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Aos Pais e Professores:

Novas de apostasia em alguma das igrejas por ele 
[Paulo] estabelecidas causaram-lhe profunda tristeza. 
Temeu que seus esforços em benefício deles tivesse sido em 
vão. Muitas noites de insônia havia ele passado em oração e 
fervorosa meditação, quando ouvira que medidas estavam 
sendo tomadas para contrariar sua obra. Quando tinha 
oportunidade e quando as condições o requeriam, escrevia 
às igrejas reprovando, aconselhando, admoestando e 
encorajando. Nessas cartas o apóstolo não se detém sobre 
suas próprias lutas, embora houvesse vislumbres ocasionais 
de seus labores e sofrimentos na causa de Cristo. Açoites e 
prisões, frio, fome e sede, perigos por terra e por mar, nas 
cidades e no deserto, da parte de seus patrícios, dos pagãos 
e dos falsos irmãos - tudo isto ele sofreu por causa do 
evangelho. Foi "difamado", "injuriado", feito "a escória 
de todos", "angustiado","perseguido", "em tudo atribulado", 
"a toda a hora em perigo, sempre entregue à morte por amor 
de Jesus". I Cor. 4:13.

Em meio a constantes tempestades de oposição, o 
clamor de inimigos e a deserção de amigos, o destemido 
apóstolo quase perdia o ânimo. Mas lançando um olhar 
retrospectivo ao Calvário, com novo ardor prosseguia 
disseminando o conhecimento do Crucificado. Ele estava 
palmilhando a trilha sangrenta que Cristo tinha palmilhado 
antes dele. Procurava não abandonar a luta até que pudesse 
depor a armadura aos pés de seu Redentor. 
Atos dos Apóstolos, págs. 296-297.

Ellen G. White
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01
A CARTA UNIVERSAL

DE TIAGO



Verso de Ouro: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as 
tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2:18.

�

Acredita-se que o Tiago desta carta seja o mesmo que foi 

o líder da reunião geral da igreja em Jerusalém, sendo alguém 

bem conhecido entre os irmãos, na época. De qualquer forma, 

vemos que esta carta contém diversos bons conselhos para toda 

a igreja cristã da época, e assim ficou até mesmo conhecida 

como uma “Carta Universal”. Seus conselhos são de grande valor, 

e eles são dirigidos, principalmente, a pessoas que algum tempo 

já são da igreja, diferente de algumas cartas de Paulo 

para pessoas recém-convertidas de algumas cidades em 

que havia pregado.

Ele diz que o povo de Deus deve se sentir alegre quando 

viessem as dificuldades, porque assim eles se tornariam mais 

fortes depois de passarem por estas “provas”, e a fé deles 

depois destas provas, tornaria eles mais pacientes.

Ele, também, aconselha que todos sejam prontos para 

ouvir, mas, “tardios para falar”, e “tardios para se irar”. 

Aconselha a visitarmos os órfãos e viúvas nas suas dificuldades e 

ajudar a eles; e “guardar-se da corrupção do mundo”. Também, 

não devemos fazer “acepção” de pessoas, desprezando o pobre 

ou o órfão, e ao mesmo tempo oferecendo grandes honras ao 

rico ou famoso. Jesus trata a todos igualmente, portanto, 

devemos amar ao próximo como a nós mesmos.
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Ele ainda comenta daqueles que diziam ter fé, mas suas 

obras não demonstravam isso. Assim, não basta crer que Deus 

existe, mas é necessário mudar de vida realmente, abandonando 

o pecado por amor de Jesus. Essas obras mostrarão que a pessoa 

tem uma fé viva e verdadeira.

� Suas palavras foram muito importantes para firmar a 

igreja apostólica em boas obras e preparação para as 

dificuldades. 

� Hoje, devemos meditar: Quando passo por dificuldades, 

eu tenho me tornado mais forte em Cristo para enfrentar as 

crises que virão ou tenho dado ocasião para o desânimo e 

queixas? Tenho me tornado mais irritado ou cada vez mais 

paciente, seguindo o exemplo de Jesus?

 � Que cada um cultive e aperfeiçoe sua fé em Cristo 

através da prática de boas obras!

  Sugestão ao Professor           
Peça para as crianças escolherem um dos versos que mais 

gostou da atividade acima e comentar o que achou do verso. 
Em seguida, fale para eles fazerem uma representação por 

escrito ou ilustrado sobre o tema que escolheu. 
Cante o hino: “O poder do amor”, da turma do nosso amiguinho.
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Neurônios em ação      
  

 Ligue corretamente os textos 
mencionados na lição ao verso bíblico da carta de Tiago.

Tiago 2:17-18

Tiago 1:19

Tiago 2:1-9

Tiago 1:2-3

Tiago 1:27

Devemos visitar os órfãos 

e as viúvas e ajudá-los 

em suas dificuldades.

