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Palavra da Redatora

6Página

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito, para o nosso ensino foi 
escrito [...].” (Romanos 15.4a)

Olá amiga, olá amigo! 
É com muita alegria que apresentamos a você mais uma revista Bem-
te-vi Em voo. Nosso caminho continua percorrendo as páginas da 
Bíblia e, assim, seguimos crescendo a cada dia no estudo da Palavra 
de Deus.

Na edição anterior, você conheceu o Antigo Testamento e, certa-
mente, descobriu coisas muito interessantes. Agora, chegou a vez 
de conhecermos a segunda parte da Bíblia: o Novo Testamento. Nele 
vamos conhecer a história do Nosso Salvador Jesus Cristo. O Novo 
Testamento é maravilhoso.

Nos Evangelhos, temos a história do nascimento de Jesus, Sua ca-
minhada com os homens e mulheres que aceitaram segui-Lo, Seus 
milagres, ensinamentos, as perseguições que sofreu, Sua morte e 
ressurreição.

Vamos aprender, também, que Jesus deixou a grande missão aos 
discípulos e discípulas, o Ide. Ele ordenou que eles e elas fossem 
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por todas as cidades do mun-
do, pregando o Evangelho de 
Cristo, uma ordem que, na ver-
dade, foi dada a cada um/a de 
nós. Ele enviou o Espírito Santo 
para nos ajudar nessa tarefa e, 
assim, começou a caminhada 
da Igreja, que foi se forman-
do com homens, mulheres e 
crianças que, por serem segui-
dores e seguidoras de Jesus, fo-
ram chamados/as de cristãos e 
cristãs. 

Você conhecerá, também, a história de Paulo, um perseguidor de 
cristãos, que se tornou Uma das formas de cuidar dos cristãos e cris-
tãs foi escrever cartas, se tornou discípulo e viajou a muitos lugares 
para pregar o Evangelho de Cristo. A igreja cresceu e uma das formas 
para colaborar no fortalecimento da fé e para orientação. Você vai 
conhecer 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu e mais algumas 
cartas de outros discípulos como Pedro e João. Deus permitiu que 
essas cartas fossem preservadas para que todas as pessoas pudes-
sem conhecer Jesus e o grande amor de Deus. 

O formato da nossa revista você já conhece, aproveite para discu-
tir com seu grupo o conteúdo apresentado, tirar dúvidas com seus 
professores e realizar as atividades para testar seus conhecimentos. 
Lembre-se que é muito importante dedicar um tempo todos os dias 
para a leitura da Palavra de Deus, assim, seu aproveitamento nos 
estudos será ainda melhor!

Vamos seguir juntos/as nesse vivo e novo caminho!

Zana Costa
Redatora da Revista Bem-te-vi em Voo



Antivírus...

1

Conectando...

Senha

O quanto você conhece a Bíblia?
Ela está dividida em dois grandes blocos: Antigo Testamento e Novo 
Testamento.
Você sabe a diferença entre eles?
O Antigo Testamento conta histórias muito antigas. Histórias importantes 
da trajetória, progresso, sofrimento, arrependimentos e conquistas de 
uma população e da vida de muita gente em particular. Mas também, 
conta das ações de Deus na vida desse povo e dessa gente.
O Novo Testamento, também, é bem antigo, mas ele nos conta, 
principalmente, sobre a vida e ministério de Jesus Cristo, suas ações e 
pregações do período que viveu na terra, Sua morte e ressurreição.
À medida que os textos contam quem foi Jesus e o que ele fez, também 
apresentam a história das pessoas, como a sociedade vivia e se organizava. 
Nesses livros, conheceremos também, a história de muitos discípulos de 
Jesus, a caminhada das primeiras comunidades cristãs e os desafios que 
enfrentavam.
Vamos juntos/as caminhar pelo Novo Testamento!
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“Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fos-
sem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro cabe-
riam os livros que seriam escritos.” (João 21.25) 

conhecer

Bíblia: o Novo Testamento
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Como era a política?
No tempo de Jesus, haviam alguns par-

tidos políticos, mas bem menos do que 
hoje, e os homens somente podiam par-

ticipar de grupos que mantinham ideais 
religiosos, políticos e econômicos diferen-

tes. Assim, dividiam-se nos partidos: dos 
fariseus, saduceus, essênios, herodianos, 
zelotes e zadoquistas.

