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Aos Pais e Professores:

 Os nomes das sete igrejas são símbolos da igreja em 
diferentes períodos da era cristã. O número sete indica 
plenitude, e simboliza o fato de que as mensagens se 
estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados 
revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história 
do mundo.

É dito de Cristo que anda no meio dos castiçais de ouro. 
Assim é simbolizada a Sua relação para com as igrejas. Ele 
está em constante comunicação com Seu povo. Conhece seu 
verdadeiro estado. Observa-lhe a ordem, piedade e 
devoção. Conquanto seja Sumo Sacerdote e Mediador no 
santuário celestial, é apresentado andando de um para outro 
lado entre as Suas igrejas terrestres. Com infatigável 
desvelo e ininterrupta vigilância, observa para ver se a luz 
de qualquer de Suas sentinelas está bruxuleando ou se 
extinguindo. Se os castiçais fossem deixados ao cuidado 
meramente humano, sua trêmula chama enlanguesceria e 
morreria; mas Ele é o verdadeiro vigia da casa do Senhor, o 
verdadeiro guarda dos átrios do templo. Seu assíduo 
cuidado e graça mantenedora são a fonte de vida e luz.

Cristo é representado como tendo sete estrelas em 
Sua mão direita. Isto nos assegura que nenhuma igreja fiel a 
seu encargo necessita temer o fracasso; pois nenhuma 
estrela que tem a proteção do Onipotente pode ser 
arrebatada da mão de Cristo.

  
Atos dos Apóstolos, págs. 585-586.

Ellen G. White
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01
A CARTA AOS

HEBREUS



Verso de Ouro: Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos 

séculos dos séculos; Cetro de eqüidade é o cetro do teu reino. Amaste a 

justiça e odiaste a iniqüidade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu Com 

óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E: Tu, Senhor, no 

princípio fundaste a terra, E os céus são obra de tuas mãos. 
Hebreus 1:8-10.

A Carta aos hebreus foi escrita para certos judeus que 

tinham aceitado a Jesus como o Messias esperado, o seu 

Salvador. Paulo procurou confirmar a fé dessas pessoas, e 

ajudá-las a manter a coragem.� � � �

Ele começa a carta dizendo: “Havendo Deus antigamente 

falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos 

profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho” 

(Hebreus 1:1). Ele continua dizendo sobre ter sido Jesus a 

revelação que os profetas esperavam, e que havendo feito a 

purificação dos pecados morrendo na cruz, está agora 

assentado à direita de Deus. Fala que Jesus é a “expressa 

imagem” da pessoa do Deus chamado de Pai, ou seja, não há nada 

de diferente entre Eles, pois são iguais.

“Portanto, convém-nos atentar com mais diligência 

[cuidado e esforço] para as coisas que já temos ouvido, para que 

em tempo algum nos desviemos delas” (Hebreus 2:1). Aqui o 

apóstolo aconselha a não negarmos a nossa fé que já temos 

ouvido a bastante tempo, mas ter cuidado, se esforçando para 

não se desviar.
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Mais adiante, ele diz que Jesus, sendo Deus, tomou a 

natureza humana para que, além de ser nosso Salvador, também 

se tornasse nosso supremo exemplo em tudo que devemos fazer.��������

Estes temas tratados por Paulo nos primeiros capítulos, devem 

ser o centro de nossa fé. O apóstolo dirigiu a mente dos leitores 

à questões profundas relacionadas a Cristo. Se procurarmos ser 

fiéis, devemos encontrar grande prazer no estudo da Palavra 

de Deus, em especial quando meditamos acerca da pessoa 

Divina-Humana que é nosso Salvador-Modelo: Jesus Cristo 

de Nazaré. 

 Porque naquilo que Ele mesmo, 
sendo tentado, padeceu, 

pode socorrer aos 
que são tentados. 

Hebreus 2:18.
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Neurônios em ação        
 

Com relação a este assunto que fala em Hebreus, 
descubra abaixo o que Jesus disse. 

Nos quadros em branco, escreva as letras 
que vem antes das de cima, em ordem alfabética.
Por exemplo: se em cima está a letra «B», escreva 

no quadro branco de baixo, a letra «A», 
seguindo assim, a ordem alfabética.   

F V

Q JB

F P

T N TPP

V N
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NOSSO 
SUMO-SACERDOTE 

CELESTIAL 02



Verso de Ouro: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho 
de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos rmemente a nossa 
conssão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo 
foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:14-15.