Ter cuidado em não fazer 

diferença entre as pessoas, 

tratar bem o rico e desprezar os pobres.

O povo de Deus deve se sentir 

alegre ao sobrevir as dificuldades, 

pois isso os tornarão mais fortes.

De nada vale ter fé e 

não demonstrá-la em obras

Toda pessoa, deve ser 

tardia para falar e não se irritar.
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A CARTA UNIVERSAL

DE TIAGO - Parte II 02



Verso de Ouro: Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; 

porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8.

� O Apóstolo Tiago, em sua carta, fez algumas comparações 

interessantes. Ele comenta que os cavalos têm freios para 

contê-los; os navios têm lemes para guiá-los, mas dificilmente 

uma pessoa pode domar a língua. (Tiago 3:3-8). Ela é um pequeno 

membro do corpo, mas faz grandes estragos. Ela pode incendiar 

o mundo, assim como uma fagulha pode incendiar uma floresta. 

Sendo assim, Tiago fala que somente Deus pode manter a nossa 

língua sobre controle. E, para isto, devemos receber: “a 

sabedoria que do alto vem [que] é, primeiramente pura, depois 

pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons 

frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia [fingimento]” (Tiago 

3:17). Talvez, você e eu, necessitemos mais da sabedoria 

celestial para guardarmos nossa língua de falar o mal. Para nós é 

feito o seguinte convite: “E, se algum de vós tem falta de 

sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente... Peça-a, 

porém, com fé, em nada duvidando” (Tiago 1:5-6). “Humilhai-vos 

perante o Senhor, e ele vos exaltará” (Tiago 4:10).
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 � Tiago ainda fala contra os ricos que ficam ajuntando mais 

e mais riquezas terrenas (até mesmo oprimindo o necessitado). 

Dinheiro que tem apenas valor temporário, sendo que essas 

pessoas se esquecem de um tesouro maior (vida eterna) que 

Jesus quer dar a todos nós.

� Quase no final da carta, temos a recomendação: se alguém 

está contente, “cante louvores”, e se alguém está doente ou 

aflito, “ore”, porque “A oração feita por um justo pode muito em 

seus resultados” (Tiago 5:16).

� Oração e vigilância são duas grandes necessidades que 

devem sempre estar presentes na vida do cristão. Aquele que 

atenta para isso, adquiri a sabedoria que vem de Deus! 

  Sugestão ao Professor           

Faça um cartaz e divida no meio e escreva de um lado: 
“Jesus feliz” e do outro “ Jesus triste”. Peça para cada 

criança fazer recortes, figuras, ou desenhos para colar em cada 
lado do cartaz de coisas que fazemos com nossos membros, 

principalmente a língua, que deixe Jesus feliz. Do outro lado coisas 
que deixe Jesus triste. Fale da importância de aprender a dominar 

nossos sentidos para desenvolvermos o domínio próprio.  

Cante o Hino: cuidado olho, boca, mão e pé.
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Neurônios em ação      

 Ligue os pontos e descubra qual animal 

é citado na carta de Tiago no capítulo 3 versículo 3 



PEDRO - TESTEMUNHA 

OCULAR DE JESUS 03
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Verso de Ouro: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação 

santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos 

chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. I Pedro 2:9.

� As duas cartas de Pedro são muito especiais, pois foram 

escritas por alguém que foi testemunha ocular de Jesus, isto é, 

ele teve o privilégio de conviver por três anos e meio com Jesus. 

Neste tempo, pôde notar, tal como é relatado nos evangelhos, 

um Salvador bondoso e amável, que sempre estava a pregar seus 

ensinamentos puros.

� O Apóstolo Pedro fala que nós fomos resgatados do 

pecado e da morte pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro 

sem defeito ou mancha. Portanto, o que os judeus faziam no 

santuário, levando um cordeiro sem defeito no altar e 

sacrificando, era um símbolo, uma representação do que seria 

quando Cristo viesse para morrer por nós. Pedro, tendo visto 

todos os símbolos serem cumpridos com Jesus, creu que ele era 

Aquele tão longamente esperado por Israel. Apesar de quase 

todos O rejeitarem, ele continuou pregando a Jesus como o 

cordeiro “que tira o pecado do mundo”.
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�

 Ele também nos diz que, além de ser nosso Salvador, 

Cristo é para nós um Exemplo máximo: “Cristo padeceu por nós, 

deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual 

não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano” 

(I Pedro 2:21-22).

