil de entender: Uma criança nascida em tão 
grande pobreza, com um exército de anjos a anunciarem seu nascimento, com 
grande glória, a pastores simples e pobres e disseram: “O sinal que vocês terão é 
que Ele nasceu na cidade de Davi e esta criança é Cristo, o Senhor enviado, e 
está enrolado em panos e deitado numa manjedoura” (o lugar de colocar feno 
para as ovelhas comerem). 

Ouvindo aquele coro de anjos que cantavam Glória a Deus nas alturas, paz na 
terra, …, ele é a prova da boa vontade de Deus para com os homens. 

Os anjos deram o anúncio e foram embora. 

Imaginem se os pastores ficassem parados! Teriam perdido a maravilhosa 
oportunidade que Deus lhes dava. 

Levantaram-se e uns aos outros pastores foram contando e convidando: Vamos 
até Belém e vejamos isto que aconteceu e o Senhor nos fez saber. 

  

Foram, viram, contaram 

Que bênção contar hoje a grande maravilha da salvação que o mesmo Deus nos 
contou através desta bela carta que Deus mandou que Lucas escrevesse para 
nós! 

Todos os que ouviram o que os pastores contaram ficaram também maravilhados. 

A própria mãe do menino guardou tudo no seu coração. 

O mundo não conhece a bela história de alguém que, sendo pobre, teve um coral 
de anjos para cantar e glorificar a Deus pelas profecias que se cumpriram. 

  

Quanto a nós, o que fazer? 

Contar a todos que nenhum palácio, por mais rico que seja, teve coral de anjos 
para anunciar o nascimento de um príncipe, mas Jesus, o Príncipe da paz, teve. 

Ele vai voltar e virá nos buscar com grande poder e glória. 

Trocar esta maravilha, da qual sabemos, por este mundo cheio de pecado e ir 
para a perdição é loucura. 

“Sê fiel até à morte …” e subiremos com Jesus aos céus. 
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Publicado em Crianças e adolescentes 
Estudo para crianças, intermediários e adolescentes 
Publicado 10 de dezembro de 2013 
Aula 1 – 15.12.2013 
Assunto: Mateus escreve sobre o nascimento do Senhor Jesus 
Texto: 

Mateus 1:18 – “Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua 
mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do 
Espírito Santo.” 

  

Introdução 

Mateus, o que escreveu o evangelho que leva seu nome, era um discípulo de 
Jesus. Ele começa o seu relato identificando a geração de Jesus Cristo. Isto 
significa que seus antepassados foram registrados nos cartórios como nós, 
quando nascemos: 

Nome do bebê: – André ou Magda 

Nome do pai: – …………………….. 

Nome da mãe: – …………………… 

Do avô: – …………………………….. 

Da avó: – …………………………….. 

Era assim também no passado. Então Mateus, que escreveu, de começo já deu o 
nome Jesus Cristo, filho de Davi, para dizer a qual família ele pertencia. Muito 
importante, porque Davi foi rei e assim Jesus já tem o registro que fala dele vindo 
desta família. 

Bem, conta então 14 gerações desde Abraão até Jesus. Este registro é 
importante? Sim, porque mostra que Jesus viveu neste mundo, morreu por nós e 
voltará para nos buscar. 

  

Mateus escreveu uma bela carta 

Mt 1:18 – 2:1-12 

A carta é importante para o povo judeu, porque Jesus era judeu, e para nós que 
somos servos dele. 

  

Profetas do Velho Testamento falam dele 

Is 9:6 – “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está 
sobre os seus ombros (Ele é rei), e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.” 

(Cantar: “O povo que andava em trevas” – nº 2215) 
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O profeta falou desta pessoa super importante 800 anos antes dele nascer. 

  

A carta se cumpre 

Ela se cumpre Porque é a Palavra de Deus. 

Mateus viveu para ver esta profecia cumprida e assim ele pode nos contar. 

A carta começa assim (Mt 1:18): Maria, a jovem que Deus escolheu para ser mãe 
de Jesus, estava noiva e ia se casar com um jovem que pertencia à tribo de Judá. 
Como muitos sabem, era a tribo a quem reis pertenciam. Vocês são capazes de 
citar, dizer o nome de um rei muito importante? 

Davi. Ele foi pai de Salomão 

Até José, marido de Maria, pertenceu a essa tribo: Judá. 

Lucas 1:30 conta que Deus mandou o anjo chamado Gabriel à cidade de Nazaré, 
onde Maria morava, e lá falou com ela assim: “Maria, não temas, porque achaste 
graça diante de Deus e em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-
ás o nome de Jesus.”. 

