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Este material visa auxiliar as famílias no culto doméstico. Nosso desejo é
que juntos possam aprender sobre Jesus o Grande Eu Sou!

Os estudos bíblicos estão sempre divididos em captação, explicação,
implicação e aplicação. Se você juntar as iniciar desta palavras formará a
palavra CEIA! Quanto tempo levamos para preparar uma ceia de Natal?
Gastamos tempo com planejamento, pesquisa e preparação. Para ensinar as
crianças a Palavra  de Deus acreditamos que não possa ser diferente. 

Então leia o texto bíblico primeiro, anote suas ideias e impressões e só
depois venha para o material! A captação é um recurso para introduzir a
história, uma forma de captar a atenção da criança para o tema. Na
explicação vamos colocar os pontos importantes do texto que tiramos de
nosso estudo pessoal da Bíblia apoiado em comentários e pregações sobre
os temas. A implicação nos mostrará o que está história tem a ver com
nossas vidas e finalmente a aplicação nos trará aplicações práticas para
nosso cotidiano.

Que Deus os abençoe neste privilégio, que é apresentar as verdades divinas
para a sua família!
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Versículo tema

Falar com Deus

https://youtu.be/2535dRgfsTk

Toc toc toc

https://youtu.be/IM5V9y9ROQs

Hoje sei quem tu és

https://youtu.be/TyI5JO9dFt8

Músicas

“Eu sou a porta; quem entra por mim será
salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem.”

  João   10:9   NVI  

https://youtu.be/2535dRgfsTk
https://youtu.be/IM5V9y9ROQs
https://youtu.be/TyI5JO9dFt8


Captação: Jesus disse que é a porta. Pra que serve uma porta você sabe? As
portas abertas nos permitem entrar em outros ambientes. Você já sentiu
muita vontade de ir no banheiro(ou outras situações) e chegou lá e a porta
estava fechada? Como você se sentiu ao encontrar a porta fechada? Há 4
palavras em grego para porta. A palavra grega utilizada neste texto (thyra)
significa porta ou oportunidade. Uma porta aberta quando você está
apertado é uma oportunidade de alívio. Vá até as portas da sua casa e
brinque de abrir e fechar. Lembre-se uma porta aberta é uma
oportunidade.

Explicação: Jesus fala aqui diretamente sobre os falsos mestres. Ele começa
dizendo que “Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das
ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante.”   vs. 1  ,
isso quer dizer que existem pessoas dentro de nossas igrejas que não
entraram pela porta. Que não compreenderam que para ser filho de Deus é
preciso ter um encontro genuíno com Jesus. Ninguém pode ser filho de
Deus se não receber a Jesus e crer nEle. 

Por isso Jesus se chama de porta. Se você quer conhecer a Deus, se deseja
se tornar filho de Deus tem que passar por essa porta. Você precisa receber
Jesus como Salvador. E se você já tem esse Salvador precisa aproveitar a
oportunidade (porta aberta) diária para conhecer mais a Jesus. Precisa
estudar a Bíblia para nunca ser enganado pelos falsos mestres. Não ter
roubada a sua alegria, sua paz por não conhecer mais e mais a verdade.

Implicação: A entrada por esta porta é gratuita, não fique apenas do lado
de fora olhando para a porta. Entre nesta porta e desfrute de tudo que
Jesus preparou para você viver. É importante lembrar que ao entrar por
essa porta é importante aproveitar a oportunidade (porta aberta) todos os
dias para conhecer a Jesus.

Aplicação: Se você ainda não entrou por esta porta, se não conhece a Jesus.
Faça isso hoje, porque esta porta não ficará aberta para sempre. Faça esta
oração: Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador e que preciso de Jesus para ser
seu filho, preciso de Jesus para ter nova vida, para aproveitar tudo que o Senhor
criou para que viver. Senhor eu entrego minha vida, meu coração em suas mãos. Eu
quero hoje mesmo entrar por esta porta. Em nome de Jesus, amém.

Dia 1 - Jesus, a porta
João 10.1-9



Dia 1 - Data      /       /   

Se você já entrou por esta porta te convido a pintar o desenho a seguir.
Escreva na porta fechada Jesus e depois na porta aberta todas as bençãos que
temos por sermos filhos de Deus (exemplo: alegria, paz…). Termine com uma
oração agradecendo a Deus por ter enviado Jesus para nos salvar e por tudo
que essa salvação faz em nossas vidas.



Captação: Hoje lemos no texto duas vezes a palavra porta. No hebraico são
utilizadas duas palavras, a primeira é mezû·zā para denominar a viga
superior. E a segunda é pěʹ·ṯǎḥ para falar sobre a porta de entrada da casa.
Já aconteceu de você estar andando na rua e começar a chover e ficar todo
molhado? Deixe que a criança conte a experiência. Já aconteceu de você
estar em casa e começar a chover? Tomar chuva pode ser gostoso, mas
uma chuva de pedras, com muitos raios e trovões?