� Em sua segunda carta ele fala sobre algo que poderia ser 

chamado de: a Escada da Santificação. Sendo que devemos viver 

uma vida piedosa, ele nos diz que devemos acrescentar à nossa 

fé, a virtude, e a virtude acrescentar conhecimento, e do 

conhecimento a temperança, da temperança a paciência, e com a 

paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor 

fraternal, o amor. (Ver II Pedro 1:4-8). Cumpre a nós subir cada 

“degrau” desta “escada” por meio de Jesus, nos aperfeiçoando 

em toda obra que fizermos. E, de fato, não começaremos a 

“subir” esta “escada”, se não tivermos a fé, que é o fundamento 

de todos os outros “degraus”. Mas, por meio de uma fé viva e 

abundante,  poderemos cu lt ivar  em abundância  as 

outras qualidades que são necessárias para formar um bom 

caráter no cristão.
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Neurônios em ação      

Complete o desenho e escreva em cada 

degrau alguns dos pontos para alcançarmos 

a santificação que está em II Pedro 1:4-8. 



O TESTEMUNHO

DO DISCÍPULO AMADO 04
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Verso de Ouro: Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de 

Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que 

não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. I João 4:7-8.

Quase no final de nossa Bíblia, temos três pequenas 

cartas de João, que também, foi testemunha ocular de Jesus. 

Ele é chamado de o “Discípulo Amado”. Além das cartas, 

escreveu um livro com a história de Jesus, conhecido como o 

Evangelho de João, e também o último livro da Bíblia, o do 

Apocalipse, que contém diversas profecias.

Com muito carinho, ele diz: “Meus filhinhos, estas coisas 

vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um 

Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo” (I João 2:1). 

Interessante notar que João considerava aqueles que haviam se 

convertido à fé verdadeira, como seus filhos, em certo sentido. 

Ele tinha um cuidado especial para que nenhum deles viesse a se 

desviar. E, se por ventura alguém tropeçasse no pecado, ele os 

lembrava do Intercessor Celestial que nos perdoa e nos dá força 

para nos livrarmos do pecado. Sempre teremos a nosso favor 

este Defensor caso quisermos que Ele nos ajude.
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Quanto aos jovens, o apóstolo destaca a força e vigor que 

há neles, de modo que, aquele que se dedica a Deus, grande bem 

trará à igreja e ao mundo. Ele diz o seguinte acerca dos jovens 

que são fiéis a Deus: “Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, 

e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno” 

(I João 2:14).

O tema central e preferido de João é o Amor. Em todas 

seus escritos, ele sempre fala palavras como estas: “E nós 

conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor” 

(I João 4:16). “Nós o amamos a Ele porque ele nos amou primeiro” 

(verso 19). João, fala também, da importante relação entre ter 

amor e guardar os mandamentos de Deus: “Porque este é o amor 

de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus 

mandamentos não são pesados.” (I João 5:3).

Podemos concluir que, em tudo o que os homens 

divinamente inspirados falaram no decorrer de toda a Bíblia, 

o resumo é: “Deus é Amor”.  
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Neurônios em ação      

Procure em sua Bíblia os versos abaixo que 

estão nos corações e pinte da mesma cor 

o verso correspondente que estão nas nuvens. 

I João 4:8.

I João 5:3.

Romanos 5:8.

Salmos 136:1.

I João 4:19.

Mas Deus prova o Seu amor 
para conosco, em que Cristo 

morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores.

Porque nisto consiste o 
amor a Deus: em obedecer 

aos Seus mandamentos. 
         E os Seus mandamentos 

não são pesados.  

Aquele que não 
ama não conhece a Deus; 

porque Deus é amor.

Nós O amamos a Ele 
porque Ele nos amou primeiro.  

Dêem graças ao Senhor, 
porque Ele é bom. O Seu amor 

dura para sempre!  



AMORÁVEIS 

CARTAS DE PAULO 05
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Verso de Ouro: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois 

é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, 

e também do grego. Romanos 1:16.

Conhecemos pouco mais de uma dúzia de cartas que Paulo 

escreveu. (Um total de 14 cartas se contarmos “Hebreus” que 

mais parece um estudo bíblico). É bem provável que ele tenha 

escrito muitas outras cartas que não conhecemos hoje. De 

qualquer forma, se juntarmos as que nos são conhecidas, elas 

darão metade dos livros do Novo Testamento da Bíblia. 

De fato, esses “livros”, são cartas ou “epístolas” como algumas 

vezes são chamadas.

Paulo é um dos autores de cartas mais conhecido, e 

diariamente milhões de pessoas no mundo inteiro lêem seus 

escritos. Cartas estas que foram escritas a mais de 1900 anos 

atrás, mas que são cheias de lições para nós, ainda hoje.

