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A prática da fé
O ensino dos que andaram com Jesus

Mateus anuncia: Jesus é o Messias
Marcos anuncia: Jesus veio para servir 
Lucas anuncia: Jesus veio nos ensinar
João anuncia: Jesus é o filho de Deus 
Jesus anuncia: o Consolador virá
Fazemos parte desta comissão
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Olá, crianças!
Eu sou a Rosiléia e, a partir desta edição, estaremos juntos/as na 
redação da Revista Bem-te-vi. 
É uma grande alegria fazer parte desta caminhada de aprendizado da 
Palavra de Deus.
Na edição anterior, vocês conheceram uma parte da Bíblia chamada 
Antigo Testamento, certamente vocês descobriram nela coisas muito 
interessantes. Agora, chegou a vez de conhecerem a segunda parte da 
Bíblia: o Novo Testamento.
O Novo Testamento nos permite conhecer a história do nosso Salvador 
Jesus Cristo. 
Aprendemos com os Evangelhos a história do nascimento de Jesus, como 
foi a Sua caminhada com os homens e mulheres que aceitaram segui-Lo e 
como foi a Sua morte e ressurreição. 
A história da vida de Jesus é maravilhosa, e aprendemos muito com os 
Seus ensinamentos. 
Vamos aprender, também, que Jesus deu uma grande missão aos 
discípulos e discípulas. 
Ele enviou o Espírito Santo para ajudá-los/as a ir por todas as cidades 
pregando o Evangelho de Jesus. Assim, começou a caminhada da Igreja, 
que foi se formando com milhares de homens, mulheres e crianças que, 
ao crerem em Jesus, eram chamados de cristãos e cristãs. 
Alguns se tornaram missionários como Paulo. A igreja cresceu, e uma das 
formas de cuidar das novas pessoas convertidas foi escrever cartas para 
fortalecê-las na fé e orientá-las a viverem a caminhada cristã. Vocês 
conhecerão 13 cartas que o Apóstolo Paulo escreveu e mais algumas, de 
outros discípulos como Pedro e João. 
Deus permitiu que essas cartas fossem preservadas para que todas as 
pessoas pudessem conhecer Jesus e o grande amor de Deus. 
Assim, convidamos vocês a conhecerem mais sobre Jesus, através dos 
estudos, e a descobrirem como é grande o amor de Deus por todos nós.
Então, vamos aos estudos!

Forte abraço.
Rosiléia Flausino Dias Araujo
Redatora da Revista Bem-te-vi
escoladominical@metodista.org.br

Escrevam contando como foram os momentos de estudo para vocês!



História

Talita conhece o Novo 
Testamento

1 BÍBLIA: o Novo 
Testamento
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Talita ficou muito empolgada com as coisas que foi descobrindo na 
Bíblia. Aprendeu muitas histórias com o Antigo Testamento e, agora, 
chegou a hora de conhecer o Novo Testamento. Talita ouviu sua pro-
fessora dizer que alguns livros do Novo Testamento foram escritos por 
pessoas que foram uma testemunha ocular de Jesus.
Vocês sabem o que é uma testemunha ocular? 
É a pessoa que vê, ouve ou vive pessoalmente algo que se torna muito 
importante ou marcante na vida de alguém ou dela mesma.  
Jesus fez muitas coisas: curou enfermos, ressuscitou mortos, deu bron-
ca em gente desonesta, consolou Seus amigos, recebeu pessoas que 
não eram queridas, morreu na cruz, ressuscitou, chamou homens e 
mulheres para serem seguidores d’Ele....e....ufa!! Fez Seus discípulos e 
discípulas se reunirem e formarem a Sua igreja!
Talita descobriu que alguns destes discípulos foram testemunhas ocu-
lares, pois estavam com Jesus quando Ele fez essas coisas e escreveram 
seus testemunhos formando os livros. Outros discípulos, que creram 
em Jesus, escreveram cartas para as igrejas, como Paulo e Tiago. E to-
dos estes registros foram guardados e formam o que hoje nós conhe-
cemos como o Novo Testamento na Bíblia. 
Novo Testamento significa uma nova aliança, 
ou acordo que Deus faz com todos aqueles 
e aquelas que creem n’Ele. Talita ficou mui-
to feliz em saber que Deus tem uma alian-
ça com ela. João escreveu no seu Evangelho 
que Jesus fez muito mais do que se pôde 
escrever! (João 21.25) E ainda enfatiza que 
Deus, por nos amar tanto, enviou Jesus para 
nos salvar e cuidar de nós, como um bom 
pastor cuida de suas ovelhas. Talita sabe 
que é uma ovelha de Jesus. E vocês?



