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E a história continua 3

Antivírus...

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Senha
Identidade 
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Antivírus...

“E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se 
chama o Cristo.” (Mateus 1.16)

Conectando...

As pessoas, geralmente, gostam de ficar juntas; e assim, formam 
grupos. A família é um deles.

Que outros grupos existem? De que outro grupo você faz parte? 

Ah! É isso aí, tem a escola, o grupo de amigos e amigas, o grupo da 
Escola Dominical e muitos outros. 

O versículo 17, de Mateus 1, trata de diversos grupos que viveram 
em épocas diferentes e distantes uns dos outros. Um tempo com 
muitas gerações de pessoas que, mais tarde, se tornaram um povo e 
ajudaram a construir a genealogia de Jesus.
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No Novo Testamento há uma grande novidade: Jesus Cristo! Ele 
nasceu, morreu, ressuscitou e transformou lugares e costumes por 
onde passou; sem falar das mudanças que ele proporcionou às 
pessoas com quem se encontrou. 

Estes fatos estão descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas 
e João, que falam da vida e missão de Jesus, sendo que grande parte 
dos acontecimentos ocorreu na terra de Israel.

Neste estudo, falamos de um grande povo. De um tempo a outro da 
história, já havia 14 gerações; era muito tempo e muita gente! 

No capítulo 1, do livro de Mateus, lemos sobre a linha genealógica de 
Jesus e seu nascimento como Filho de Deus. 

Você sabe o que é genealogia? É uma ciência que estuda a origem, a 
evolução das famílias e, por conta disso, ajuda a construir e a recontar 
a história de uma família. 

Fazia parte da cultura do povo de Israel, a preservação da sua 
genealogia, pois, para eles, a identidade de uma pessoa estava 
enraizada na família, e preservar os nomes dos antepassados era 
uma forma de não perder a história, e sim, conservá-la para ensinar 
às gerações futuras. Além disso, por meio da genealogia de Jesus, 
vemos quantas pessoas fizeram parte da sua história e da sua 
trajetória. 

Também, é importante saber que várias mulheres fizeram parte 
da genealogia de Jesus, como a Rute, a Tamar, a Raabe. A presença 
delas rompia com o costume de escrever a genealogia sempre de pai 
para filho. Na história de Jesus, aparece o nome da sua mãe; leia em 
Mateus 1.16. 

Mas, que importância tem a genealogia trazer a história de uma 
pessoa? Na época de Jesus Cristo, por exemplo, as mulheres eram 
pouco valorizadas e, apenas os homens assumiam destaque. O fato 
de ter homens e mulheres na genealogia de Jesus prova que todas as 
pessoas são importantes e iguais diante de Deus.

Abrindo o site...Abrindo o site...
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Navegando...

Você sabe quantas pessoas fazem parte da sua 
história e genealogia? Com certeza são muitas, mais 
do que conseguirá contar! Um exemplo: a sua mãe 
tem uma mãe que é sua avó, que teve uma mãe que 
é sua bisavó, que teve uma mãe que é sua trisavó 
(chamamos popularmente de tataravó), que teve uma 
mãe, também, que seria sua tetravó, que teve uma 
mãe que seria sua pentavó, depois viria sua hexavó e 
heptavó e assim por diante...Ufa! Quanta gente!



20Página

Sala de Bate-papo

Salvar arquivos...

1– Um desafio para você. Tente recordar os nomes das pessoas que 
fazem parte da sua genealogia. Escreva abaixo, os nomes das pessoas 
que você se lembrar; das que não se lembrar, procure descobrir com sua 
família! Será importante e divertida a pesquisa! Escreva todos os nomes 
que você conseguir.

Você se lembrou das pessoas de sua família ou soube 
pouco sobre ela? Procure dialogar com quem convive 
com você sobre as pessoas que fazem parte da sua 
genealogia!

Eu me 
chamo:

Minha mãe 
se chama:

Minha avó 
se chama:

Minha trisavó 
se chama:

Minha tetravó 
se chama:

Minha pentavó 
se chama:

Minha bisavó 
se chama:



Antivírus...

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Senha
Liberdade

Antivírus...

“Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é este? Respondereis: 
É o sacrifício da Páscoa ao SENHOR, que passou por cima das casas 
dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nos-
sas casas. Então, o povo se inclinou e adorou.” (Êxodo 12. 26-27)

Conectando...

No texto bíblico de Êxodo 12.17-28, resumidamente, Deus apresenta 
a Si mesmo, ou seja, o próprio Deus mostra ao povo que Ele merece 
toda sua confiança e obediência.

O Senhor libertou o povo do Egito, cuidou dele no deserto, concedeu 
perdão e estabeleceu com ele uma aliança. Neste livro, o Senhor se 
revelou como pai; Deus amou e cuidou de Israel, como um pai e uma 
mãe cuidam do filho.
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Creio em Deus Pai 4



Abrindo o site...

O reconhecimento de Deus como Pai para Israel é fortemente 
reforçado na celebração da Páscoa.

O povo de Deus celebra a Páscoa para ensinar às futuras gerações 
que Deus é o Pai que cuida, zela, liberta e oferece vida plena a seus 
filhos e suas filhas. O texto relembra-nos que Deus faz parte da nossa 
história. 

Após a saída do povo hebreu do Egito, onde estavam escravos, Deus 
os ensinou a celebrar, anualmente, esse evento de libertação.

Abrindo o site...
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Em várias passagens do Novo Testamento, podemos 
ler sobre o sentido da Páscoa: Jesus morreu e 
ressuscitou, afirmando, de novo, que este momento 
teve um significado transformador e importante 
para o povo de Deus e sua história. 

Você já parou para pensar qual é o significado da 
Páscoa para você?

O amor de Deus e os atos de Jesus pelo seu 
povo são as maiores demonstrações do seu 
relacionamento paternal para conosco. Ele nos 
ama incondicionalmente, e isso jamais mudará.             

Navegando...
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1– Pensando em como lidamos com os nossos pais, e em como esse rela-
cionamento se dá no dia-a-dia, o que você pode fazer para que seja cada 
vez melhor?

2– Como é o seu relacionamento com Deus?

3– Cite três coisas que, em sua opinião, dificultam sua comunhão com 
Deus.

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

Se somos filhos e filhas de Deus, podemos nos sentir 
cuidados por este pai amoroso e, como filhos e filhas 
obedecê-Lo.
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