Houve cartas dirigidas a igrejas em cidades como, 

Corinto, Éfeso, Filipos, ou Colossos; outras também, dirigidas a 

amigos como Timóteo e Tito.� �

São cartas cheias de amor, aonde vemos todo o carinho 

que o apóstolo tinha por aquelas pessoas, como se estivesse 

escrevendo para um filho ou uma filha.

Paulo queria ter certeza de que todos permaneceriam 

firmes na Igreja, e que não seriam desviados por falsos mestres. 

Por isso, ele se preocupou em pregar o evangelho de Jesus da 

forma mais clara possível.�
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O apóstolo não deixou de falar das dificuldades que 

sofreriam sendo seguidores de Cristo. Os inimigos da verdade 

procurariam fazer o mal para eles, mas ele escreveu palavras 

animadoras sobre isso: “Quem nos separará do amor de Cristo? 

A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a 

nudez, ou o perigo, ou a espada?... [Não] mas em todas estas 

coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 

Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os 

anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, 

nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma 

outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus nosso Senhor. (escrito na Carta aos Romanos, 

capítulo 8, versos 35, 37-39).� � � � � �
Ao ler as cartas de Paulo, você poderá encontrar algumas 

coisas difíceis de entender, no início. Mas, não se preocupe. 

Mesmo o apóstolo Pedro chegou a dizer, em relação a elas, que 

realmente havia algumas coisas “difíceis de entender”. Procure, 

também, sempre lembrar quando ou para quem estas cartas 

foram escritas. Elas são cartas muito antigas, foram escritas 

entre os anos 50 a 65, depois de Cristo.

Naqueles primeiros dias havia muitas verdades que essas 

pessoas necessitavam conhecer. A mente sábia e o coração 

amorável de Paulo ajudaram muito para que estas importantes 

verdades fossem explicadas e entendidas corretamente.

Ao estudar seus “livros”, aprenderemos mais da igreja 

cristã naqueles dias e também conheceremos, ainda mais, do 

amor deste grande “apóstolo aos gentios”.
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Neurônios em ação      

Complete cada figura com o 

nome das cartas que Paulo escreveu:



O QUE É O AMOR?
06

24



Verso de Ouro: Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
I Coríntios 13:7.

Você já se perguntou qual o significado da palavra “amor”? 

Bom, é realmente importante sabermos o que é o amor, porque é 

uma palavra muito significativa na Bíblia.

A revelação que Jesus trouxe vindo do Céu para a Terra é 

que “Deus é Amor”. Ele nos ensinou qual era o resumo de toda Lei: 

“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 

tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande 

mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo” (Mateus 22:37-39). Na verdade, é 

sobre estes dois princípios que falam a Lei e os Profetas.

Assim, vimos que é importante o amor na vida dos 

seguidores de Jesus. Mas, como aprender a amar? Paulo procura 

explicar isso na primeira carta à igreja de Corinto. Nesta igreja 

haviam ocorrido problemas com pessoas ciumentas, invejosas e 

orgulhosas. Sentimentos maus, que são ao contrário do que 

é o amor.

Paulo, então, começou a falar da importância do amor, e 

como era superior a várias coisas: “Ainda que eu falasse as 

línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o 

metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom 

de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e 

ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os 

montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse 

toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que 

entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, 

nada disso me aproveitaria” (Primeira Carta aos Coríntios, 

Capítulo 13, versos 1-3).
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� Depois ele passou a descrever o que é o amor: “O amor é 

sofredor, é benigno [bondoso]; o amor não é invejoso;... Não se 

porta com indecência, não busca [somente] os seus interesses, 

não se irrita, não suspeita mal;... Tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta. O amor nunca falha; mas havendo 

profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; 

havendo ciência, desaparecerá... Agora, pois, permanecem a fé, 

a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor” 

(I Coríntios 13:4-8, 13).

� Também é dito que: “Todas as vossas coisas sejam feitas 

com amor” (I Coríntios 16:14). Que maravilhosas palavras!

� Devemos todos procurar ter este amor de Deus. Não 

somente um sentimento comum, mas amor de verdade. Amor que 

seja paciente e bondoso; que impeça de sermos invejosos; amor 

que nos faça ter prazer no bem, mas nunca com o mal. Este é o 

amor que todo cristão deve ter no coração, e que todo dia deve 

ser manifestado.

Sugestão de Hino: Deus é Amor - Myrtes Ribeiro

“Deus é amor” está escrito no botão que desabrocha. 
“Deus é amor” está escrito em cada erva que brota.

“Deus é amor” está escrito no cantar dos passarinhos.
“Deus é amor” está escrito no perfume exalado da flor.

Quem foi que contou para as aves a hora de imigrar?
Quem foi que ensinou o caminho pra ir e o tempo de voltar?

Quem foi que ensinou ao pardal, à andorinha e ao sabiá
A canção que eles cantam?

