
 
 

 

MAIO – CARTAS PARA VOCÊ 

INTRODUÇÃO 
 
Você já se sentiu amado, perdoado ou imensamente feliz por um recadinho que recebeu, seja por uma mensagem de 
WhatsApp, um cartão ou uma ligação? 
 
O Apóstolo Paulo sabia que a comunicação era algo poderoso e que deveria ser aproveitada da melhor forma 
possível. 
Por isso, ele investiu muito do seu tempo escrevendo cartas para amigos e para as igrejas que ele formou. 
 
No total, são reconhecidas como cartas escritas por Paulo um total de 13: Romanos, I e II Coríntios, Gálatas, Efésios, 
Filipenses, Colossenses, I e II Tessalonicenses, I e II Timóteo, Tito e Filemon. 
 
Mas, o que podemos aprender com essas cartas? 
 
Todas essas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo, por isso, elas são a Palavra de Deus para nós. Ao ler cada 
uma delas, estamos recebendo um recado direto de Deus, pois Ele já sabia que nós também seríamos os 
destinatários dessa mensagem.  
 
Por isso essa campanha se chama CARTAS PARA VOCÊ! 
A cada aula aprenderemos sobre uma carta dessas, sabendo que elas também foram escritas para nós. 
 
As aulas da semana e do domingo se completarão. A cada aula, a criança terá a missão de ler um trecho da carta 
(com ou sem a ajuda dos pais), após a leitura, ela poderá colorir o painel das cartas, com o objetivo de completar a 
leitura bíblica até o final do mês. 
 

 

 
 
 
Aproveite você também professor e embarque nesse estudo das cartas da Paulo. Medite na palavra, receba cada 
mensagem no seu coração e viva o melhor de Deus. 
 
Deus abençoe!  
 
 
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer 
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 AULA 1 -  PERDÃO 
 
Nessa aula vamos refletir sobre o perdão. 
A carta que o apóstolo Paulo enviou para Filemon ensina muito sobre esse assunto. 
Vamos aprender com essa carta, e ensinar o caminho do perdão para as crianças.  
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
O caminho do perdão é algo que como cristãos não podemos deixar de aprender. 
A nossa caminhada com Deus começa pelo perdão, porque Ele nos perdoou, e por isso nos deu a vida eterna. 
 
O perdão liberta, restaura, te leva a viver o melhor de Deus. 
 
Professor, não fique preso a mágoas, desilusões, prisões emocionais. Libere perdão! Perdoe e peça perdão! 
Esperar para sentir o momento certo de perdoar é uma armadilha. 
Perdão não é sentimento. Perdão é decisão! 
 
Essa primeira carta também é para você! 
Jesus já te perdoou. Você é livre. Não importa o que aconteceu... o perdão do Senhor é grande demais. 
Pratique esse perdão que Jesus te entregou. Não uma ou duas vezes... Jesus disse 70 vezes 7. Certamente isso 
significa: perdoar quantas vezes forem necessárias. 
 
Que você também possa sair dessa aula leve, sem peso ou acusação. 
Você é livre, em nome de Jesus. 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Filemon ; Mateus 18:21-22; Isaías 43:25 ; Colossenses 3:13 
 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança a perdoar e a pedir perdão 
 
o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Pedir perdão é um ato de humildade, de reconhecer um erro e de demonstrar que ninguém, mas ninguém mesmo é 
perfeito. Que todos, absolutamente todos, podemos nos equivocar e que, portanto, devemos assumir e sermos 
responsáveis pelos nossos atos. Pode-se pedir perdão de diversas e variadas maneiras, e não apenas através de 
palavras.  
 
Mas como podemos levar as crianças a essa reflexão? 

• A partir dos dois anos, as crianças podem aprender que se batem em outra pessoa, ela possivelmente 
chorará e se sentirá triste. Nesse momento, deve-se promover empatia, mostrando-lhes o que sente uma 
pessoa que foi 'ferida'. Além de repreendê-los, devemos animá-los que de alguma forma 'curem' essa 'ferida', 
fazendo com que o seu amigo se sinta melhor. 

 

• A partir dos 5 anos, as crianças já possuem a capacidade de saber que o seu mau comportamento resulta 
numa má consequência. Nessa idade, eles já entendem sobre o que é correto e o que não, ainda que isso 
não queira dizer que seja mais simples aprender a pedir desculpas. 