Os evangelistas
Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas 
são de autores diferentes, mas são muito 
parecidos. É fácil pensar que eles tinham 
interesse em falar as mesmas coisas sobre 
Jesus, mas para populações diferentes de 
judeus.
O Evangelho de João se destaca por falar 
de Jesus, sempre lembrando que Ele é 
Deus que veio ao mundo como humano 
para nos trazer a salvação dos pecados. 
A ele foi dada a autoria das pequenas 
cartas: 1, 2 e 3 João e o livro que desper-
ta muito a nossa curiosidade: o Apocalip-
se! Um livro cheinho de enigmas

Novo Testamento

Não é possível contar a história de Jesus, sem mencionar as 
coisas que aconteciam em torno d’Ele. Por isso, o Novo Testa-
mento é uma fonte de conhecimentos de história.
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Paulo: o apóstolo
Paulo foi testemunha de Jesus ressurreto. Ele es-
creveu cartas para uma determinada população 
ou para alguém em particular. Explicava sobre a 
nova fé em Cristo, a salvação pela graça de Deus 
por meio da fé, as atitudes corretas que o cristão 
e a cristã devem ter e sobre as relações de justiça 
e amor.

Atos dos Apóstolos
Este livro é o que o nome indica: atos, atitudes que os primeiros 
seguidores de Jesus tiveram: as incertezas, as certezas, as vocações 
de cada um e a direção que Deus lhes dava para fundarem as pri-
meiras comunidades de cristãos, hoje chamadas igrejas.  
Há os livros chamados de católicos ou universais que são de orien-
tações para os novos cristãos e cristãs sobre assuntos diversos: fi-
nanças, cuidados com a família, com as pessoas necessitadas etc.

Hebreus
O único livro do Novo Testamento que não se sabe 
ao certo quem é o autor é Hebreus. Mas esse livro 
importante foi de alguém que conhecia muito das 
escrituras do Antigo Testamento, dos costumes e 
das práticas judaicas.

O livro sem fim
O evangelista João termina seus escritos na certeza de que Jesus 
fez muitas outras realizações, mas não caberiam em livros no mun-
do todo!
O Novo Testamento é uma amostra fundamental de conhecimento 
de Cristo. Mas agora, a partir dele, cada um e cada uma de nós deve 
buscar sua própria experiência com Jesus e, até quem sabe, regis-
trar como Seus discípulos/as, testemunhos daquilo que aprendeu 
do amor de Deus por nós.
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Você sabe os nomes dos livros do Novo Testamento? Sabe onde deve 
consultar? Então, preencha a estante com os nomes dos livros na ordem 
correta:

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo
Você lê a Bíblia diariamente? Se não lê, que tal, a partir 
de hoje, ler um trecho do Novo Testamento todos 
os dias? Você irá se surpreender com as histórias 
maravilhosas destes livros!
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Antivírus...

Conectando...

Senha

Hoje vamos iniciar o estudo dos Evangelhos, os primeiros livros do Novo 
Testamento.

Esses livros, você já deve conhecer; pois neles estão as histórias da vida de 
Jesus, nosso Salvador. Mateus, Marcos, Lucas e João foram pessoas que 
se preocuparam em escrever essas histórias, para que outras pessoas, 
que não tiveram o privilégio de conviver com Jesus, O conhecessem de 
fato e soubessem de todos os ensinamentos que Ele nos trouxe.

Cada autor se preocupou em enfatizar uma área da vida e ministério 
de Jesus, de acordo com seu ponto de vista. Dessa forma, podemos 
encontrar algumas diferenças acerca do mesmo fato. Também, existem 
alguns relatos que só são encontrados em um dos livros. O Evangelho 
de Mateus, por exemplo, é o único livro que apresenta a genealogia de 
Jesus. Mateus, também, é o único evangelista que narra a história dos 
sábios do Oriente que foram visitar Jesus em Seu nascimento. 

“E perguntavam: Onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque 
vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.” (Mateus 2. 2) 

Messias

Mateus anuncia: Jesus é o Messias



Evangelho 
Palavra que vem da língua grega, formada pela 
união de dois termos: EU, que quer dizer boa e 
ANGUELIA, que significa mensagem, notícia e 
nova. Juntando tudo temos:
Evangelho = boas notícias ou boas novas. 
A revelação da graça de Deus, que Cristo veio 
pregar, e que se manifesta na Sua vida, morte 
e ressurreição, significando, para os homens e 
mulheres, salvação e paz.

Os sábios do Oriente 
Na época em que Jesus ia nascer, 
sábios do Oriente seguiram a es-

trela e levaram  presentes para o 
novo Rei: ouro, incenso e mirra. O 

Rei Herodes, que vivia preocupado em 
manter seu reinado, perseguia qualquer 

um que ameaçasse seu poder. Informado 
pelos escribas de que o Messias 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 en-
contraram Jesus, mas não voltaram avisar o 

Rei Herodes que, muito furioso, fez um de-
creto ordenando exterminar todos os me-

ninos menores de dois anos, de Belém e 
dos arredores.

Messias
A palavra Messias, em hebraico, quer dizer 
“ungido”. É um título que significa que a 
pessoa era separada especialmente pelo 
Senhor para uma obra especial. Inclusive, 
a palavra “Cristo”, não é um sobrenome de 
Jesus, mas um título. Cristo, na língua gre-
ga, significa “ungido”. Assim, Messias (em 
hebraico) e Cristo (em grego) são títulos 
que significam a mesma coisa: Ungido.

