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MÓDULO 3 – CONHECENDO OS LIVROS DA BÍBLIA 
 

AULA 16 
 

ROMANOS, I e II CORÍNTIOS 
 

PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Nessa aula iniciaremos os estudos das cartas apostolicas. A maioria das cartas contidas no novo 
testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele foi o maior escritor do novo testamento. 
As cartas contidas na Bíblia em geral levam o nome do povo no qual elas se destinavam e trazem 
em seu conteúdo instruições para a igreja. Muitas vezes as igrejas tinham por dúvidas ou 
dificuldades e enviavam mensagens para os apóstolos. Eles, por sua vez, respondiam aos 
questionamentos através de cartas, sendo que muitas delas acabaram compondo um importante 
conjunto de livros do novo testamento. 
 
BASE BÍBLICA  
 
Romanos, I e II Coríntios 
 
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: 
 
Romanos 

 Figura 1: carta /  Paulo 

 Figura 2: Roma 

 Figura 3: cruz vazia + palavra FÉ 
 
I Coríntios 

 Figura 1: carta / Paulo 

 Figura 2: Coríntios / cidade próximo ao porto 

 Figura 3: Pecado 

 Figura 4: Amor / corpo de Cristo 
 
II Coríntios 

 Figura 1: carta / Paulo 

 Figura 2: Coríntios / cidade proxima ao porto 

 Figura 3: Paulo feliz 

 Figura 4: Ofertar, cuidar irmãos / atenção falsos profetas 
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EXPOSIÇÃO DA AULA 
 
Quem aqui já precisou mandar uma mensagem para alguém? Qual forma você acha que funciona 
melhor quando não podemos estar pessoalmente, mas precisamos passar uma orientação 
importante? Seria um telefonema? Um e-mail? Mensagem no Whats App? 
Hoje em dia existem muitas formas diferentes de se comunicar. 
Mas imaginem há muito tempo atrás... Mais precisamente a mais de 2.000 anos atrás. Como será 
que as pessoas que estavam distantes conseguiram se comunicar? 
 
Na aula EPK de hoje falaremos sobre essa comunicação a distância que acontecia. Naquela época 
não existiam os meios de comunicação que estamos acostumados (podem imaginar um mundo 
sem computador ou celular???). As pessoas escreviam cartas! E para que essas cartas 
chegassem ao destino esperado, aguém deveria se encarregar de levar (normalmente um 
mensageiro). 
A Bíblia contém muuuuitas cartas escritas para orientas diversas igrejas em como seguir os 
ensinamentos do Senhor. Os apóstolos em muitas dessas cartas chegavam a dar broncas nas 
igrejas que estavam fazendo coisas erradas. Essas cartas são muito valiosas até os dias de hoje, 
pois elas nos ensinam muito em como proceder, qual a forma que devemos nos comportar e como 
servir ao Senhor. 
Quem mais escreveu cartas na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas. 
Hoje falaremos sobre 3 delas. 
 
A primeira carta que a Biblia nos mostra é a carta que Paulo escreveu para os Romanos. Então o 
destino dessa carta era Roma, na Itália! 
Os Romanos eram um povo muito importante e poderoso naquela época. Paulo ainda não 
conhecia a igreja em Roma, mas ele aproveitou que uma irmã (chamada Febe) ia para Roma e 
pediu  que ela entregasse uma carta àquela igreja. 
A mensagem principal da carta de Paulo aos Romanos é a salvação que é dada gratuitamente a 
todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Essa carta de Paulo enfatiza muito a importância de Fé 
na vida de um cristão, e que somos salvos por essa fé em Cristo, e não por aquilo que fazemos ou 
deixamos de fazer. 
 
A segunda carta que falaremos hoje é a carta destinada aos Coríntios. Paulo enviou 2 cartas para 
a igreja dos Coríntios. 
Mas antes de falarmos dessas cartas, vou contar um pouco das características daquela cidade. 
A cidade de Corinto ficava próximo a um porto, então muitas pessoas passavam  por lá. Aquela 
cidade tinha uma fama de fazer muitas coisas erradas, então seus visitantes aproveitavam e 
passavam por lá também para aproveitar essa “bagunça”.  
O apóstolo Paulo foi o primeiro a evangelizar naquele lugar e estabeleceu alí uma igreja. Passado 
um tempo ele teve notícias que a igreja tinha se perdido no meio de tantas coisas erradas que 
aconteciam naquele lugar, e as pessoas estavam brigando, desistindo de seus casamentos, a 
igreja estava dividida e haviam muitas orientações erradas para a igreja.  
Então o Apóstolo Paulo interviu e enviou essa carta que reforça a importância de Cristo em todas 
as áreas da vida de um cristão.  
A carta fala que Jesus é a nossa sabedoria e justiça. A carta fala também dos dons do Senhor, 
sendo que o amor é o maior dos dons e que devemos buscar ter esse amor mais do que tudo.  



 
 
 

Escola de Profetas Kids  

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 3 

Uma outra importante mensagem que a carta também ensina é sobre a unidade da igreja, que 
todos fazemos parte do corpo de Cristo, e que para esse corpo funcionar bem é necessário ter 
todas as partes funcionando.  
Encontramos na carta aos Coríntios orientações de como realizar a Santa Ceia do Senhor e de 
como devemos buscar a santificação. 
Nossa, quantos ensinamentos valiosos contém essa carta aos Coríntios! 
 
Na segunda Carta enviada aos Coríntios, o Apóstolo Paulo usa o seu exemplo de vida para 
mostrar como um cristão deve servir a Deus. 
Paulo tinha ficado muito feliz que sua primeira carta tinha ajudado a igreja, mas agora ele precisava 
orientar o povo em relação ao compromisso com os cristãos da Judeia. Paulo precisava trazer 
importantes orientações sobre a oferta, de como ter um coração disposto a contribuir com a obra 
do Senhor. Paulo também alerta o povo sobre os falsos profetas. A igreja precisava ficar atenta e 
não dar espaço para aqueles que apareceriam para falar mal dos servos de Deus. 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
 
Qual a principal mensagem que Paulo queria Dizer aos Romanos? 
Quem levou a carta aos Romanos? 
Qual era a carcterística da cidade de Coríntios? 
Qual carta fala que o amor é o maior dos dons? 
Em qual carta Paulo fala sobre oferta? 
VERSÍCULO 
 

 “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam 

segundo a carne, mas segundo o Espírito.” Romanos 8:1 
 
“Mas, como está escrito:As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu,e não subiram ao 
coração do homem,são as que Deus preparou para os que o amam.” 1 Coríntios 2:9 
 
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque 
Deus ama ao que dá com alegria.” 2 Coríntios 9:7 
 
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 I Coríntios 13 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/2/9
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/9/7