Certamente Maria nunca havia visto um anjo, então ele a acalmou e disse: “Não 
tenha medo!”. 

Mateus então escreveu esta carta porque é muito importante. Há muita mentira 
sobre este nascimento e há pessoas que até adoram Jesus menino. 

Maria era noiva e José não entendeu como uma jovem de Israel ia ser mãe sem 
se casar. 

  

José é visitado por Deus em sonhos 

José pensou: “Não entendo como um bebê pode nascer sem pai!”. A Palavra diz 
que ele era justo, um servo de Deus e por isso pensou em deixar Maria 
secretamente. Foi muito correto. Não acusou Maria. Ele sabia que ela era uma 
virgem de Israel e isso seria errado. 

Confiou em Deus, que explicou-lhe tudo e José descansou: “José, o bebê que foi 
gerado em Maria é do Espírito Santo. Portanto ele está sendo mandado agora, 
mas a primeira vez que Deus avisou do seu nascimento foi quando Adão e Eva 
pecaram, saíram do Éden e viram-se sozinhos”. 

Deus falou que um dia mandaria um Salvador para eles e para nós, e ele venceria 
e pisaria a cabeça da serpente, o inimigo (Gn 3:15). 

Agora a promessa feita no Éden se cumpre: Jesus, o Filho de Deus, nascerá e 
será chamado Emanuel, que significa “Deus Conosco”. 

Que bênção! Mas o anjo não disse que seu nome seria Jesus? Disse sim, mas 
para José ele disse: “Seu nome será Emanuel”. 
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Como pode ser? Primeiro vamos lembrar-nos da profecia de Isaias 9:6. Vocês já 
cantaram o louvor que fala sobre seus nomes. Cada nome significa que ele é 
Deus, que nasceu neste mundo para ser Jesus, o nosso Salvador. 

  

Emanuel, Deus conosco 

Só Deus que se fez homem e habitou entre nós tem tudo do que precisamos. 

  

José acorda do sono - Mt 1:24-25 

Acordou e tratou de obedecer a tudo o que Deus mandou. 

Casou-se com sua noiva Maria, para que Jesus tivesse um lar normal com uma 
família aceita por todos. 

Era o primeiro filho de Maria; mas de Deus o único, Unigênito (Primo/gênito = 
primeiro gerado; Uni/gênito = único gerado). 

Temos um Salvador e quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais o amamos. 

Que bênção termos Jesus como nosso Salvador, sempre conosco, amigo em 
todo o tempo. 

Ele quer estar com você por toda a sua vida. 

Eu já aceitei esta grande salvação. 

E você? 

Publicado em Crianças e adolescentes 
Publicado 3 de dezembro de 2013 
Clique no link para abrir o arquivo 
Aulaspara as crianças e cartas as professoras Rev 2013 11 01 

AulaS- 8-12-13 1a. Carta DAS SETE IGREJAS PARA ADOLESCENTES 
DEZEMBRORev 2013 11 08 - 

Publicado em Crianças e adolescentes 

Publicado 19 de novembro de 2013 

Assunto: Carta do apóstolo João às Sete Igrejas da Ásia (e a nós) 

Texto: Apocalipse 1:1-8 

  

Estudo para o dia: 24/11/2013 

  

Introdução 
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No ano 95 d.C., era Domiciano imperador de Roma, quando João, já bem 
velhinho, foi levado preso para uma ilha chamada Patmos (vide mapa), no mar 
Egeu, na Ásia. Esta ilha existe até hoje. 

Era Patmos bem perto das igrejas para as quais João escreveu as cartas. Ele 
estava ali porque falava de Jesus para todos. Como havia conhecido Jesus de 
perto, viu a morte e a ressurreição dele, João testemunhava de Jesus. Ele era 
uma testemunha viva de Jesus. 

Junto com outros presos ele quebrava pedras para as construções, tudo a mão, 
no sol quente. 

Ele nos conta que um dia foi arrebatado, seu espírito foi levado ao céu e ele viu 
coisas maravilhosas e ouviu uma voz que lhe disse para ele escrever num livro e 
ele obedeceu. 

Vejam vocês, hoje não temos perseguição contra os crentes (aqui no Brasil, em 
outros lugares tem) e podemos falar do Senhor Jesus. E que maravilha é falar de 
Jesus! 

Ap 1:1-3 – “Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos 
seus servos as coisas que brevemente devem acontecer; …” 

Deus Pai deu ao Filho Jesus e ele passou para João. Pois é, que presente aquele 
servo recebeu da parte do anjo que falou tudo o que Jesus mandou. 