Explicação:   Leia o trecho que vai falar da última praga ou conta para a
criança ter uma noção do contexto geral. A história de hoje vai nos lembrar
do que Deus disse para o povo de Israel. “Quando o Senhor passar pela
terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais
da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor
entre na casa de vocês para matá-los.” vs.23. A instrução de Deus foi muito
clara.

Se o povo obedecesse e passasse o sangue do cordeiro na viga superior e
nas laterais da porta de entrada da casa, o anjo do Senhor passaria e não
haveria morte. As casas daquela época eram diferentes das nossas. Não
havia portões, você abria a porta e já estava na rua. Por isso Deus orienta o
povo a passar o sangue na porta de entrada da casa. 

Implicação: Obedecer a instrução de Deus salvou o povo de Israel da
morte, o mesmo acontece conosco. A obediência a palavra de Deus nos
coloca dentro da casa na qual o sangue do Cordeiro está na porta de
entrada. Ali estamos sempre seguros da morte eterna.

Aplicação: Você sabe quais instruções Deus deixou para que tenhamos vida
em abundância, para que possamos viver seguros? Pesquise na Bíblia
algumas das instruções que Deus deixou, como por exemplo, filhos
obedeçam aos pais. Cuide da porta de entrada da sua vida, não permita que
o mal entre. Converse com a criança sobre as músicas que ela gosta de
ouvir, programas que gosta de ver. Eles agradam a Deus, permitem que a
criança seja mais parecida com Jesus?

Dia 2 - Porta de entrada da casa

Êxodo 12.23



Há várias portas de cada lado, um lado da obediência e o outro lado da
desobediência. Escreva nas portas da desobediência, o que você tem deixado
entrar? Birra? Mentira? Preguiça? Medo? E nas portas da obediência, escreva o
que você tem deixado entrar? Leitura da Palavra? Oração? Obediência aos
pais? Obediência aos professores? Falar a verdade?

ObediênciaDesobediência

Dia 2 - Data      /       /   



Captação: Ontem aprendemos que a palavra porta no grego pode
significar porta e oportunidade. Hoje vamos aprender uma dos
significados de porta em hebraico. Há 8 palavras em hebraico que podem
ser utilizadas para porta e vamos aprender algumas delas ao longo da
semana. Hoje vamos aprender “děʹ·lěṯ”(palavra em hebraico) que é a
palavra utilizada neste texto. Ela significa porta da casa, porta do quarto.
Então a Bíblia está falando da porta que nós conhecemos! Ande pela sua
casa e conte quantas portas sua casa tem.

Explicação: Leia o trecho de 2 Reis 4.8 - 37, caso seja longo para os
pequenos, conte a história e leia o versículo 21, prossiga contando a história
e depois leia o versículo 33. O profeta veio trazer esperança e alegria para
essa família, mas tudo isso acabou quando o menino veio a falecer. E o que
a mãe deste menino faz? A Bíblia diz que  “Ela subiu ao quarto do homem
de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta.” (v.21). Ontem
aprendemos que uma porta aberta é uma oportunidade, hoje estamos
vendo que uma porta fechada representa dor, tristeza e desânimo. Aquela
mulher sunamita colocou seu filho morto ali e fechou a porta. Contudo, ela
fechou a porta e foi atrás do profeta.

Quando o profeta chega o que ele faz? “Ele entrou, fechou a porta e orou
ao Senhor.” (v.33). O profeta e a mulher fecharam a porta. A mulher saiu e
fechou, porque estava muito triste, o profeta entrou e fechou, porque ele
estava muito triste. Quando você está triste o que você costuma fazer? Você
quer ficar sozinho chorando? Você quer chorar na frente das pessoas?
(Ajude a criança a pensar no que ela faz quando está triste e chora).

Implicação: Muitas vezes somos como a mulher sunamita diante dos
problemas saímos, fechamos a porta e saímos vagando em busca de ajuda.
Mas nós deveríamos fazer como o profeta, quando ficarmos tristes,
cansados, perdidos, deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e
ORAR ao Senhor que nos ouve e pode nos auxiliar em nossas dores.

Aplicação: Quando nós queremos privacidade, quando queremos
momentos de intimidade, nós fechamos portas. Então fechar portas não
significa apenas dor sem consolo, falta de oportunidade. Mas uma grande
oportunidade de orar ao Senhor pedindo ajuda e direção.   “Mas, quando
você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em
secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.” Mateus 6.6

Dia 3 - A porta do quarto

2 Reis 4.33



Neste momento vamos fazer uma porta com palitos de sorvete. Em cada
palito vamos escrever um pedido, essa porta vai representar nossa porta
fechada em busca de mais intimidade com o Senhor.
Ao final desta atividade ore por esses pedidos, ore por eles todos os dias até
que Deus os responda. Se quiser faça um quadro de sua porta fechada e
quando receber uma resposta faça outra porta e coloque a resposta. 