Um assunto muito importante, que aprendemos ao ler o 

estudo de Paulo aos hebreus, tem haver com a revelação de que 

Cristo agora é Sumo-Sacerdote no santuário celestial, 

perdoando os nossos pecados para que possamos ter a vida 

eterna. Jesus, como homem, nasceu da tribo de Judá, e não da 

tribo de Levi, que era a que tinha os sacerdotes. Paulo explica 

então para nós, que Jesus é sumo-sacerdote segundo a ordem 

(sistema) de Melquisedeque. Como funciona este sistema? Ele 

não é baseado em nomes ou descendências, mas sim, em 

obediência. Este é o princípio que decide se uma pessoa pode 

pertencer ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque.

Quem foi Melquisedeque? Um sacerdote muito fiel a 

Deus, que também era rei de Salém. Ele recebeu os dízimos de 

Abraão porque o patriarca da fé reconheceu que Melquisedeque 

era fiel e obediente a Deus. (Gênesis 14:18-20). Assim, Paulo 

estava explicando que eles deviam reconhecer Jesus como 

nosso Sumo-Sacerdote em um santuário não feito por homens, 

mas feito por Deus, no Céu.

Sendo que temos Jesus intercedendo em nosso favor no 

Céu: “Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para 

que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de 

sermos ajudados em tempo oportuno.” (Hebreus 4:16).
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Neurônios em ação      

Responda as seguintes perguntas:

1)  O que significava ser o Sumo-Sacerdote? O Que ele fazia? 
(Levítico 16:33-34; Hebreus 9:7). 

3) Em que tribo nasceu Jesus? E, somente qual tribo, podia 
ter Sumo-Sacerdote? (Hebreus 7:5, 14).

4)  Em que sistema Jesus pode ser nosso Sumo-Sacerdote, 
visto que não fazia parte da tribo de Levi? (Hebreus 7:14-17).

2)  Quem foi Melquisedeque? (Gênesis 14:18-20).
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EM COMUNHÃO

COM A IGREJA 03
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Verso de Ouro: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza 

de fé, tendo os corações puricados da má consciência, e o corpo lavado 

com água limpa, retenhamos rmes a conssão da nossa esperança; 

porque el é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos 

estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:22-24.

Ao decorrer da carta aos hebreus, o vigoroso, mas 

também, terno apóstolo, nos aconselha que na igreja tenhamos 

muito amor pelos irmãos e que nosso interesse, acima de tudo, 

seja fazer a vontade de Deus. Ele conclui o raciocínio dizendo:

“Não deixando a nossa congregação [igreja], como é 

costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e 

tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia”. 

(Hebreus 10:25). � � � � � � �

Não devemos deixar de frequentar a igreja, mas devemos 

buscar a união com nossos irmãos.

Infelizmente, muitas crianças acham que não é 

importante ir à igreja. Porém, tanto para jovens como crianças, 

lhes falta aprender a aproveitar melhor o dia de sábado. Se 

manifestarem maior interesse, colherão preciosos benefícios. 

Aprenderão coisas que não imaginavam e terão grande alegria ao 

descobrir o que Cristo fez para nos salvar. Deus quer que eles 

fortaleçam a confiança nEle, e desfrutem de abundante 

felicidade com a família e os irmãos de fé. 



Paulo, também, deixa claro que a “admoestação” faz parte 

da comunhão dos crentes, ou seja, conselhos e mesmo 

repreensões que são feitas no intuito de ajudar o irmão, são 

benéficas e construtivas para a igreja. Tudo isso e muito mais 

agora, que falta pouco pra Jesus retornar. Não desanimemos em 

ser fiéis a Deus!

 Mais adiante, Paulo declara: “Porque ainda um pouquinho 

de tempo, E o que há de vir virá, e não tardará” (Hebreus 10:37).

É só “um pouquinho mais” que temos de esperar, e logo Ele 

virá nos buscar para levar ao lar celestial.
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 Nós, porém, não somos 
daqueles que se retiram 

para a perdição, mas daqueles que 
crêem para a conservação da alma.

Hebreus 10:39.
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Neurônios em ação      

Desenhe ou escreva abaixo 

o que você mais gosta de fazer na igreja.
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O FIRME 

FUNDAMENTO DA FÉ 04

Verso de Ouro: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, 

acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. 

Romanos 1:8.
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 “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam, e a prova das coisas que se não vêem” (Hebreus 11:1). 

Foi assim que Paulo descreveu a fé; e passou em seguida a 

defender que, na verdade, todos os grandes homens do passado 

tiveram fé, e por isso Deus os abençoou. Ele diz que: “por ela os 

antigos alcançaram testemunho”.

 � Em seguida, fala da fé de crer que Deus criou todo o 

Universo que existe: “Pela fé entendemos que os mundos pela 

palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê 

não foi feito do que é aparente.” (Hebreus 11:3).