Esta carta também é para nós. Ele escreveu assim: 

Ap 1:3 – “Bem-aventurado aquele que lê, …” 

“… os que ouvem as palavras desta profecia, …” 

“… e guardam as coisas que nela estão escritas; …” 

  

E por que são bem aventurados os que fazem isso? 

João respondeu: “… porque o tempo está próximo.” 

Para Deus, que é eterno, este tempo está para acontecer. Ele também disse que 
daria sinais e isso tem acontecido. E enquanto o Senhor não vem, nós vamos 
falar de Jesus aos outros. 

  

Início da carta 

João começou apresentando Jesus, logo depois de saudá-los. 

Ap 1:4 – “Graça e paz seja convosco …” 

“… da parte daquele que é …” – Jesus é Deus; 

“… e que era …” – Todas as coisas foram feitas por ele; 

“… e que há de vir.” – Ele vem nos buscar. 
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Esta é mesmo uma carta preciosa. 

Imaginem vocês, João naquela ilha, preso, ouvindo o anjo falar tudo a ele por 
ordem de Jesus. 

João estava mesmo muito impressionado com tudo o que ele estava ouvindo de 
Jesus através do anjo e ele assim fala do seu grande amigo Jesus. 

Ele é a fiel testemunha – Ele nos fala do Pai e tudo que está para acontecer; 

Ele é o primogênito dos mortos – O primeiro que ressuscitou, para nos dizer que 
nós também ressuscitaremos; 

Ele é o príncipe dos reis da terra – Ser dele é muito importante, porque fazemos 
parte do Seu reino; 

Ele nos ama – Morreu por nós; 

Ele deu o seu sangue, sua vida, 

E nos lavou dos nossos pecados. 

Bem, você sabia quanto o Senhor Jesus é para nós? É importante conhecê-lo 
cada dia mais, para não sermos enganados por ninguém. 

  

A promessa de Jesus para nós 

Ap 1:7 – “Eis que vem (sem demora) com as nuvens, e todo o olho o verá, …” 

Muitos vão lamentar, é verdade. 

Ele disse uma coisa mais importante ainda, para nós o conhecermos melhor: 

“Eu sou o Alfa …” (a primeira letra do alfabeto grego) – significaprincípio – Na 
obra da criação Ele estava presente; 

“Eu sou o Ômega” (a última letra do alfabeto grego) – significa “Eu sou o Fim” 

Ele é tudo isso e nos diz mais (repetindo) “Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e 
o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso”. - (Ap 
1:8) 

Eu quero Jesus, viver com Ele, reinar com Ele, meu grande Salvador. Amém! 
Amém! 

E você? 

Publicado em Crianças e adolescentes 

Publicado 12 de novembro de 2013 

Introdução 

O apóstolo Paulo pastoreava muitas igrejas e conhecia muita gente. Ele era 
interessado em ajudar, animar os servos do Senhor que sofriam perseguição e 
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ele contava as experiências de lutas grandes e como Deus o havia salvado da 
morte em 3 vezes, naufrágios, etc. 

Um dia, junto com um irmão chamado Barnabé e levando João como 
cooperador, e foram falar do Senhor a um homem que tinha uma posição 
importante no governo e ele procurou Paulo e Barnabé para ouvir a Palavra de 
Deus. Que bênção! 

A oposição apareceu: Um homem chamado Elimas, que começou a falar 
contrariando o que Paulo pregava, para desviar aquele homem da fé em Jesus. 

Paulo, cheio de poder de Deus, olhou firme nos olhos dele, o repreendeu, 
mostrou que ele servia ao mal e não ao Senhor. Chamou-o de perturbador dos 
retos caminhos de Deus. 

Disse a ele: “Eis (…) agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o 
sol por algum tempo.” At 13:11. 

Na mesma hora ele começou rodando e buscando a quem o pudesse guiar. 
Então o Proconsul, que se chamava Sergio Paulo, creu maravilhado do ensino do 
Senhor. 

  

A primeira carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo 

1 Tim. 1:1-2 – “Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, 
nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu 
verdadeiro filho na fé: graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e 
da de Cristo Jesus, nosso Senhor”. 

Começa assim: 

Endereço: A Timóteo 

Querido Timóteo, meu verdadeiro filho na fé: Graça, misericórdia e a paz de Deus 
e do Senhor Jesus nosso Senhor. 