Foi o Criador.
Deus é amor, Deus é amor!
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Neurônios em ação      

Complete o verso abaixo e faça um desenho sobre o tema amor.

“Assim, permanecem agora estes três: a ________, 

a _______________, e o __________________.

O ______ deles, porém, é o _________”.

I Coríntios 13:13.
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IRMÃOS NA

FAMÍLIA DE DEUS 07



Verso de Ouro: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto 

não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém 

se glorie; Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as 

boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 

Efésios 2:8-10.

Estando em Roma, Paulo escreveu para seus velhos amigos 

de Éfeso. Ele os lembrou que agora faziam parte de uma 

amorável família de Cristo: “Assim que já não sois estrangeiros, 

nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de 

Deus” (Efésios 2:19). Não deveria haver inimizade entre os 

crentes em Cristo por eles serem de diferentes países, mas que 

todos compreendessem que eram cidadãos do Reino de Deus, e 

irmãos na família de Deus.

� O apóstolo amorosamente orou para que eles cada vez 

mais conhecessem o amor de Deus: “Por causa disto me ponho de 

joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Para que 

Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando 

arraigados [firmes pela raiz] e fundados em amor, poderdes 

perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a 

largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, E 

conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, 

para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus” 

(Efésios 3:14, 17-19).
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� Paulo ainda aconselha que cultivemos o hábito de 

cantarmos na igreja, ou mesmo em casa, mantendo assim sempre 

alegre o coração com hinos de louvor a Jesus: “Falando entre vós 

em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e 

salmodiando ao Senhor no vosso coração” (Efésios 5:19). � �

� O ensinamento do apóstolo a favor da comunhão entre os 

irmãos de fé deve nos inspirar, ainda hoje. Deve ser incentivado 

que na igreja haja hinos e cânticos de louvor por parte de jovens, 

adultos, velhos e crianças. Que não cantem apenas sozinhos, mas 

cantem em conjunto a fim de que a união e harmonia entre os 

irmãos de fé seja fortalecida, revelando assim genuíno 

amor fraternal.   

  Sugestão ao Professor           
     Fale da importância de se congregar com os irmãos, 

   de estarmos sempre juntos e unidos, faça personagens de 
materiais recicláveis para cada um decorar o seu. 

Fale também de como é especial louvarmos a Deus. 
Peça para cada um cantar um pedacinho do seu hino favorito, 

e se puder, cante com eles o hino:“Cantando alegro meu coração”.
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Neurônios em ação      

Como vimos nesta lição, o louvor e os salmos são 

muito importantes para entretermos comunhão com Deus. 

Escreva abaixo algum salmo que você gosta ou a letra de um hino.
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A ARMADURA

DE DEUS 08



Verso de Ouro: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que 

possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 

Efésios 6:13.

Quase no fim da carta aos efésios, Paulo dá um conselho 

inusitado: “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que 

possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo”. Paulo 

não estava falando que deveriam os cristãos da cidade de Éfeso 

se vestir como os soldados romanos daquela época, com aquelas 

armaduras pesadas, feitas de vários materiais. Ele está falando 

de coisas espirituais. Além do mais, nossa luta não é contra os 

homens, mas sim contra satanás e os seus anjos maus que querem 

que desobedeçamos à vontade do querido Jesus. � �

Vamos ver como é formada esta armadura divina: “Estai, 

pois, firmes, tendo cingidos [prendido] os vossos lombos [costas 

e peito] com a verdade, e vestida a couraça [blindagem] da 

justiça; E calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 

Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar 

todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o 

capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra 

de Deus” (Efésios 6:11, 14-17).
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� Assim está formada nossa armadura espiritual. Com ela 

podemos resistir a todas as tentações do inimigo, e conservar 

puro nosso coração e com plena confiança em Deus.���������

Hoje, em várias lojas infantis, você poderá encontrar vendendo 

imitações de armaduras, espadas, capacetes; alguns até se 

vestirem como um cavaleiro de antigamente, mas não é esta a 

armadura que necessitamos.

� Para você viver bem a sua vida, para ser um fiel seguidor 

do nosso amado Salvador Jesus, você vai precisar envolver-se na 

verdade e colocar a couraça da justiça, os sapatos da paz, e o 

capacete da salvação. Então, com o escudo da fé numa das mãos, 

e a espada do Espírito na outra (que é a Bíblia Sagrada), poderá 

enfrentar sem medo o inimigo. � � �

 Revestido o cristão desta armadura, ele vencerá. 

  Sugestão ao Professor           

     Leve cartolinas ou papéis coloridos e peça para cada um 
fazer a parte que mais gosta da armadura do Cristão de Efésios 6. 

Fale para cada um escrever o significado 
da peça que escolheu e vestir ou usar. 