� Então, para encorajá-los a se manterem apegados à 

verdade que já conheciam, começa uma lista de Heróis da Fé que 

permaneceram fiéis não importando o que custasse. 

“Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que 

Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando 

Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, 

ainda fala” (Hebreus 11:4). O exemplo de Abel ainda tem valor 

para nós. Quando foi pedido um sacrifício, ele fez de acordo com 

o pedido de Deus (um cordeiro sem defeito), enquanto Caim 

preferiu fazer a vontade dele, trazendo somente, alguns frutos 

da terra. Assim, mesmo que Abel tenha morrido, no final, 

quando for ressuscitado, ele será recompensado por Deus com a 

vida eterna.



� “Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não 

foi achado, porque Deus o trasladara; visto como antes da sua 

trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.” 

(Hebreus 11:5). Jesus gostava tanto de Enoque que não quis que 

ele, nem sequer morresse e depois ressuscitasse, mas o levou 

para o Céu, sem passar pela morte. E, isto também, foi por causa 

da fé. Assim, já podemos concluir seguramente que: “Ora, sem 

fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que 

se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador 

dos que o buscam” (Hebreus 11:6). Esse é nosso dever, crer que 

Deus existe, e que Ele busca o bem para Seus filhos; e que dará 

uma recompensa para aqueles que buscam a Ele e forem fiéis. 
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 Mas vós, amados, edicando-vos 
a vós mesmos sobre a vossa 
santíssima fé, orando no 

Espírito Santo, conservai-vos 
a vós mesmos no amor de Deus, 
esperando a misericórdia de 
nosso Senhor Jesus Cristo 

para a vida eterna. 

Judas 1:20-21.
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Neurônios em ação      

Encontre 15 Frutas e o Cordeiro
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O FIRME FUNDAMENTO

DA FÉ - PARTE II 05
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Verso de Ouro: Porque nEle se descobre a justiça de Deus de fé em fé, 

como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Romanos 1:17.

� Na história da arca de Noé, a fé, também está presente: 

“Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se 

viam, temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela 

qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é 

segundo a fé.” (Hebreus 11:7).

� “Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um 

lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber para 

onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra 

alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com 

ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem 

fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus” (Hebreus 

11:8-10). Abraão deixou parentes e amigos para obedecer a 

Deus. Deus disse que ele receberia a Terra Prometida, e apesar 

de Abraão ter recebido uma terra que serviu de moradia, não só 

a ele, mas também, a Isaque e Jacó, eles esperavam pela fé, uma 

outra terra, e uma cidade que foi construída pelo próprio Deus. 

Hoje, nós somos herdeiros da mesma promessa.

� “Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de 

conceber, e deu à luz já fora da idade; porquanto teve por fiel 

aquele que lhe tinha prometido.” (Hebreus 11:11). O milagre com 

Sara, mesmo já sendo velha ao dar a luz a um filho, foi também 

possível por causa da fé.
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� E mais uma vez: “Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, 

quando foi provado; sim, aquele que recebera as promessas 

ofereceu o seu unigênito” (Hebreus 11:17). A história de Abraão 

ter ido até o último instante para sacrificar a Isaque, sendo 

segurada a sua mão idosa por um anjo, é um dos relatos mais 

marcantes sobre a fé. Por Isaque a promessa de descendência 

seria cumprida, portanto Abraão “considerou que Deus era 

poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar” (verso 18), 

mas não deixou de obedecer a Deus.

� O apóstolo declara: “Todos estes morreram na fé, sem 

terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-

as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e 

peregrinos na terra.” (Hebreus 11:13). Nós, também, devemos 

pela fé, esperar um novo céu e uma nova terra!

 DEUS é o nosso refúgio e 
fortaleza, socorro bem 
presente na angústia.

Salmos 46:1.
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Neurônios em ação      

Como estudamos na lição, pela fé Noé obedeceu a Deus, 

construindo uma grande arca, e colocando nela muitos bichos. 

Recorte imagens ou desenhe os animais e 

integrantes da arca, completando assim, o desenho.
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06
O FIRME FUNDAMENTO

DA FÉ - PARTE III

Verso de Ouro: Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não 

ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda 

permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo 

estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais 

miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os 

mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. I Coríntios 15:16-20.
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 A lista de Paulo em Hebreus continua e muitos outros 

nomes ainda são citados. Mais adiante, se demora ao falar sobre 

Moisés que correu risco de vida já quando nasceu. Depois, 

recusou ter os privilégios do palácio do Faraó e preferiu ficar do 

lado do povo de Deus que era maltratado. E, “pela fé deixou o 

Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como vendo o 

invisível” (Hebreus 11:27). Pela fé os israelitas durante as 

pragas do Egito não sofreram danos. Pela fé passaram o Mar 

Vermelho, com ele se abrindo e passando como se fosse por 

terra seca enquanto os egípcios morreram afogados em seguida.