Timóteo, você ficou na igreja de Éfeso para advertir a eles que não ensinem outra 
doutrina nem se desviem do ensino importante, mas que prestem atenção a esta 
palavra: 

Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao 
mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Tm 1:15. 

Temos outro Salvador? 

Você se acha o principal pecador? 

1 Tm 1:13 – Paulo se achava o principal pecador, porque havia perseguido a 
igreja de Deus (1 Co 15:9) quando estava longe do Senhor. Quem não aceitou o 
Senhor Jesus ainda está em pecado, que o sangue de Jesus pode tirar. 

(Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado 
apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15:9) 

Paulo continua a carta 



17 

 

“Timóteo, meu filho na fé, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo 
dos fiéis: no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 

Se alguma pessoa criticar você porque é um pastor novo, um jovem ainda, não 
leve a mal, trate-o bem. 

Quando alguém quiser desprezar você, lembre o seguinte: recebi esta bênção por 
imposição de mãos do Presbitério. Isso é o importante! 

Cuida de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é o ensino que vem pela Palavra. É 
preciso ler para segurança de cada um”. 

Quando vêm pessoas com ensino para nos desviar do Senhor, do poder do Seu 
sangue, nós clamamos e nos afastamos dele, como Paulo fez com Elimas. 

Paulo escreve mais ainda a Timóteo 

II Tm 1:2 – “Meu amado filho Timóteo, graça misericórdia e a paz da parte de 
Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor.” 

Timóteo, eu sempre oro por você, desejando muito vê-lo, porque quando me 
lembro de você vejo as suas lágrimas de quebrantamento e fico cheio de gozo. 

A sua fé não é fingida, porque conheci a sua avó Loide e sua mãe Eunice, que lhe 
ensinaram a confiar, a ter fé no Senhor, ainda que seu pai era grego. 

O dom que você recebeu quando impus as mãos sobre você não foi espírito de 
temor (medo), mas de fortaleza, de amor e moderação. 

II Tm 4:1-4 e 6-8 – “Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, 
que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a 
palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com 
toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã 
doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores 
conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, 
voltando às fábulas. (…) 

Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da 
minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a 
fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem 
a sua vinda.” 

Término da Carta 

Timóteo, um dia Jesus voltará para reinar e vai julgar os vivos e os mortos. Então 
pregue a Palavra a tempo e fora de tempo, porque virão tempos em que não 
aceitarão mais a sã doutrina, mas o que ouviram se fará confusão em seus 
ouvidos. 

Timóteo, eu, Paulo, já estou sendo muito perseguido e a minha partida está 
próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 

Sei que há uma coroa de justiça para mim. Está guardada e naquele dia o Justo 
Juiz me dará, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua 
vinda. 
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Bem, então está entendido: A carta é para nós também, que tanto falamos 
“Maranata”. 

Paulo e Timóteo já estão com o Senhor. Um dia todos os fiéis estarão. 

Essas cartas de estudo são para lembrar isso. 

Publicado em Crianças e adolescentes 
CARTAS 
Publicado 4 de novembro de 2013 
Texto: Filemon (todo o capítulo 1) 
Assunto: CARTA DE PAULO A FILEMON 
Data: 10/11/2013 

  

Introdução 

No tempo do apóstolo Paulo o único meio de comunicação era a carta. Não havia 
as opões de hoje. As cartas eram enviadas por mensageiros. Os reis mandavam 
homens a cavalo levar as cartas e outras eram enviadas por amigos. 

O fato é que é muito bom receber e responder uma carta ou um cartão de 
aniversário. 

Quem já recebeu uma carta? De um amigo, da avó, da tia, do primo, de alguém 
que se mudou para outra cidade? 

Outro dia ouvi de uma família que se mudou e uma menina de 4 anos recebeu 
uma carta de verdade da avó, que estava com saudades. Ficou tão alegre, tão 
feliz de saber notícias da avó, do avô e dos amiguinhos dela! 

Hoje vamos começar a falar de uma série de cartas que encontramos. Sabem 
onde? Na Bíblia, a Palavra de Deus. 

Bem, é bom lembrar que a Bíblia é a grande carta que Deus deixou para nós. Há 
pessoas que não a leem, que têm vergonha de falar dela para outros, que não a 
trazem para a igreja. Essas pessoas não sabem os segredos de Deus. 