Sugestão de Hino: Soldado do Rei - Diante do Trono para crianças.
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Neurônios em ação      

 Cada parte da armadura que está escrita em Efésios 6 

tem um significado. Escreva baixo de cada figura o significado delas.
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O GRANDE PRÊMIO 
09

Verso de Ouro: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós 

começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. 

Filipenses 1:6.
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Na carta aos cristãos de Filipos, Paulo se encontrava 

preso em Roma. Ele amava muito aquelas pessoas e sentia muita 

saudade de todos eles. Ele demostrou terno afeto quando 

escreveu: “Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me 

lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em 

todas as minhas súplicas” (Filipenses 1:3-4).

� Nesta carta, Paulo fala um pouco sobre si mesmo. Ele que 

havia sido um israelita bem conhecido, tendo dinheiros e posses, 

mas que considerou tudo isso como perda por amor a Cristo. Ele 

era da tribo Benjamim, e sendo fariseu, considerava-se um 

perfeito guardador da lei, e em seu extremo zelo, perseguiu a 

Igreja Cristã. Tudo isso era ganho para ele antes de se 

converter, mas, ao ver que estava errado, reconheceu o mal que 

tinha feito e renunciou a tudo por Cristo. Ele acrescenta: “Para 

ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os 

mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito... 

Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma 

coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e 

avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, 

pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” 

(Filipenses 3:11-14).

 Paulo tinha seu pensamento voltado no prêmio que Deus 

promete aos que aceitam a Jesus como seu Salvador. Ele ansiava 

pela volta de Cristo quando se dará a ressureição dos justos, e 

pela alegria de então poder viver eternamente com Jesus. Ele 

considerou que um prêmio tão precioso como esse, valia tudo o 

que pudesse custar. Desta forma, ele nos ensina que devemos 

manter nossos olhos nesse grande prêmio, também. 
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Sugestão de Hino: Quanto a Mim - Myrtes Ribeiro

Quanto a mim, uma coisa faço:

Esquecendo-me das coisas do passado

E avançando para aquelas de diante estão,

Prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio,

Persigo a vitória em Jesus. Persigo a vitória em Jesus.

Os que confiam no Senhor renovam suas forças, renovam!

Se correm, não se cansam, se caminham, não se fatigam, renovam!

E deslizam sobre os vales a voar, Procuram altos montes escalar,

Cada passo que dão, bem mais perto estão da vitória alcançar

Bem mais perto estão do lar.

  Sugestão ao Professor           
Faça fichas com perguntas sobre a lição. 

Sorteie e cada criança que pegar 
deverá responder a pergunta. 

Fale sobre nosso objetivo de irmos para o Céu. 



39

Neurônios em ação      

  Sabemos que se formos fiéis ganharemos um 
prêmio de Jesus, um galardão. Desenhe abaixo 
o que você mais gostaria de ganhar de Jesus.
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RENOVANDO 

A MENTE 10
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Verso de Ouro: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 
Filipenses 4:7.

Na “epístola”, ou carta aos filipenses, Paulo fala da 

grandiosa promessa da Santa Cidade e da transformação deste 

nosso corpo para um corpo de glória semelhante ao de Deus. 

“Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Que transformará o nosso 

corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo 

o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas” 

(Filipenses 3:20-21).

� Que promessas lindas! O prêmio da vida eterna que Jesus 

quer nos dar, é superior a qualquer outra coisa que o mundo 

queira nos oferecer. 

� Do mesmo modo, vamos falar como Paulo para nossos 

amigos: “Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13). A nossa força vem da nossa fé e confiança 

em Cristo.

� O apóstolo também nos indica em que tipos de coisas 

devemos pensar e nos preocupar. A regra que ele aplica, não 

deixa de ser interessante, pois, ele insiste em dar forte atenção 

ao bem, enquanto pouca coisa, ou nada, ele quer saber das 

maldades do mundo. 

 Em palavras que atravessam os séculos e nos alcançam, 

Paulo declara: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, 

tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 

que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se 

há algum louvor, nisso pensai” (Filipenses 4:8). � � � � � � �
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 Que o nosso propósito seja dirigir nossos pensamentos 

para o que Deus se agrada. Seguindo assim o que Paulo escreveu 

em sua carta aos Romanos: “E não sede conformados com este 

mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 

entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável, e perfeita vontade de Deus”. (Romanos 12:2).

Sugestão de Hino: Diferente do Mundo - Myrtes Ribeiro

Diferente do mundo, mais semelhante a Jesus.

Diferente do mundo, mais semelhante a Jesus.

Diferente do mundo, mais semelhante a Jesus.

Mais, mais, mais, mais, mais, mais semelhante a Jesus.