� “Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados 

durante sete dias.” (Hebreus 11:30). E, pela fé Raabe foi salva da 

cidade quando tomada, porque havia escondido os espias de 

Josué em sua casa para que não fossem pegos pelos soldados.

� Paulo, então, se pergunta “E que mais direi?” e conclui que 

haveria muitos outros Heróis da Fé a serem comentados.

  “Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão [que com 300 

soldados derrotou os midianitas], e de Baraque, e de Sansão [o 

homem mais forte da Terra que matou muitos filisteus] e de 

Jefté, e de Davi [o pastor de ovelhas e Rei de Israel], e de 

Samuel [fiel desde pequeno, ouviu a Deus sendo menino ainda] e 

dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a 

justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões 

[como o profeta Daniel], Apagaram a força do fogo [como os três 

amigos de Daniel], escaparam do fio da espada, da fraqueza 

tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os 

exércitos dos estranhos”. 



25

 “As mulheres receberam pela ressurreição os seus 

mortos; uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, 

para alcançarem uma melhor ressurreição... andaram vestidos 

de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e 

maltratados (Dos quais o mundo não era digno), errantes pelos 

desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra” 

(Hebreus 11:32-38).

 � De fato, o mundo não merecia a presença destes homens 

santos, mas, pela fé alcançaram uma melhor ressureição que 

será quando Jesus voltar e nos resgatar.

 Porque, assim como todos 
morrem em Adão, assim também 

todos serão vivicados em Cristo.

I Coríntios 15:22.
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Neurônios em ação      

Desenhe a outra metade de cada desenho, 

e escreva abaixo como Deus operou em cada história.
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O AUTOR E 

CONSUMADOR

DA NOSSA FÉ 07

 Porque todo o que é nascido 
de Deus vence o mundo; 
 e esta é a vitória que 

vence o mundo, a nossa fé.

I João 5:4.
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Verso de Ouro: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas 
cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o 
mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em 
forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se 
a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos 
homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 
obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses 2:4-8.

  � Após ter relembrado as comoventes histórias dos Heróis 

da Fé do passado, Paulo aponta os exemplos de lealdade deles 

como uma lição para nós: “Portanto nós também, pois que 

estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, 

deixemos todo o embaraço [dificuldade], e o pecado que tão de 

perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos 

está proposta” (Hebreus 12:1). Com todos esses exemplos de 

pessoas que tiveram dificuldades e tristezas nesta vida, mas que 

Deus as favoreceu, não tenhamos medo de seguir o caminho 

proposto a nós. Que tenhamos paciência em cada fase da vida, 

sempre mantendo a coragem!

� Ainda há mais um conselho: “Olhando para Jesus, autor e 

consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, 

suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra 

do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou 

tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para 

que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos” 

(Hebreus 12:2-3). Sempre que estivermos sofrendo, ou sem 

coragem, seja qual for o motivo, seja justo ou injusto, devemos 

lembrar-nos dos que sofreram mais do que nós, mas foram fiéis.
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� Mais do que isso, devemos lembrar-nos de nosso querido 

Jesus que morreu em nosso lugar e sofreu mais do que qualquer 

um de nós. Dessa forma teremos novo ânimo e manteremos nossa 

coragem.

� “E assim com confiança ousemos dizer: O SENHOR é o 

meu ajudador, e não temerei O que me possa fazer o homem” 

(Hebreus 13:6).

 Porque todos sois lhos de Deus 
pela fé em Cristo Jesus. [...] 

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 3:26, 28.
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Neurônios em ação      

Descubra o que Jesus nos diz em Hebreus 13:5. 

Copie a 3º letra, contando de 3 em 3.

OMDNHE 

DE 

A primeiro parte está resolvida:

Continue, agora, a descobrir a frase:

NJMKLAUINWQERTIXSRGÇA 

KMABNLVXGOPULKMBVA 

VCTDFE 

BVDGFEHJIPLXCVAFGRSHEKLI 
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NÃO SE ESQUEÇAM

DA HOSPITALIDADE 08

Verso de Ouro: Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da 

hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. 

Hebreus 13:1-2.
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 O que quer dizer hospitalidade? Significa acolher e 

receber bem as visitas que vierem em sua casa. Aquele que é 

hospitaleiro torna sua casa aconchegante para os que 

estão hospedados. Recebe gentilmente as pessoas que chegam, 

não se importando, de até mesmo, emprestar o seu 

próprio quarto.

Abraão, o Patriarca da Fé, era um homem bastante 

hospitaleiro, quer dizer, ele e sua esposa Sara.