Dia 3 - Data      /       /   



Captação: Brinque de telefone sem fio com as crianças antes de começar o
culto. Depois leia o texto escolhido e pergunte para elas se nossas orações
são ouvidas por Deus da mesma forma que ouvimos no telefone sem fio.
Deixe que elas respondam. 

Explicação: A palavra utilizada para porta neste texto é thyra, a mesma
palavra utilizada por Jesus quando diz que Ele é a porta. O trecho que
vamos estudar hoje é do sermão do Monte. Um sermão que Jesus pregou
aos discípulos para ensinar a ele verdades muito profundas a respeito da
vida cristã.

Em Mateus 6, Jesus chama os discípulos a compreenderem que da mesma
forma que Jesus cuidou dos pobres e os ajudou em suas necessidades nós
devemos ser generosos e doadores no cuidado com nosso próximo. Da
mesma forma como cristãos devemos orar.

Porque Jesus nos ensina a orar em nosso quarto? Porque Ele diz que
devemos orar ao Pai que nos ouve em secreto? J.C. Role diz em seu
comentário sobre este texto que: Jesus “toma por certo que todos quantos
se intitulam seus discípulos serão pessoas de oração.” (p.36).

Implicação: Onde você costuma orar? Apenas na igreja na frente de outras
pessoas? No almoço na frente de sua família? Mas você ora sozinho em seu
quarto? Você procura a ajuda de Deus em secreto? A marca do verdadeiro
cristão é falar com Deus todos os dias em secreto, em seu quarto com a
porta fechada. Lembram da história de Eliseu? Vamos fechar nossa porta e
nos colocar diante de Deus.

Aplicação: Se seu filho ainda é pequeno ajude-o a orar todos os dias antes
de dormir, antes de ler a Bíblia. Ensine-o a orar em secreto em seu quarto,
pra que ele compreenda que é um momento de intimidade com Deus. Se
seu filho é grande e não tem o hábito de orar o incentive e o auxilie. Caso
ele tenha o hábito incentive-o a orar por missões, por seus líderes, pelas
pessoas de seu convívio.

Dia 4 - Quarto de oração
Mateus 6.6



Anote 3 pedidos pelos quais orar a Deus em secreto todos os dias. Coisas que
te entristecem, que te deixam ansioso. Pode ser uma prova na escola, um
trabalho muito difícil, seu irmão que te incomoda, a dificuldade em ser
obediente, etc.

Dia 4 - Data      /       /   

“Mas, quando você orar, vá

para seu quarto, feche a porta

e ore a seu Pai, que está em

secreto. Então seu Pai, que vê

em secreto, o recompensará.” 

Mateus 6.6



Captação: Coloque obstáculos para dificultar a entrada em uma porta da
sua casa. Se ela for de correr deixe um espaço bem pequeno que só uma
pessoa por vez passe. Faça isso com a porta completamente aberta.

Explicação: Jesus quer nos ensinar mais uma vez que andar com Ele não é
tarefa simples e que muitas pessoas não farão isso. A palavra grega
utilizada aqui é pylē, que quer dizer portão. Isso quer dizer que o portão
para entrar no céu é estreito, só entrarão neste portão os salvos em Cristo
Jesus.

Como saber se sou salvo em Jesus? Eu me arrependo dos meus pecados?
Reconheço que Deus é Criador, Senhor e Salvador? Eu tenho o desejo de
estudar a Bíblia? Tenho buscado viver uma vida santa? Eu sei que significa
ter uma vida santa? Eu amo a igreja e amo estar com meus irmãos da fé? Eu
falo de Jesus e tenho esse constante desejo? 

Se você ainda não entrou por esta porta, se não conhece a Jesus. Faça isso
hoje, porque esta porta não ficará aberta para sempre. Faça esta oração:
Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador e que preciso de Jesus para ser seu filho,
preciso de Jesus para ter nova vida, para aproveitar tudo que o Senhor criou para
que viver. Senhor eu entrego minha vida, meu coração em suas mãos. Eu quero hoje
mesmo entrar por esta porta. Em nome de Jesus, amém.  

Implicação: Se eu sou cristão, se eu já entrei por esta porta, preciso pedir a
Deus desejo para ler a Bíblia, porque aprendemos semana passada que a
Palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. Então para compreendermos o
que é uma vida santa, para amar mais a igreja e ter desejo intenso de
compartilhar o Evangelho com outras pessoas eu preciso estudar a Bíblia.

Aplicação: Se alimente hoje mesmo de Jesus o pão da vida, a Luz que
ilumina nosso caminho e nos dá direção, a porta pela qual entramos e por
meio da qual podemos ter acesso a Deus todos os dias.

Dia 5 - Porta larga e estreita
Mateus 7.13



Dia 5 - Data      /       /   

Recitem juntos os versículos das últimas três semanas e  desenhe um pão,
uma lâmpada e uma porta para lembrar das falas de Jesus.
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