  

Paulo escreve uma carta para Filemon, que começa assim: 

Fl 1:1-2 – “Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado 
Filemom, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso 
companheiro, e à igreja que está em tua casa:” 

Lembram-se da história do apóstolo Paulo? Um dia ele estava com cartas dos 
judeus para levar para Damasco e essas cartas davam autoridade a ele para 
perseguir os servos de Deus, quando o Senhor Jesus apareceu a ele no caminho. 
A sua vida foi transformada e ele começou a pregar o evangelho que antes 
perseguia. 

Agora, quando escreveu a carta a Filemon, Paulo tinha sido preso e levado como 
prisioneiro para Roma, junto com Timóteo, por pregar este evangelho que o havia 
transformado. 
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Em Roma ele conheceu um homem que se converteu, porque Paulo não deixava 
de falar do Senhor Jesus. Chamava-se Onésimo. 

Esse homem tem uma história: ele era escravo e conseguiu fugir e não queria 
voltar para a cidade dele, que era Colossos, onde havia uma igreja que se reunia 
na casa desse amigo de Paulo, que se chamava Filemon. 

Acontece que Onésimo, o escravo, foi uma bênção na vida de Paulo, mas para 
continuar como servo do Senhor precisava deixar de ser um fugitivo e por isso 
teria que se acertar com o dono dele (a escravatura era muito ruim. No Brasil 
houve escravatura e a Princesa Isabel, quando no poder, assinou a libertação dos 
escravos e graças a Deus, que usou essa Princesa que libertou as pessoas da 
escravidão). 

Onésimo, o escravo, havia roubado a Filemon e, com medo do castigo, fugiu. 

Agora tudo tinha mudado. Não era mais ladrão, porque aceitou a mensagem de 
Paulo, de que o Senhor Jesus morreu, derramou Seu sangue na cruz para 
perdoar os nossos pecados. 

  

Paulo intercede por Onésimo 

Fl 1:8-10 – “Flm Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te 
mandar o que te convém, todavia, peço-te, antes, por caridade, sendo eu tal como 
sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu 
filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões,” 

Em resumo a carta de Paulo a Filemon dizia: 

“Ao amado Filemon, Sei que tu és capaz de entender o que estou passando: 
Velho e também preso de Cristo Jesus. 

Preguei na prisão e Deus converteu um homem que se chama Onésimo e é meu 
filho na fé. 

Eu te peço que o recebas. Antes ele te foi inútil, mas agora eu bem queria 
conservá-lo nas prisões do evangelho, mas não quis fazer isso sem comunicar a 
ti, porque agora ele será muito útil a ti e a mim, pois te servirá como irmão. 

Somos, Filemon, companheiros. O roubo que ele fez no pecado, põe na minha 
conta, porque eu te pagarei. 

Espero ir ver-te. Epafras, também preso comigo, te saúda. E também Marcos, 
Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. 

Meu desejo é que vossas orações por mim sejam ouvidas e eu possa ir a 
Colossos. 

Irmão Filemon, eu me alegrarei em ti e te peço porque sei da tua confiança e meu 
coração se alegrará muito. Tenho certeza que tu farás mais do que digo 

Paulo, que deseja que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito”. 
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Encerrando 

Não é uma linda carta? Leiam toda ela no capítulo único de Paulo a Filemon. 

  

A aplicação para nós é a seguinte: 

- Onésimo lembra o pecador fugitivo, como nós sem o Senhor; 

- Filemon, aquele que o recebeu, como Jesus nos recebe também; 

- Paulo, o que intercedeu por ele, como o Espírito Santo, que intercede por nós, 
nos levando ao Senhor Jesus. 

============================================== 

  

PARA OS PROFESSORES: 

P.S. – Será muito interessante que os professores escrevam uma cartinha para 
seus alunos. Os pequenos vão amar. Intermediários e adolescentes também. 

Ex.: Querido João Mateus, 

A paz do Senhor 

É muito bom ter você na classe e vê-lo aprendendo a Palavra, cantando louvores 
e à noite, nos cultos, também cantando e orando. 

Um beijinho da sua professora 

Beatriz 

  

  

Querida Licia, 

A paz do Senhor 

Que maravilha ver que você cresceu, foi promovida para a 2ª classe, já tem Bíblia 
e nesta sua classe vamos aprender de cor os nomes dos livros da Bíblia. 

Quando o obreiro indicar o livro, não vamos ficar procurando sem saber. Vai ser 
um ano de muito ensino. 

Um beijo da sua professora 

Lia 

  

  

Querido Fernando, 
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A paz do Senhor 

Amo ver você na classe, participando, falando do Senhor aos amigos, cantando, 
orando na classe e nos cultos. Afinal já estamos adolescentes. 

Seu professor 

Marcos 

  

 

 
 