Em certa ocasião, em um dia bastante quente, Abraão viu 

três homens vindo em sua direção. Vendo-os, correu ao seu 

encontro, e pediu que eles ficassem em sua casa. Eles aceitaram 

o convite e logo o patriarca lhes trouxe água para lavarem os pés 

empoeirados. Então, foi até a tenda de Sara e pediu para ela 

preparar um delicioso pão e ela cuidou de fazer uma boa comida 

para servi-los.

Em tudo isso, o casal não sabia que estavam acolhendo 

dois anjos de Deus e o próprio Jesus Cristo. Se o casal não fosse 

hospitaleiro, não iriam ter o privilégio de receber Alguém tão 

especial. Foi nesta visita inesperada que o próprio Jesus 

anunciou que Sara iria ter um filho de Abraão, algo que tanto 

almejavam. Eles tiveram esse prazer de receber o próprio Deus 

com Seus anjos devido a serem pessoas acolhedoras do próximo, 

e é isso que Deus espera de cada um de nós.

Não devemos, de maneira alguma, negligenciar a 

hospitalidade, “pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram 

anjos”. (Hebreus 13:2). 
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Neurônios em ação      

 Como é bom recebermos alguém em nossa casa. 

Desenhe ou escreva abaixo sobre a hospitalidade, 

pessoas que você já recebeu ou recebe em sua casa.
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EXERCITE-SE PARA 

A VIDA ETERNA 09
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Verso de Ouro: Sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e 
dia; desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me 
encher de gozo; trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual 
habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de 
que também habita em ti. II Timóteo 1:3-5.

� Paulo, em sua primeira viagem missionária, certa vez 

estava na cidade de Listra; lá, ele foi apedrejado e dado por 

morto. Mas, também, foi neste lugar que ele trouxe à Cristo o 

jovem Timóteo, juntamente com sua mãe e avó.

O apóstolo se tornou muito amigo de Timóteo, e algumas 

vezes viajaram juntos para pregar o Evangelho. Paulo tinha tão 

grande afeto por ele que o considerava como um filho. E quando 

se separaram, Paulo mandou todo tipo de bons conselhos para 

ajudá-lo em seu trabalho e mantê-lo no caminho reto e estreito 

que leva à vida eterna. Na verdade, Timóteo havia sido educado 

desde criança nas Escrituras Sagradas que, como Paulo diz, 

“podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo 

Jesus” (II Timóteo 3:15). Ele tinha sido educado por 

sua avó Lóide e sua mãe Eunice, as quais, segundo Paulo, não 

tinham fé fingida.

� O apóstolo aconselha: “Exercita-te a ti mesmo em 

piedade”. Paulo considera que o exercício da virtude, isto é, a 

construção de um bom caráter é o mais importante. “Porque o 

exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para 

tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há 

de vir” (I Timóteo 4:7-8). Sendo assim, enquanto o exercício do 

corpo se limita a um benefício, apenas nesta vida, o exercício 

do nosso caráter para a piedade é de valor, até mesmo, na 

vida eterna.� � � � � �
 Cada criança e jovem deve atentar bem a estes conselhos. 

Somente aqueles que nesta Terra formarem um caráter 

piedoso é que transporão os portais celestiais, onde haverá 

glória imortal!  
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Neurônios em ação      

  Quem ensina você sobre as coisas de Deus? 
Que história você mais gosta de ouvir da Bíblia?

Responda e desenhe sobre algo que 
você gosta de aprender da palavra de Deus.
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NINGUÉM DESPREZE

A TUA MOCIDADE 10
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Verso de Ouro: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de 
Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que 
no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 
I João 2:14-15.

� Em suas cartas, Paulo, também, defendeu a pouco idade 

que Timóteo tinha, demonstrando com isso que, mesmo ele sendo 

jovem e tendo pouca experiência, merecia ser respeitado como 

ministro de Deus. Suas palavras foram: “Ninguém despreze a 

tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no 

amor, no espírito, na fé, na pureza”. (I Timóteo 4:13).

� Também, advertiu ele, de que não pensasse que o dinheiro 

é o alvo mais importante na vida: “Porque o amor ao dinheiro é a 

raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se 

desviaram da fé”. � � � � �
 Devemos tomar cuidado de não considerarmos o dinheiro 

tão importante a ponto de deixarmos de lado, até nossa fé em 

Jesus, o nosso Salvador que morreu na cruz por nós para que 

possamos um dia estarmos juntos dEle com nossa família, 

vivendo na eternidade em total felicidade. � �
 Para Paulo, há coisas mais importantes a serem 

consideradas para termos uma vida realmente alegre e feliz: 

“Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue 

a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão” 

(I Timóteo 6:10-11). Essas qualidades são indispensáveis na vida. 