 
Desse modo, devemos fazer-lhes repensar no que tenham feito e falar-lhes sobre a importância de 'consertar' o 
ocorrido, reconhecendo que tenha se equivocado e pedindo desculpas, com um abraço, oferecendo um presente ao 
amiguinho 'machucado', demonstrando arrependimento, mudando sua forma de agir na próxima vez que o encontre, 
ou simplesmente dizendo-lhe perdão, eu sinto muito, desculpas, etc. 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/valoreso-valor-da-humildade-nas-criancas/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/aprendizagem/10-regras-basicas-de-convivencia-para-as-criancas/
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A criança que aprende a pedir perdão, seja da forma que for, será uma criança preparada para ter boas relações 
pessoais. Os pais que sabem pedir perdão ao seu filho pelo que for, são bons exemplos para eles. 
 
Da mesma forma como pedir perdão para a criança é difícil, perdoar também pode ser.  
Mas, a luz da palavra de Deus vamos ensinar o caminho do perdão, e faze-las refletir que não sentimos que é hora 
de perdoar ou de pedir perdão. Mas tomamos a decisão de perdoar e de pedir perdão porque é o certo a se fazer. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
DINÂMICA CAMPANHA 
 
Apresente para as crianças nessa primeira aula a dinâmica do mês. 
Entregue para cada uma esse plano de leitura das cartas. 
 
A cada semana as crianças terão 2 cartas para estudar (uma aos domingos e outra na semana). Após a leitura do 
trecho destacado de cada carta, a criança deverá colorir as cartas que ela leu.  
O objetivo é completar a leitura até o final do mês. 
 
Imprima também um cartaz e deixe fixado na sua sala. Dessa forma, você pode interagir com as crianças e incentivar 
a leitura das cartas em casa. 
 

 
 
 
DINÃMICA AULA 
 

1. Leve imagens de pergaminhos, telefones antigos, fax, pombo correio, e mostre para as crianças como a 
forma de se comunicar mudou. 

 
2. Faça com as crianças a experiência do Submarino. 

Veja o passo a passo: https://www.youtube.com/watch?v=R6XCLdEEj0c 
 
Explique que quando estamos cheios de mágoas, vamos nos afundando, igual a um submarino, mas quando 
perdoamos, nós ficamos leves, nos sentimos muito melhor. 

 
 

MINISTRANDO: 
     
Quem aqui já recebeu uma mensagem de alguém? 
Como essa mensagem foi enviada? Foi uma mensagem pelo WhatsApp? Um bilhete? Um cartão? Um e-mail? Ou 
um telefonema? 
 
Ah, com certeza você já deve ter se comunicado com algum amigo ou parente de uma dessas formas. 

https://br.guiainfantil.com/blog/educacao/valores/que-exemplo-voce-da-aos-seus-filhos/
https://www.youtube.com/watch?v=R6XCLdEEj0c
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Mas antigamente, as pessoas se comunicavam por maneiras 
muito diferentes: pergaminhos, fax, telex, orelhão, pombo 
correio e muitas cartas. 
 
Imaginem só, ninguém tinha celular há um tempo atrás, era bem 
mais difícil falar com as pessoas...  
 
E há muito tempo atrás, lá na época do apóstolo Paulo, nem 
papel existia! Eles escreviam em pergaminhos que eram feitos 
de couro. 
 
E foi assim que o apostolo Paulo se comunicava com os amigos 
e com as igrejas. Ele escrevia essas cartas em pergaminhos e 
mandava alguém entregar para os destinatários. 
 
Cada carta tinha uma mensagem muito especial. E hoje eu quero contar que essas cartas que o apostolo Paulo 
escreveu foram para vocês também e por isso elas estão na Bíblia.  
 
A primeira carta que vamos estudar fala sobre o PERDÃO. 
Essa carta foi enviada para um amigão de Paulo que se chamava Filemon. 
Puxa, o que será que aconteceu para Paulo ter enviado essa carta??? 
 
Filemon estava chateado porque ele tinha um escravo (na época isso era permitido) e esse escravo fugiu. 
Na carta, o apóstolo chama esse escravo de Onésimo.  
 