  Sugestão ao Professor           

Escreva em fichas temas relacionados a 
lição, como por exemplo, as coisas que podemos 

fazer de bom, bons pensamentos, boas ações e 
faça uma brincadeira de mímica com as crianças. 

Peça para cada uma representar 
o tema da ficha, o que acertar ganha ponto.  
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Neurônios em ação      

Complete as frases de Paulo que nos 

servem de ânimo, de acordo com a lição

“Posso todas as __________ em _________________ 

que me  _______________”. Filipenses 4:13.

“Quanto ao mais, _________, tudo o que é _________, 

tudo o que é __________, tudo o que é  ___________,

tudo o que é_________, tudo que é ______________,

tudo o que é de boa ________________, se há alguma

______________, e se há algum ________________, 

nisso ________”. Filipenses 4:8.

“E não sede __________ com este ________, mas sede

______________ pela _________________ do vosso

_____________, para que ______________ qual seja

a boa, _____________, e perfeita _______________ 

de __________”. Romanos 12:2.
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CONFORTANDO

OS TRISTES 11
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Verso de Ouro: E o mesmo Deus de paz vos santique em tudo; e todo o 

vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso SENHOR Jesus Cristo. 

I Tessalonicenses 5:23.

Paulo tinha também grande preocupação para com os 

irmãos da Tessalônica. Eles haviam se convertido para a Igreja 

Cristã recentemente. Assim, o apóstolo orienta que amem uns 

aos outros como haviam sido instruídos. Ele concordou que de 

fato eles estavam praticando já várias boas obras, mas disse 

para eles progredirem cada vez mais.

Ele dá alguns conselhos, tais como: “Não desprezeis as 

profecias. Examinai tudo. Retende o bem” (I Tessalonicenses 

5:20-21). Desta forma, devemos levar em conta que as profecias 

têm muito que nos ensinar. Ele também fala que em tudo que 

formos examinar devemos procurar aprender o que de bom foi 

dito e não olharmos apenas para os defeitos e erros.

Havia uma mensagem especial para eles: alguns estavam 

tristes e desencorajados porque a morte havia levado queridos 

seus. Tristes e confusos não entendiam por que Deus permitia 

que seus amados morressem. Então, Paulo bondosamente 

explicou a eles: “Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes 

acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como 

os demais, que não têm esperança”. Os demais que ele fala, são 

os descrentes que não tem nenhuma esperança de ressurreição.  
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Mas, falando dos crentes ele prossegue: “Porque, se 

cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que 

em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele”. Assim, 

Deus fará os mortos saírem de suas sepulturas, tal como Jesus 

saiu de Sua sepultura. “Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do 

Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, 

não precederemos os que dormem”. Em outras palavras, 

ninguém irá na frente de outros, mas todos iremos juntos para o 

lar celestial.

“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e 

com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que 

morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que 

ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 

nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos 

sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com 

estas palavras” (I Tessalonicenses 4:13-18).

Neste lindo relato da volta de Cristo, houve o conforto 

que necessitavam. Assim, o plano de Deus é que nós “juntos” (ao 

mesmo tempo) seremos reunidos com amados e amigos, 

para nunca mais sermos separados, e nem haver mais tristeza 

ou lágrima.

Jesus nos diz: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê 

em mim, ainda que esteja morto, viverá” (João 11:25).�������

Se você conhece alguém que esteja desanimado, triste, ou que 

perdeu algum ente querido, conte para ele sobre esta 

bem-aventurada esperança!
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Neurônios em ação      

JOGO DOS 7 ERROS
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O ESCRAVO

FUGITIVO 12
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Verso de Ouro: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos 

revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem 

livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 

Gálatas 3:27-28.

Na pequena carta a Filemom, o tema da carta gira em 

torno de um escravo fugitivo. Onésimo era o escravo, e Filemom 

o seu senhor. Ambos se tornaram cristãos, entretanto, muitos 

cristãos ainda não haviam rompido com esse triste costume de 

terem escravos. Esse era o caso de Filemom.� �
As leis naquela época diziam que um romano podia comprar 

quantos escravos conseguisse manter. Os escravos não tinham 

direito nenhum, e se fugissem e fossem recapturados, seus 

senhores tinham direito, de até mesmo matá-los, se quisessem.���������

Quando Paulo converteu Onésimo para Cristo, e sendo 

ele escravo fugitivo, criou-se uma situação complicada de como 

agir acerca disto. � �
Paulo decidiu enviá-lo de volta ao seu senhor, e Onésimo 

concordou. Na carta a Filemom, que trata desta decisão, Paulo 

mostra muita habilidade e tato.