Devemos cultivar todas elas como se cultiva uma plantinha 

que necessita de água todo dia. Se quisermos ter um caráter 

bondoso, e não entristecermos ninguém que nós amamos, 

vamos fazer crescer e brotar em nosso coração todo tipo de 

coisas boas. 
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Neurônios em ação      

Em sua opinião, o dinheiro pode comprar tudo?

Abaixo, desenhe ou escreva coisas que o 

dinheiro pode e as que ele não pode comprar.
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SEJA UM OBREIRO

APROVADO POR DEUS 11
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Verso de Ouro: Tu, pois, meu lho, fortica-te na graça que há em Cristo 
Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, cona-o a 
homens éis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 
II Timóteo 2:1-2.

� Na segunda carta para Timóteo, Paulo estava perto de ser 

morto em Roma. Mesmo assim, não se preocupando com ele 

próprio, procurou dar os melhores conselhos para Timóteo, 

sabendo que pouco tempo ele teria para isso.

� “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro 

que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 

verdade” (II Timóteo 2:15). Essa era a preocupação de Paulo. 

Que ele fosse um jovem aprovado por Deus, pouco importando o 

que os outros achassem, o importante era que ele se mantivesse 

firme, e que conhecesse muito bem o que a Bíblia falava sobre 

sua forma de agir.

� Falou que ele não devia se envolver em brigas, mas ser 

manso com todos; pronto, também, para ensinar com amor os que 

estivessem errados. 

� O apóstolo falou sobre a Bíblia Sagrada nestas palavras: 

“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para 

ensinar, para redarguir [responder], para corrigir, 

para instruir em justiça; para que o homem de Deus 

seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra” 

(II Timóteo 3:16-17).

� Que o mesmo empenho que aqueles primeiros cristãos 

tiveram em defender as doutrinas bíblicas se encontre em nós. 

Podemos ter certeza, também, que se colocarmos em prática os 

ensinamentos que a Palavra de Deus nos dá, seremos 

instrumentos capazes de levar adiante o Evangelho de Jesus. 
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Neurônios em ação      

Faça um resumo do que você aprendeu 

nesta lição, desenhando e escrevendo.
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AS ÚLTIMAS

PALAVRAS DE PAULO 12

 Eis que venho sem demora; 
guarda o que tens, para 

que ninguém tome a tua coroa.

Apocalipse 3:11.



44

Verso de Ouro: 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. II Timóteo 4:1-2.

� Quase no final de sua carta, Paulo informa Timóteo de 

alguns eventos e algumas pessoas. Ele fala para Timóteo ir até 

Roma depressa, isto é, se quisesse encontrá-lo ainda vivo. Ele 

pede para trazer uma capa que ele havia esquecido na cidade de 

Trôade (é possível que fosse necessário a capa para que não 

passasse frio na prisão). Pede alguns livros e pergaminhos, 

também, pois, mesmo neste momento final, não queria estar 

longe de um bom alimento espiritual. Ele sabia que podia 

aprender muitas coisas boas lendo bons livros religiosos, e que 

estes aumentariam, ainda mais, sua fé em Deus e em Sua Palavra, 

que é a Bíblia Sagrada.

� Este querido apóstolo estava consciente de que deixaria 

este mundo em breve, mas não estava desanimado por isso, pois 

havia nele uma grande esperança de vida eterna. E o mesmo é 

oferecido a nós por Cristo. Isto se desejamos, realmente, que 

ele volte logo e venha nos resgatar e ressuscitar nossos queridos 

familiares e amigos, para estarmos juntos para sempre.

� “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” (II Timóteo 4:6-8). 
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� Paulo desejava que Timóteo “combatesse o bom 

combate”. Seu desejo se estendia, também, para cada criança e 

jovem, todo menino e menina da igreja.

  Que todos tenham interesse em ter uma “coroa” 

reservada no Céu, para que por fim, depois de “combater o bom 

combate”, possam receber das mãos do terno Senhor Jesus a 

coroa da vida!

 E todo aquele que luta de 
tudo se abstém; eles o fazem 

para alcançar uma coroa 
corruptível; nós, porém, 

uma incorruptível.

I Coríntios 9:25.
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Enfeite esta coroa com bastante pedras e brilho. 

Desenhe, e utilize colagens, e faça com muito capricho. 

Depois, escreva o verso de Tiago 1:12. 

Neurônios em ação      
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AS SETE IGREJAS
13
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Verso de Ouro: E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, 
vi sete castiçais de ouro; E no meio dos sete castiçais um semelhante ao 
Filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido 
pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1:12-13.

