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MÓDULO 3 – CONHECENDO OS LIVROS DA BÍBLIA 
 

AULA 20 
 

HEBREUS, TIAGO 
 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Nessa aula EPK falaremos sobre os livros de Hebreus e Tiago. 
Hebreus era o nome do povo de Israel, e essa carta foi destinada a esse povo. Esse livro incentiva 
os cristãos a permanecerem na fé e fala sobre as consequencias da apostasia. Professor, observe 
que a palabra apostasia não faz parte do vocabulário das crianças, então é muito importante 
esclarecer o que é a apostasia. 
Vejam o significado da apostasia em alguns dicionários: 
Dicionário Aurélio: Renúncia ou abandono de uma crença religiosa. 
Dicionário Bíblico: Ato de desviar-se ou afastar-se do relacionamento com Deus. 
 
Já o livro de Tiago reforça a importância de transformar a fé em atitudes. Vemos isso através do 
famoso versículo que diz que a fé sem obras é morta. Nesse livro vale destacar também o alerta 
sobre aquilo que falamos (capítulo 3).  
 
BASE BÍBLICA  
 
Hebreus, Tiago 
 
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: 
 
Hebreus 

 Figura 1: Carta /  ponto de interrogação 

 Figura 2: figura representando desânimo  

 Figura 3: aliança, cruz,  

 Figura 4: Heróis da fé (Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Raabe, Davi, Samuel, entre 
outros) 

 
Tiago 

 Figura 1: Carta / Tiago 

 Figura 2: Fé e realização 

 Figura 3: Palavra de Deus / coração  

 Figura 4: Língua / veneno 
 
 
EXPOSIÇÃO DA AULA 
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Continuaremos nossos estudos das cartas apostólicas falando sobre HEBREUS e TIAGO. 
 
A primeira carta é uma carta misteriosa... sabem porque? Porque ninguém sabe quem escreveu 
essa carta (figura 1). Alguns estudiosos dizem que deve ter sido Paulo, mas até hoje não foi 
possível confirmar isso. 
Essa carta misteriosa foi destinada ao povo de Deus, aqueles judeus que aceitaram Jesus e 
decidiram seguir o cristianismo. Naquela época, o povo estava ansioso pela volta de Cristo, mas 
com as perseguições que a igreja sofria, muitos começaram a desanimar e a desistir de seguir a 
Cristo. E muitos acabaram entrando na apostasia. (figura 2) Quem aqui sabe o que é apostasia? É 
uma frieza tão grande que a pessoa não consegue mais ter fé, e com isso a pessoa fica 
desanimada.  
A  mensagem da carta aos Hebreus mostra a importância da fé e de seguirmos a Cristo, pois ele 
trouxe uma nova aliança entre Deus e o seu povo. (figura 3) E através do sacrificio de Jesus na 
cruz recebemos a vida eterna. 
Essa carta reforça também que Jesus é superior aos anjos e a todos os profetas que existiram e 
que Deus tem para o seu povo coisas superiores as que os Heróis da Fé receberam. (figura 4) 
 
A segunda carta que estudaremos foi escrita por Tiago, o irmão de Jesus. (figura 1) Essa carta 
também foi destinada aos judeus que estavam sofrendo perseguições por servir a Cristo. 
A carta de Tiago é a mais antiga carta da Bíblia, e foi escrita aproximadamente 12 anos após a 
morte e ressurreição de Cristo. 
Tiago deixou uma mensagem muito direta e objetiva aos cristãos e que contem ensinamentos 
muito valiosos para a Igreja. A mensagem principal da carta fala sobre fé, porém além de encorajar 
aos irmãos de buscar a fé no Senhor, Tiago diz que a fé sem obras é morta, ou seja, todos 
precisamos ter ações que demonstrem aquilo que acreditamos, fazendo o bem em todo o tempo. 
(figura 2) 
Tiago incentiva a igreja a praticar a palavra de Deus, se afastando do pecado. (figura 3) 
Nessa carta também contém um ensinamento muito importante. Tiago fala que todos nós temos 
um órgão poderoso, e compara isso como se tivesse um veneno mortífero. (figura 4) Nossa! Qual 
órgão seria esse? A lingua! A nossa língua, ou seja, aquilo que falamos, pode abençoar muito 
alguém, mas também pode matar. Por isso ele ensina os cristãos a tomar muito cuidado com o que 
falam, que não devemos falar mal uns dos outros e nem fazer fofoca. Deus deseja que usemos 
nossa lingua para abençoar e produzir vida. 
 
