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MÓDULO 3 – CONHECENDO OS LIVROS DA BÍBLIA 
 

AULA 17 
 

GÁLATAS E EFÉSIOS 
 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Nessa aula falaremos sobre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos Gálatas (entre 55 e 56 
depois e Cristo) e aos Efésios (entre 60 e 61 depois de Cristo). 
A igreja de Éfeso também é citada no livro de apocalipse como uma das 7 igrejas a quem Jesus 
endereça cartas. 
Os livros de Gálatas e Efésios não são muito extensas, mas contém ensinamentos profundos sobre 
a igreja e a conduta do Cristão.  Então aproveite esse tempo de preparação para uma leitura 
desses 2 livros. Esse conhecimento te levará a um outro nível de profundidade para ministrar as 
crianças. 
Boa aula! 
 
 
BASE BÍBLICA  
 
Gálatas e Efésios 
 
SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 
Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteudo com as figuras que 
representem ao temas mencionados a seguir: 
 
Gálatas 

 Figura 1: carta /  Paulo 

 Figura 2: região Galácia = 4 cidades  

 Figura 3: número 3 + figuras que representem Evangelho, aliança, liberdade 

 Figura 4: árvore com frutos (ilustrando os frutos do Espírito) 
 
Efésios 

 Figura 1: carta / Paulo 

 Figura 2: Unidade da igreja 

 Figura 3: Família 

 Figura 4: Armadura de Deus 
 



 
 
 

Escola de Profetas Kids  

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 2 

Na nossa última aula EPK iniciamos os estudos das cartas enviadas para as igrejas. 
Quem aqui lembra o nome do apóstolo que mais escreveu cartas mesmo? 
Isso mesmo, o Apóstolo Paulo. 
 
Hoje falaremos sobre mais 2 cartas que ele também escreveu. 
 
A primeira que carta que falaremos se chama GÁLATAS. 
Essa carta foi escrita para as igrejas que ficavam em uma região chamada Galácia. Quem morava 
nessa região se chamava gálatas, por isso esse ficou sendo o nome da carta. Essa região era 
formada por 4 cidades diferentes: Psídia, Icônio, Listra e Derbe. 
Paulo visitou essas cidades durante a sua primeira viagem missionária. Lá ele sofreu muita 
perseguição... Muitas pessoas decidiram seguir a Jesus naquele lugar, mas com o passar do 
tempo, a igreja começou a ser confundida por ensinamentos errados. Então Paulo escreveu essa 
carta para instrui-los nos caminhos do Senhor. 
A carta enviada para os Gálatas teve 3 propósitos: 

1. Mostrar o quanto a palavra de Deus é verdadeira e o evangelho deve ser seguido. 
2. Ensinar que aquilo que Jesus nos ensinou é o mais importante a ser seguido, e que a nossa 

aliança com o Senhor faz de nós filhos de Deus 
3. Mostrar que a verdade, que é a palavra de Deus, nos liberta, fazendo de nós pessoas livres 

e felizes 
O livro de gálatas tem muitos ensinamentos valiosos. Uma das passagens que encontramos nesse 
livro é a dos frutos do Espírito que são amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em Galátas aprendemos que devemos ser guiados pelo 
Espírito Santo e não guiados pelas nossas vontades humanas.  
 
A outra carta que falaremos hoje é chamada de EFÉSIOS. 
Essa carta foi escrita para a igreja que ficava em uma cidade chamada Éfeso. Essa era uma cidade 
muito rica, tinha um porto onde muitos navios passavam por alí. Aquele lugar também era 
conhecido por ter muitas pessoas que idolatravam outros deuses. 
O apóstolo Paulo passou rapidamente por essa cidade na sua primeira viagem missionária, mas 
depois ele voltou e ficou mais de 2 anos por lá, onde ele conseguiu deixar uma igreja forte. 
Naquele lugar tinham muitos que não eram judeus e que começaram a seguir os caminhos de 
Jesus. 
A carta de Paulo aos Efésios foi enviada 10 anos depois dele ter passado pela primeira vez por lá e 
o objetivo principal da carta é ensinar o quanto é importante a unidade da igreja de Cristo. 
Naquela época, os judeus achavam que a salvação era somente para eles, então Paulo ensina que 
todos devem se unir para buscar a Cristo, e que o Senhor não se importa com nacionalidade. Para 
Deus, todos são iguais e formam juntos o corpo de Cristo. 
E essa igreja unida deve ter fé, comunhão, santidade, e as pessoas devem buscar a presença de 
Deus. 
A carta aos Efésios ensina também como os cristão devem viver em família, se ajudando, 
respeitando e vivendo em amor. 
Ele nos ensina também que as dificuldades que enfrentamos devem ser vencidas utilizando armas 
espirituais que são a verdade, a justiça, paz, fé, salvação, a palavra de Deus e a oração 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
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Qual carta nos ensina sobre os frutos do Espírito? 
Qual carta fala sobre a armadura de Deus? 
Paulo ensina na carta de Efésios que a salvação é somente para os judeus ou para todos? Como a 
igreja deve andar? 
 
 
VERSÍCULO 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio.” Gálatas 5:22 e 23 
 
“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados” Efésios 5:1 
 
ATIVIDADE EM SALA 
 
Professor, em cada aula desse módulo, as crianças deverão escrever ou desenhar em uma folha 
sobre o que fala cada livro da Bíblia. 
Utlize 1 folha por livro. 
Monte uma pasta por aluno, vá acumulando esse material e no final da campanha, entregue a 
pasta para as crianças. 
 
ATIVIDADE PARA FAZER EM CASA 
 
Ler Efésios 6:1-3 e faça uma ilustração sobre esse ensinamento. 