João, foi o último dos discípulos a falecer. Sua velhice foi 

passada estando prisioneiro na ilha de Patmos, onde recebeu 

revelações especiais de Jesus. O apóstolo registrou tudo 

fielmente no livro do “Apocalipse”, que significa: “Revelação”. No 

primeiro verso já é dito: “Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus 

lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente 

devem acontecer; e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João 

seu servo”. 

Trataremos quanto às cartas cristãs enviadas por João às 

sete igrejas. O verdadeiro autor delas é o próprio Cristo que diz: 

“Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro; e o que vês, 

escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: 

a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a 

Filadélfia, e a Laodicéia”. (Apocalipse 1:11).

Este é o nome das sete principais cidades da região 

da Ásia onde a fé cristã havia criado raízes. No Apocalipse, 

as igrejas são simbolizadas por castiçais ou candeeiros, 

que brilham com fulgor em meio às trevas do paganismo. 

Jesus é visto andando continuamente entre os castiçais, 

representando Seu terno cuidado dispensado às igrejas. 

Entretanto, algumas não estavam com suas luzes brilhando como 

deviam. O Salvador, então, enviou cartas com mensagens de 

advertência e encorajamento. �
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Importante saber, que devido ao livro do Apocalipse ser 

um livro profético, existe uma aplicação profética para as 

igrejas. Neste caso, as sete igrejas passam a representar sete 

períodos ou fases em que a igreja de Deus, de modo geral, iria 

passar desde a época de João e se estendendo até a volta de 

Cristo. Portanto, em nosso estudo levaremos em conta tanto a 

abordagem histórica como a profética, sendo que ambas nos 

ensinam preciosas lições.� �

Com o que já estudamos, podemos ver que Jesus depois 

que subiu ao Céu, continua interessado em Seu povo aqui na 

Terra. Ele os protege e guia de maneira que os crentes fiéis 

ficam à salvo dos planos do maligno. � � �

O desejo de nosso querido Salvador em relação à Seu 

povo é este: “Vós sois a luz do mundo. [...] Assim resplandeça a 

vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus”. 

(Mateus 5:14, 16). Portanto: “Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas”. (Apocalipse 3:22).

 A primeira igreja é a de “Éfeso”, que significa “desejável”. 

Ela representa a igreja de Deus do primeiro século da era cristã, 

ou seja, justamente aquela em que os primeiros discípulos 

estavam ainda vivos, e a fé cristã avançava em pureza e grande 

força. Jesus disse: 
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 “Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua 

paciência, e que não podes sofrer os maus; e puseste à prova os 

que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. 

E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo meu nome, e não 

te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro 

amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica 

as primeiras obras. [...] Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da 

árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus”. (Apocalipse 

2:2-5, 7). A disciplina dos membros que não eram leais a Deus 

era feita de forma correta, e Cristo elogia isso. Por outro lado, 

havia aqueles irmãos sinceros que tinham deixado o “primeiro 

amor”, ou seja, não havia neles o mesmo empenho e fervor do 

início de sua experiência religiosa. Ele aconselha, então, que eles 

voltem às “primeiras obras”.

� Como veremos ao decorrer do estudo, cada mensagem 

enviada às igrejas tem uma aplicação especial para a sua época. 

Entretanto, os conselhos que são dados para as igrejas em seus 

diversos períodos podemos aproveitá-los. Que as lições do 

passado sirvam para que não tropecemos nos mesmos erros 

cometidos no passado. Não podemos nos esquecer, também, que 

as promessas enviadas a cada igreja pertencem aos fiéis de 

todas as eras.
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Escreva o nome da igreja falada nesta lição 

e comente as diversas características desta igreja.

Neurônios em ação      
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AS SETE IGREJAS

PARTE II 14
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Verso de Ouro: Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, 
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. 
Apocalipse 3:20.

 A segunda igreja é a de “Esmirna”, cujo significado é 

“mirra” ou “cheiro suave”. Ela representa um período em que a 

igreja passou por duras provas e perseguições, se estendendo 

até o ano de 313. Jesus disse a eles: “Sê fiel até à morte, e 

dar-te-ei a coroa da vida”. (Apocalipse 2:10). De fato, muitos 

foram os vitoriosos em Cristo neste período, e que, com certeza, 

ressuscitarão para a vida eterna na volta de Cristo.

A igreja de Pérgamo, que significa “elevação”, tem seu 

período indo até 538. Neste tempo, os cristãos deixaram de ser 

perseguidos e começaram a serem bem aceitos na sociedade. 

Alguns cristãos se envolveram, até mesmo, na política. Vemos 

que Satanás mudou de estratégia e através deste método 

procurou aproximar o paganismo do cristianismo. Isso os levou à 

apostasia com a aceitação de falsas doutrinas, tais como, a de 

que a guarda do sábado deveria, agora, ser feita no domingo. 