No início ele diz ser “prisioneiro de Jesus Cristo” por 

estar preso por causa de pregar sobre Jesus, e chama Filemom 

de “nosso cooperador”. E ainda mais: “Graças dou ao meu Deus, 

lembrando-me sempre de ti nas minhas orações; Ouvindo do teu 

amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para 

com todos os santos” (Filemom, versos 3-4).
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Antes de fazer um pedido, ele diz: “Todavia peço-te antes 

por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora 

prisioneiro de Jesus Cristo.” (Filemom, verso 9)

� Então, finalmente fala da questão: “Peço-te por meu filho 

Onésimo”. (Filemom 1:10). No tempo em que esteve junto de 

Onésimo, Paulo chegou a considerá-lo como fosse um filho. Com 

certeza aquele escravo fugitivo encontrou em Paulo uma pessoa 

tão amável que também podia considerá-lo como um pai. � � � � � � � � � � �

 Na segunda parte acompanharemos como terminou esta 

história. Com o que já estudamos, podemos ver as dificuldades 

que havia na época para ser tratado o tema da escravidão. Por 

mais ímpia que fosse essa prática, era um costume 

profundamente enraizado na sociedade. Paulo com muita 

habilidade procurou “derrubar” os costumes errôneos que eram 

propagados por aquela sociedade. Na parte final iremos ver 

Paulo tratando diretamente do assunto, e tornando claro que era 

contra a escravidão.

� Em nossos dias, haverá também práticas e costumes que 

são considerados normais pela sociedade em que vivemos, e que, 

no entanto, Deus claramente desaprova. As razões que Deus têm 

para proibir, não é por mero capricho, mas devido Ele saber as 

consequências más que teríamos se seguíssemos a trilha do 

pecado. Além disso, nós devemos viver de acordo com o 

propósito pelo qual fomos criados. Fazendo isso, encontraremos 

verdadeira felicidade nesse mundo e no porvir. 
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Neurônios em ação      

Marque no quadrado, “V” 

para verdadeiro, e “F” para falso

A carta a Filemom foi escrita por João

As leis naquela época diziam que um romano 

podia comprar quantos escravos conseguisse manter. 

A carta a Filemom gira em torno da 

escravidão de Onésimo

Paulo não teve sabedoria para falar com 

Filemom a respeito da fuga de seu escravo

Os escravos  tinham muitos direito, 

e se fugissem não poderiam ser recapturados.

Paulo mandou Onésimo de volta a Filemom 

junto com uma carta bem convincente.

Onésimo era um escravo fugitivo 

e Filemom era o seu senhor.

Paulo considerava Onésimo como um filho na fé.
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O ESCRAVO FUGITIVO 

Parte II 13
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Verso de Ouro: E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, 

e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29.

Em sua pequena carta dirigida a Filemom, o apóstolo Paulo 

prossegue tratando acerca de Onésimo, o escravo fugitivo, e 

diz: “O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim 

muito útil; eu te tornei a enviar... Eu bem o quisera conservar 

comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho; 

Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício 

não fosse como por força, mas, voluntário”. Paulo diz aqui que ele 

tinha sido muito útil para a Igreja Cristã, servindo ao próprio 

Paulo nas suas limitações por estar preso. Apesar de querer 

mantê-lo junto dele, achou que o mais certo seria mandá-lo de 

volta para seu senhor, aí então, se Filemom decidisse que 

Onésimo podia ficar com Paulo, assim seria feito.

“Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por 

algum tempo, para que o retivesses para sempre, Não já como 

servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, 

particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne 

como no SENHOR? Assim, pois, se me tens por companheiro, 

recebe-o como a mim mesmo. E, se te fez algum dano, ou te deve 

alguma coisa, põe isso à minha conta”. 



Aqui Paulo fala diretamente da questão da escravidão: 

fala que Filemom não deveria escravizar a Onésimo, mesmo se 

ele fosse um homem carnal, não convertido. Mas, muito mais ele 

sendo um cristão deveria é tratá-lo como um “irmão amado”! 

Paulo, então, mostra todo amor que tinha por Onésimo ao dizer a 

Filemom que deveria receber aquele escravo fugitivo como a ele 

mesmo, um companheiro de fé. Ele diz mais ainda. Manda cobrar 

dele se algum dano ou prejuízo Onésimo tivesse trazido.

Ele finaliza o assunto em tom de confiança e apelo: 

“Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás 

mais do que digo” (Filemom, versos 11-21).

A Bíblia não diz o que aconteceu quando Filemom recebeu 

esta bela carta. Mas a história atravessou os séculos para 

informar que Onésimo foi aceito como um irmão e mais tarde se 

tornou um líder na igreja. Desta forma, o amor de Deus 

ganhou uma das primeiras vitórias contra o ímpio costume 

da escravidão.
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Neurônios em ação      

Faça um resumo explicando com suas palavras o 

porque de a escravidão não ser aprovada por Deus
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Desenho para Colorir