“Há, PORÉM, AINDA MuITAS OuTRAS COISAS quE JESuS FEz. 
SE TODAS ELAS FOSSEM RELATADAS uMA POR uMA, CREIO 
Eu quE NEM NO MuNDO INTEIRO CABERIAM OS LIVROS 
quE SERIAM ESCRITOS.” (JOãO 21.25)

Para guardar no coração: 
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1- Estes são os livros do Novo Testamento. Escolha 2 livros e tente 
descobrir quem os escreveu. Procure no começo do livro ou peça 
ajuda ao professor/a da Escola Dominical. Escolha um versículo de 
cada um dos livros que escolheu e o copie no espaço em branco.

ATIVIDADE:ATIVIDADE
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Bíblica

22 Mateus anuncia: 
Jesus é o Messias
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Mateus 1.16 e 2.1-6

Você já ouviu falar dos Evangelhos?

São os quatro primeiros livros do Novo Testamento. É lá que encontra-
mos as histórias sobre a vida de Jesus. Os livros têm o nome de seus es-
critores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles foram escritos para que as 
pessoas conhecessem as histórias e os ensinamentos de Jesus, e cada 
autor contou a história do seu jeito. Algumas histórias  foram contadas 
de formas diferentes pelos autores, outras só foram contadas por um 
deles. um exemplo é a história dos sábios do oriente, somente Mateus 
conta essa história. 

Na época em que Jesus nasceu, sábios, que eram do Oriente, viajaram 
em busca do prometido, rei dos judeus. Eles seguiram a sua estrela e 
levaram presentes para o novo Rei: ouro, incenso e mirra. O rei Herodes, 
que vivia preocupado em manter seu reinado e perseguia qualquer um 
que ameaçasse seu poder, ficou muito preocupado. Informado pelos 
escribas que o Messias (o novo rei) devia nascer em Belém, de acordo 
com a profecia, indicou o caminho aos sábios e pediu que voltassem 
para lhe contar, caso o encontrassem. Os sábios encontraram Jesus, 
mas não voltaram para avisar o rei Herodes. Ele, muito furioso, fez um 
decreto, ordenando exterminar todos os 
meninos menores de dois anos, de Be-
lém e dos arredores. Assim, Herodes 
não pôde fazer mal algum a Jesus, que 
cresceu, e em Sua vida se cumpriram 
todas as palavras dos profetas, confir-
mando que Jesus era mesmo o Mes-
sias enviado por Deus para salvar o 
Seu povo.



“E JACó GEROu A JOSÉ, MARIDO DE MARIA, DA quAL 
NASCEu JESuS, quE SE CHAMA O CRISTO.” (MATEuS 1.16)

Para guardar no coração: 
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1- CRuzADINHA: Escreva nos espaços o nome dos 4 Evangelhos do 
Novo Testamento

ATIVIDADE:ATIVIDADE

2- Desembaralhe as letras abaixo e descubra o significado da palavra 
Cristo. 

S M A
E S S

I

Resposta:__________________________________________________



23 Marcos anuncia: Jesus 
veio para servir
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História 

bíblica
Marcos 10.43-45

“POIS O PRóPRIO FILHO DO HOMEM NãO VEIO PARA 
SER SERVIDO, MAS PARA SERVIR E DAR A SuA VIDA EM 
RESGATE POR MuITOS.” (MARCOS 10.45)

Para guardar no coração: 

No Evangelho de Marcos, encontramos a história do trabalho de João 
Batista, aquele que anunciou a vinda de Jesus, Sua vida, morte e res-
surreição.

Marcos nos mostra como Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se apre-
sentou às pessoas como servo. Ele conta que Jesus disse: “Eu não vim 
para ser servido, mas para servir” (Marcos 10.45).

Jesus orientou que Seus discípulos servissem uns aos outros, assim 
como Ele servia. Certa vez, Ele lavou os pés dos discípulos, dando o 
exemplo para que, da mesma forma que Ele fez, assim eles também 
fizessem.

No capítulo 9, Marcos nos conta que os discípulos estavam discutindo 
entre si qual deles era o maior. Jesus, quan-
do percebeu essa discussão, respondeu as-
sim: “Se alguém quiser ser o primeiro, será o 
último de todos e o servo de todos” (Marcos 
9.35). Jesus nos deu o exemplo para seguir. 
Ser servo significa servir, ajudar a quem pre-
cisa.  Todos nós somos chamados a ajudar 
uns aos outros. 
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ATIVIDADE:ATIVIDADE
1- Observe as figuras abaixo e marque com um X naquelas que 
mostram como podemos servir alguém.

2- Faça uma lista de coisas que você pode fazer para servir 
(ajudar) alguém:
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