As mais duras reprovações de Jesus são dirigidas a esta igreja, 

ou seja, a este período.

Tiatira significa “sacrifício de contrição” e representa o 

período de 538 até 1798. Foi uma fase muito difícil para a igreja. 

Esta época é chamada, muitas vezes, de “idade das trevas”. 

Tanto o conhecimento cientifico secular, como o conhecimento 

das verdades bíblicas, eram poucos. Muitos permaneciam em 

ignorância, visto que, praticamente, não haviam Bíblias à 

disposição. Na verdade, as pessoas eram proibidas de ler a 

Bíblia, podendo até, serem mortas por isso. 
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Jesus havia prometido que iria abreviar esses dias 

(Mateus 24:22), e assim aconteceu. A partir de meados de 1500, 

as dificuldades diminuíram com o surgimento da Reforma 

Protestante protagonizada por Lutero, Calvino, Tyndale e 

tantos outros. Muitas nações ficaram do lado dos reformadores, 

e assim, a luz da verdade bíblica começou aos poucos a iluminar a 

mente das pessoas.    

Sardes quer dizer “o que permanece”. A fase desta igreja 

é de 1798 até 1844. Representa um período em que as igrejas 

protestantes estavam em decadência espiritual, mas que havia 

entre eles um resto que permanecia fiel, mas, que corriam perigo 

de também fracassarem, se não fossem reavivados 

espiritualmente. Jesus disse: “Conheço as tuas obras, que tens 

nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os 

restantes, que estavam para morrer”. (Ap. 3:1-2).  

 Filadélfia significa “amor fraternal”, e representa 

profeticamente um período da igreja que durou menos de três 

meses. Jesus diz a esta igreja: “Eis que venho sem demora; 

guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”. (Ap. 3:11). 

Neste tempo, as igrejas haviam rejeitado a mensagem da breve 

volta de Cristo, e os fiéis foram excluídos devido a terem 

continuado a propagar vigorosamente a mensagem. Estando eles 

unidos como um grupo separado das igrejas que se 

demonstraram infiéis, revelaram na prática, o que significa amor 

fraternal, isto é, o amor entre os irmãos de fé. Urias Smith, que 

vivenciou esta época do verão até o outono de 1844, escreveu: 
“Os que não se encontraram naquele movimento nada sabem do 

profundo exame de coração, consagração completa a Deus, paz, 

alegria no Espírito Santo, e o puro e fervoroso amor mútuo, que 

os verdadeiros crentes então desfrutavam. Os que 

pertenceram àquele movimento sabem que a linguagem não 

consegue descrever aquele santo e feliz estado”.
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� A última igreja é a de Laodicéia que significa: “julgamento 

do povo”. Visto ser a última das sete igrejas seu período se 

estenderá até a segunda vinda de Cristo. Seu nome é muito 

apropriado, pois é a partir do início deste último período (1844), 

que começa o julgamento do povo de Deus. Porém, apesar de 

viverem em um tempo tão solene, Jesus reprova duramente eles. 

As pessoas desta época se orgulham da verdade que conhecem, e 

elas realmente tem muito conhecimento, no entanto, não fazem 

uma entrega completa a Deus. A suposta grande fé que elas têm, 

não é acompanhada de uma prática correspondente. Por serem 

“mornos” em sua espiritualidade, ficam contentes com sua 

condição e acham que Deus os aprova e abençoa. Chegam a dizer: 

“rico sou e de nada tenho falta”. No entanto, o Salvador fala: 

“Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para 

que te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não 

apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com 

colírio, para que vejas”. (Ap. 3:18). O ouro significa as 

muitíssimas riquezas espirituais que Deus nos quer dar através 

do estudo de Sua Palavra. As vestes da justiça de Cristo são 

oferecidas, revelando que eles deveriam buscar a salvação que 

de modo algum estava garantida para eles. O colírio é o 

discernimento espiritual que adquirimos, apenas através do 

Espírito Santo. Apesar dessa lamentável condição, Jesus diz: 

“Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e 

arrepende-te”. (Ap. 3:19). Nós, que vivemos neste tempo, 

devemos reconhecer os erros que temos cometido e abandoná-

los, e nos esforçarmos para recuperar o espírito de amor 

fraternal e genuína humildade.       

 A mensagem agora é: “Eis que estou à porta, e bato; se 

alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 

com ele cearei, e ele comigo”. (Ap. 3:20). Temos a confiança de 

que em nosso tempo ainda sobra um restinho de fiéis. (Ap. 12:17)
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Neurônios em ação      

Escreva o nome de cada igreja mencionada nesta lição 

e nas linhas embaixo escreva o significado do nome de cada uma.