Quantos ensinamentos valiosos contém essas cartas! E na próxima aula EPK falaremos sobre as 
últimas cartas da Bíblia  
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
 
Quem escreveu Hebreus? 
Qual livro fala sobre que a fé é a certeza daquilo que não se vê? 
Quem foram os heróis da Fé? 
Qual  grau de parentesco Tiago tinha com Jesus? 
O que Tiago quiz dizer com a frase: a Fé sem obras é morta? O que podemos fazer para que 
nossa fé permaneça viva? 
Qual o órgão que devemos “domar” para sempre abençoar as pessoas? 
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VERSÍCULO 
 
“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem” Hebreus 
11:1 
 
“Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta”. Tiago 2:17 
 
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 Hebreus 11 e fazer uma ilustração de um exemplo de fé. 
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AULA 21 
 

PEDRO, JOÃO E JUDAS 
 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Nessa aula falaremos sobre 6 cartas gerais. É muito importante preparar a aula com antecedência 
e ser objetivo ao ministrar sobre essas cartas, para que não fique uma aula muito extensa. 
Notem que na sugestão para o desenvolvimento já contem os pontos principais a serem 
trabalhados. O apóstolo Pedro que foi um grande discípulo e apóstolo de Jesus e traz em sua carta 
ensinamentos profundos sobre a eleição dos filhos de Deus, a essência de Cristo e conduta do 
cristão, além de diversos ensinamentos sobre o poder de resistir ao dia mal, mantendo sua fé 
inabalável (visto o momento que a igreja vivia de forte perseguição). 
O apostolo João que traz em sua carta de forma muito intencional o primeiro mandamento: o amor. 
Em todas as suas cartas sempre é reforçado o amor como base da vida do cristão. 
E Judas, o irmão de Jesus, que traz a revelação dos falsos profetas e exorta o povo a seguir uma 
vida de integridade na presença do Senhor.  
Notem que algumas crianças podem confundir achando que esse Judas era o traidor. Reforce que 
trata-se de outro Judas. 
Novamente, prepare-se! Essa aula certamente deixará muitos ensinamentos importantes para o 
nosso kids. Estimule ao final a reflexão com as perguntas. 
 
BASE BÍBLICA  
 
I e II Pedro, I, II e III João, Judas 
 
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: 
 
I Pedro 

 Figura 1: Carta /  Pedro  

 Figura 2: perseguições 

 Figura 3: Santidade: agradar a Deus 

 Figura 4: Obediencia as autoridades 
 
II Pedro 

 Figura 1: Carta /  Pedro  

 Figura 2: igreja / falsos profetas/ mentiras / engano 

 Figura 3: Bíblia / cruz 
 
 
I João 

 Figura 1: Carta /  João 

 Figura 2: fazer o certo 
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 Figura 3: coração 

 Figura 4: Bíblia / cruz 
 
II João 

 Figura 1: Carta /  João  

 Figura 2: amor 

 Figura 3: falsos ensinamentos 
 
III João 

 Figura 1: Carta /  João  

 Figura 2: um homem (Gaio) 