Paulo ensinou Onésimo sobre o caminho do Senhor, e o que era o certo a ser feito. Onésimo foi formado como um 
filho, e agora já sabia que ele tinha feito errado em fugir. Ele queria pedir perdão. Mas será que Filemon ia perdoar? 
 
Por isso, Paulo mandou essa carta ensinando Filemon sobre o perdão e pedindo que ele perdoasse Onésimo e o 
recebesse como irmão, porque agora ele estava transformado.  
Paulo fez esse pedido pois sabia que o melhor para Onésimo era pedir perdão e o melhor para Filemon era perdoar. 
Fazendo isso, os dois estariam agradando a Deus e sendo muito abençoados por isso. 
 
Agora quero que vocês me digam: vocês acham fácil ou difícil pedir perdão (ou pedir desculpas) para alguém? 
E quando a pessoa te magoa, é fácil deixar para lá e perdoar? 
Ah com certeza é difícil! 
 
Nosso coração as vezes fala assim: “não perdoa, porque a pessoa não merece!”. 
Mas Jesus nos ensina a praticar o perdão. Não porque a pessoa merece, mas porque é o certo a se fazer. 
Jesus nos perdoou, e por isso devemos perdoar as pessoas também. 
 
(faça a experiência do submarino com as crianças) 
 
Olha só crianças, quando não perdoamos, nós afundamos igual a um submarino, mas quando perdoamos e pedimos 
perdão, esse peso sai da gente, a gente se sente melhor, fica mais leve. 
 
E Paulo queria muito que Filemon e Onésimo vivessem essa benção do perdão. Que bom que eles puderam 
aprender isso! E que bom que hoje estamos aprendendo também! 
 
É normal ficarmos chateados as vezes, mas sempre precisamos ter nosso coração aberto para reconhecer quando 
erramos e também aceitar que ninguém é perfeito e pode errar com a gente também. 
 
Hoje vamos praticar o perdão. 
 
Pensa aí, quem te chateou? Mesmo se a pessoa não te pediu perdão você vai dizer para Deus que perdoa essa 
pessoa. Essa será a nossa oração. Você vai se sentir muito leve depois dessa oração. 
 
Ah, e quem nós chateamos, vamos pedir perdão! Não tenha vergonha disso. Sinta orgulho de fazer aquilo que 
agrada a Deus. 
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LOUVOR: 
 

“Perdoar” – Turma do Salminho  

“As cores do perdão” – Cristina Mel 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, hoje eu quero te pedir perdão por todos os meus erros. Eu não quero ficar magoado ou chateado com 
as pessoas, por isso eu perdoo a todos os que me fizeram mal um dia. Eu vou seguir a Jesus e praticar o 
perdão. Em nome de Jesus. Amém” 

 
 
VERSÍCULO: 
 

 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- É certo perdoar as pessoas que nos fizeram mal? 
- Quando eu errar com alguém, o que devo fazer? 
- Qual era o nome do amigo de Paulo que recebeu a carta que ensina sobre o perdão? 
- Porque Filemon estava chateado? 
- Como Onesimo reconheceu o seu erro? 
- O que Paulo pediu para Filemon fazer? 
- O que posso aprender com essa carta? 
 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Vocês sabiam que Paulo se dispôs a entregar uma oferta por Onésimo? 
Naquela época, quando os escravos fugiam, eles costumavam levar alguns tesouros de seus donos, pois eles 
precisariam de dinheiro para fugir. 
Mas Paulo disse  na carta a Filemon que se Onésimo tivesse roubado algo,  ele mesmo pagaria de volta. 
Onésimo não tinha dinheiro, mas Paulo quis entregar essa oferta por ele. 
Crianças, as vezes podemos entregar uma oferta por uma pessoa, vocês sabiam disso? 
Hoje vamos entregar uma oferta por alguém. Pensa ai, quem você conhece e que precisa muito da benção de Deus? 
Vamos ofertar hoje por essa pessoa.
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ATIVIDADE  
 
Na atividade dessa aula as crianças farão um bilhetinho pedindo perdão para alguém. 
Incentive as crianças a entregarem para essa pessoa, podendo tirar uma foto e enviar por WhatsApp. 
 

 

 
 

 
LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar um imã de geladeira relembrando que devemos sempre perdoar 
 

      