JESuS O MESSIAS
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Jesus, o Messias
Mateus fez questão de mostrar em 
várias histórias de seu livro que Je-
sus era mesmo o Messias enviado 
por Deus. Por isso, ele usa esta fra-
se em muitas histórias: “Para que 
se cumprisse o que está escrito nas 
escrituras”. Dessa forma, sempre rela-
ciona a história de Jesus com as profecias 
do Antigo Testamento.

A Genealogia de Jesus
Abraão + 14 gerações = rei Davi. 
Rei Davi + 14 gerações = Jeconias (época do 
exílio na Babilônia)
Jeconias  + 14 gerações = Jesus, chamado 
Cristo.
(Leia mais em: Mateus 1.1-17)
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Será que você consegue ajudar os sábios do Oriente? Eles estão procurando 
o caminho para visitar Jesus. Eles terão uma longa jornada pela frente!

Salvar arquivos...
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3

Antivírus...

Conectando...

Senha

O Evangelho de Marcos é o mais curto dos Evangelhos, provavelmente, 
foi o primeiro a ser escrito.

O autor, João Marcos, era filho de Maria, uma amiga dos apóstolos. Ele 
era primo de Barnabé e foi seu ajudante, de Pedro e, posteriormente, de 
Paulo, com quem esteve na prisão (Colossenses 4). Pedro amava-o como 
se fosse seu próprio filho.

A história relatada tem início com o trabalho de João Batista, aquele que 
anunciou a vinda de Jesus. Depois, a vida, morte e ressurreição de Jesus, 
o início da primeira Igreja e dos primeiros cristãos.

Ao longo dos 16 capítulos de Marcos, encontramos muitos milagres que 
Jesus realizou. De muitas formas, ele nos apresenta Jesus como servo. 
Mesmo sendo o filho de Deus e tendo todo o poder e autoridade, Ele se 
considerou o menor de todos os homens,  fazendo-se servo. E nós, como 
discípulos d’Ele, devemos seguir Seu exemplo.

E você, tem sido servo ou sempre quer ser servido? Vamos aprender um 
pouco mais sobre servir?

“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) 

Servir

Marcos anuncia: Jesus veio para 
servir 
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1. Dividir a comida ou o lanche com alguém que não tem (mesmo que algum amigo pen-
se que você é bobo por ajudar) – leia Mc 6.41-42
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2. Ajudar uma pessoa que te tratou mal antes - leia Mc 1.23-27

3. Ajudar alguém e não se importar se ninguém ficar sabendo e nem ganhar parabéns 
por isso, na verdade, pedir pra pessoa não contar para ninguém - leia Mc 8.27-30

4. Sensibilizar-se com a dor de alguma pessoa desconhecida, ajudar e depois sentir que 
gostava muito dela, que fez a coisa certa - leia Mc 1.40-45

5. Usar seu tempo livre para ensinar alguém - leia Mc 6.34

6. Não discriminar as pessoas por conta da forma como se vestem, pela cor da pele, pela 
religião que ela tem ou qualquer outro motivo  - leia Mc 2.16-17

7. Ter amigos que considera como parte da sua família  - leia Mc 3.32-35

8. Pensar primeiro no bem-estar das pessoas ao seu redor, e depois, no seu próprio  - leia 
Mc 10.45

9. Não ligar de ser o último, numa fila para comer, ou para ganhar algum presente  - 
leia Mc 9.33-35

10. Ter amigos e amigas que te reconhecem como uma pessoa legal, que ama as pessoas 
e não faz mal a elas, ao contrário, que está sempre disposto/a à ajudá-las  - leia Mc 6.56

Esta lista poderia ser 
muito melhor!
Jesus nos ensinou muitas coi-
sas além dessas, mas já é um 
bom começo! Ao estudar os 
Evangelhos, você vai perceber 
quantos ensinamentos valio-
sos Ele nos deu.

Tarefa de casa: 
Marcos nos apresenta, em seu Evangelho, Jesus 
servo, que não quer ser tratado como rei e que 
está sempre disposto a ajudar. Ele narra vários 
milagres que Jesus realizou. Vamos conhecer 
alguns deles? Você pode ler um por dia:

- 2ª feira: Marcos 1.21-28;
- 3ª feira: Marcos 10.46-52;
- 4ª feira: Marcos 8.22-26;
- 5ª feira: Marcos 1.40-45;
- 6ª feira: Marcos 2.1-12.



20Página

Vamos construir a sua lista agora? Utilize os espaços abaixo para fazer 
lembretes de boas ações que você pode realizar durante a semana. Você 
pode escrever e desenhar um símbolo para cada um dos lembretes.

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo
Sabemos que abrir mão do nosso conforto é difícil. 
Vamos conversar mais sobre isso? De quanto estamos 
dispostos a abrir mão para servir?


	Capa_BTV_Voo
	Página 1

	Miolo_BTV_Voo_final_16_08_16