 Figura 3: fazer o bem 

 Figura 4: tratar mal as pessoas 
 
Judas 

 Figura 1: Carta /  Judas 

 Figura 2: falsos profetas 

 Figura 3: cruz 
 
 
EXPOSIÇÃO DA AULA 
 
Na aula de hoje falaremos sobre 6 cartas apostólicas. São cartas bem curtinhas, as últimas da 
Bíblia. 
As duas primeiras cartas da aula de hoje foram escritas pelo apóstolo Pedro (figura 1). Vocês 
lembram quem foi ele? Foi o mesmo Pedro que era pescador e foi chamado para ser discípulo de 
Jesus. Pedro teve experiências muito fortes com Jesus, andou sobre as águas, presenciou muitos 
milagres e foi usado por Deus para que milagres acontecessem. Depois que Jesus ressucitou, 
Pedro foi muito perseguido. Queriam matar ele para que ele parasse de falar de Jesus. Mas ele 
nunca desistiu. E ele escreveu cartas animando os cristãos para não desistirem também. 
E a primeira carta de Pedro ensina exatamente isso, que mesmo vivendo perseguições, devemos  
ter fé tendo a certeza que somos um povo escolhido por Deus. (figura 2) 
Nessa carta o apóstolo ensina também que devemos continuar praticando a bondade, sermos 
obedientes as autoridades e seguirmos a santidade. Pedro diz em sua carta que devemos agradar 
a Deus e pagar o mal com o bem. (figura 3) 
A carta também traz importantes ensinamentos sobre o casamento, como os servos devem 
trabalhar e como os presbíteros devem atuar na igreja. 
 
A carta chamada de II Pedro alerta a igreja sobre problemas que estavam acontecendo dentro da 
própria igreja. Muitos falsos profetas entravam na igreja para confundir o povo e ensinar coisas 
erradas. (figura 2) 
Eles pregavam mentiras, e isso estava confundindo o povo. Pedro alerta que devemos guardar a 
palavra de Deus e lembrar daquilo que foi o exemplo de Jesus. (figura 3) 
 
As outras 3 cartas que estudaremos foram escritas pelo Apóstolo João. Ele foi um discípulo que 
Jesus amava muito e foi ele também quem escreveu um dos evangelhos (que leva o seu nome). 
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A primeira carta escrita por João (figura 1) não menciona quem é o destinatário, ou seja, para 
quem a carta foi escrita. Ele apenas se refere aos leitores como filhinhos. Essa carta fala muito do 
amor de Deus e como devemos seguir esse amor e andar também em amor. 
Essa carta teve 3 propósitos principais: 

1.  Incentivar os cristãos a terem uma vida correta (figura 2), ou seja, fazer o certo, buscando a 
santidade e a agradar a Deus. João fala que todos nós pecamos, mas Jesus perdoa os 
nossos pecados e deseja que busquemos uma vida de santidade. 

2. Tudo o que fazemos deve se basear no amor. (figura 3) A carta diz que devemos não 
somente amar a Deus, mas a nossos irmãos, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor. 
O apóstolo diz que quem não ama seu irmão não pode dizer que ama a Deus. 

3. Devemos ter uma visão correta de Cristo, e não deixar que as pessoas nos enganem (figura 
4). 
  

A segunda carta de João tem apenas 1 capítulo (figura 1). É a segunda menor carta da Bíblia. 
Na carta o apóstolo fala novamente que devemos andar em amor (figura 2) e exorta a igreja a 
tomar cuidado com os falsos ensinamentos (figura 3). Ele ensina que não devemos receber em 
casa aqueles que querem falar mal de Cristo. 
 
A terceira carta escrita pelo apóstolo João é a menor carta da Bíblia. Ele menciona que tinha muito 
mais para falar, mas que preferia fazer isso pessoalmente. 
A carta foi endereçada para um homem chamado Gaio (figura2).  
O apóstolo incentiva na carta a prática do bem. Ele diz que quem faz o bem é de Deus. (figura 3) 
Ele ensina também que todos devem ser recebidos bem e repreende uma pessoa da igreja 
chamada de Diótrefes, que tem excluído pessoas, expulsado e tratado mal.(figura 4) 
 
A última carta que falaremos hoje foi escrita por Judas, o outro irmão de Jesus (figura 1). Ele se 
converteu apenas após a ressurreição de Cristo, e a partir deste momento se dedicou a pregar o 
evangelho. 
Judas ia escrever uma carta aos cristãos para falar sobre a salvação, mas ficou sabendo que 
muitos falsos profetas estavam nas igrejas para falar contra Cristo. (figura 2) Então na sua carta ele 
exorta, ou seja, alerta o povo que eles precisam guardar a fé em Cristo, seguir os ensinamentos do 
Senhor, e não se contaminar com falsos ensinamentos. (figura 3) 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
 
Quantos cartas o apostolo Pedro escreveu? 
Quantas cartas o apóstolo João escreveu? 
Qual Judas escreveu a carta, o discípulo traidor ou o irmão de Jesus? 
Pedro ensina em sua carta que devemos para o mal com o .... 
Qual carta fala muito sobre o amor e que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus? 
Qual a menor carta da Bíblia? 
Porque Judas mudou de idéia em relação ao conteúdo de sua carta, ou seja, porque ele estava 
preparado para escrever sobre salvação e escreveu sobre outro assunto? 
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VERSÍCULO 
 
“Mas vòs sois a geração eleita, o sacerdòcio real, a nação santa, o povo adquirido, para que 
anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” 1 Pedro 2:9 
 
“...Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes 
da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo.” II 
Pedro 1:4 
 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.” I João 1:7 
 
“E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já 
desde o princípio ouvistes, que andeis nele.” II João 1:6 
 
“Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus; mas quem faz o mal não tem 
visto a Deus.” III João 1:11 
 
“Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus 
Cristo para a vida eterna”. Judas 1:21 
 
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 
 
Leia I Pedro 3:9 e escreva ou faça uma ilustração com exemplos de como podemos pagar o mal 
com o bem. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/2/9
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AULA 22 
 

APOCALIPSE 
 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Nessa aula falaremos sobre o livro de apocalipse. Esse livro em especial contém revelações que 
requerem bastante estudo para serem interpretadas. No caso da EPK, levaremos de uma forma 
muito simplificada a visão do apocalipse focando na visão de como era Jesus em seu corpo 
glorificado, as cartas para as 7 igrejas e o novo céu. 
Leve esse conteúdo de forma leve com o foco nesses 3 pontos mencionados. Cuidado para não 
entrar em detalhes que podem confundir as crianças ou causar medo. Ore e peça sabedoria ao 
Senhor para conduzir essa ministração de uma forma bem produtiva. 
Boa aula! 
 
BASE BÍBLICA  
 
Apocalipse 
 
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: 
 
Apocalipse 

 Figura 1: João / 3 cartas / 1 evangelho / ilha  

 Figura 2: Luz, neve, água 

 Figura 3: 7 cartas e 7 igrejas 

 Figura 4: céu 
 
EXPOSIÇÃO DA AULA 
 
Chegamos a nossa última aula da Escola de Profetas Kids. 
Foi uma jornada muito especial!!! Falamos sobre os 2 testamentos, 65 livros diferentes (Apocalipse 
é o 66o), aprendemos sobre diversos autores, estudamos muitos versículos, ouvimos histórias 
emocionantes e nos conectamos mais com a palavra de Deus.  
Que especial foi esse tempo! 
 
E hoje na nossa aula falaremos sobre o último livro, que é um livro muito especial: o livro do 
Apocalipse.  
Esse livro é chamado de livro profético, pois não fala sobre histórias do passado, mas sim sobre 
futuro. Por isso esse nome se chama Apocalipse, porque essa palavra significa revelação. 
Mas como alguém pode escrever sobre futuro na Bíblia? 
Foi assim que aconteceu (figura 1): o apóstolo João, o mesmo que escreveu as 3 cartas e o 
evangelho de João já estava bem velho e foi preso por pregar a palavra de Deus. Ele estava preso 
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e uma ilha chamada Patmus. Um dia, Deus arrebatou ele, ou seja, levou ele para um lugar muito 
especial em uma visão. Naquela visão Deus mostrou coisas muito especiais. 
A primeira visão especial que ele recebeu foi de quem é Jesus. E logo no início do livro de 
Apocalipse João conta como é o Senhor (figura 2). Na visão que ele recebeu o rosto de Jesus 
brilhava mais do que o sol, o som da Sua voz parecia como o som de muita água, o Seu cabelo era 
branco como a neve. João escreve também que Jesus é o Alfa e o Omega, isso quer dizer que Ele 
é o início de todas as coisas e o fim também. E, na visão, Jesus disse para João que Ele vive para 
sempre. 
 
No livro de Apocalipse João escreve também cartas para 7 igrejas (figura 3). Essas igrejas existiam 
na época de João, mas aquilo que elas viveram servem de exemplo para as igrejas de hoje. 
Algumas dessas igrejas faziam coisas certas, outras coisas erradas, então Jesus pede para João 
enviar as cartas para as 7 igrejas mostrando aquilo que elas precisam corrigir para que agradem ao 
Senhor. 
 
O livro de apocalipse também contém muitos detalhes do que vai acontecer quando Jesus voltar 
para buscar a igreja. Isso mesmo! Jesus prometeu voltar e levar toda a igreja para o céu (figura 4). 
Nesse dia, mesmo aqueles que já morreram acordarão e serão levados para o céu com Jesus. 
Aqueles que não quiseram seguir a Jesus e optaram em fazer o mau não poderão entrar no céu, e 
isso vai ser muito ruim para eles. Porque a alegria, o amor, a vida eterna feliz será apenas para 
quem entrar no céu. 
E lá no céu não haverá tristeza, nem dor, nem choro, mas alegria para sempre. Nesse novo céu 
não haverá noite, nem sol e nem lua, mas a luz de Deus vai iluminar esse lugar a todo momento. 
Em apocalipse conta que haverá uma Nova Jerusalém, uma cidade linda cheia de pedras 
preciosas, com ruas de ouro. 
 
Nossa, que maravilhoso será esse lugar! Todos aqueles que aceitam Jesus tem seus nomes 
escritos no livro da vida. E quem tiver o seu nome escrito nesse livro poderá entrar nesse novo céu. 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
 
Quem escreveu o livro de apocalipse? 
Onde João estava quando recebeu a revelação do apocalipse? 
Qual visão João teve de Jesus na revelação do apocalipse? 
Quantas igrejas receberam cartas com a revelação do que estavam fazendo de certo e de errado? 
Como será o Novo Céu? 
Quem poderá entrar no Novo Céu? 
 
VERSÍCULO 
 
“Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o 
Todo-Poderoso.” Apocalipse 1:8 
 
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. 
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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 
 
Leia apocalipse 21 e faça uma ilustração de como você imagina que será o novo céu. 
 



 
 
 

Escola de Profetas Kids  

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 11 

AULA 23 
 

FORMATURA ESCOLA DE PROFETAS KIDS 
 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Chegamos ao final da nossa Escola de Profetas Kids. 
Gloria a Deus! Até aqui nos ajudou ao Senhor!!! 
Que Deus abençoe muito a cada um que se dedicou, estudou e se preparou para levar esse 
conteúdo para as crianças. Tenho algo importante a te dizer: você tem memorial diante de Deus! 
Essa palavra foi semeada em terra fértil e certamente frutificará. 
 
Que alegria podemos viver esse momento. É uma marca muito especial para o nosso kids! 
E essa campanha poderá ser repetida pode muitas vezes para que várias crianças possam 
participar. 
 
Agora é hora de comemorar! Prepare uma festa bem bonita, convide os pais para participarem 
também. Será o momento ideal para entregar os diplomas do módulo 3, orar pelas crianças e 
celebrar mais essa conquista. 
 
Deus te abençoe!!! 
 
Grupo Pedagógico 
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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
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DICAS LEMBRANCINHA FORMATURA 
 

 
 

 

 

 
 


