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MÓDULO 3 – CONHECENDO OS LIVROS DA BÍBLIA 
 

AULA 14 
MATEUS, MARCOS, LUCAS E JOÃO 

 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Iniciaremos nessa aula o estudo do Novo Testamento. Esse estudo começa com os 4 evangelhos, 
Mateus, Marcos, Lucas e João. Apesar desses 4 livros falarem sobre o mesmo tema: o ministério 
de Jesus, eles foram escrito com propósitos diferentes, e para atingir públicos diferentes. 
Entenderemos nessa aula a diferença desses livros, quem foram os seus escritores e as principais 
histórias contidas nos neles. 
 
BASE BÍBLICA  
 
Mateus, Marcos, Lucas e João 
 
SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 
Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteudo com as figuras mencionada s 
a seguir: 
 
Mateus 

 Figura 1:  Apóstolo Mateus 

 Figura 2: judeus   

 Figura 3: Jesus o Messias 

 Figura 4: árvore genealógica, nascimento de Jesus, Tentação no deserto, Jesus ensinando 
o povo, morte e ressurreição de Cristo 

 
Marcos 

 Figura 1:  Marcos 

 Figura 2: romanos 

 Figura 3: Jesus o incansável servo 

 Figura 4: Muitos milagres, curas (cura da filha de Jairo, Multiplicação dos pães e peixes, , 
Jesus andando sobre o mar) 

 
Lucas 

 Figura 1:  Lucas - médico 

 Figura 2: amigo Teófilo / gregos 

 Figura 3: Jesus homem perfeito 

 Figura 4: Jesus aceitando a todos (pobres, ricos, viuvas) 

 Figura 5: Maria estava grávida, o nascimento, batismo de Jesus, muitos milagres, as bem 
aventuranças, 

 
João 

 Figura 1:  João 
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 Figura 2: igreja 

 Figura 3: Jesus = Deus 

 Figura 4: Pessoas reconhecendo Jesus como Deus 

 Figura 5: O amor de Cristo 
 
 
EXPOSIÇÃO DA AULA 
 
Na aula EPK de hoje iniciaremos o estudo do NOVO TESTAMENTO. 
Quem aqui sabe qual a diferença do Novo Testamento para o Antigo? O Novo Testamento foi 
escrito DEPOIS da vinda de Jesus, enquanto o Antigo foi escrito ANTES de Jesus. 
 
Os livros que falaremos hoje são muito especiais, eles são chamados de EVANGELHOS, porque 
eles contam muitas histórias que aconteceram enquando Jesus estava aqui na terra, fala sobre 
milagres que Jesus fez, seu nascimento e ressurreição. 
 
Quem sabe de quais livros estamos falando? Quem trouxe uma Bíblia pode consultar! 
Os livros que falaremos hoje são: Mateus, Marcos, Lucas e João. 
 
Mas eles livros são exatamente iguais? O que tem de diferente neles? 
É exatamente isso que vamos aprender! 
 
O primeiro livro que falaremos é MATEUS. Esse livro foi escrito por Mateus, que era cobrador de 
impostos e foi chamado para ser apóstolo de Jesus. 
O livro de Mateus foi escrito especialmente para os judeus. Ele fala em diversas passagens a 
missão de Cristo ao Judeus e reforça em diversos versículos que Jesus é o Messias. E o que 
significa isso? Que Jesus é o Salvador que livra a todos da morte e do pecado e traz vida e paz 
aos homens. Muitos judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, e eles continuavam 
esperando por outro que seria o Salvador. Por isso esse livro foi muito importante para reforçar que 
Ele é o Messias. 
No livro de Mateus temos a história de Jesus sendo contada desde a sua árvore genealógica. 
Alguem sabe o que é árvore genealógica? É a lista de todos os ancestrais de Jesus, ou seja, os 
pais, avós e todos da família de Jesus desde o início do mundo. No livro de Mateus encontramos 
relatos lindos de milagres e muitos ensinamentos. Encontramos a história do nascimento de Jesus, 
o momento em que Ele jejuou 40 dias e foi tentado no deserto, diversas histórias de Jesus 
ensinando o povo e  a morte e ressurreição de Jesus. 
 
O livro de MARCOS, foi escrito pelo próprio Marcos, que era de uma família cristã. Ele foi um 
seguidor de Pedro e acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. 
Esse livro foi escrito especialmente para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus. 
Provavelmente Marcos buscava animar os romanos que estavam sofrendo perseguições por 
optarem por seguir a Cristo. 
O livro de Marcos contém muitas histórias parecidas com os outros livros, mas ele destaca a 
característica de Jesus como Servo. As histórias contidas em Marcos mostram muito Jesus 
servindo o povo, sendo obediente a ordem de Deus Pai, sendo fiel até o último momento. O livro de 
Marcos contém muitos milagres, curas, com o objetivo de mostrar, através de experiências reais 
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vividas por aquele povo, que Jesus é o Salvador. Encontramos nesse livro histórias como a 
multiplicação dos pães e peixes, a cura da filha de Jairo, Jesus andando sobre o mar, etc. 
 
O terceiro evangelho que estudaremos é Lucas. Quem escreveu foi o próprio Lucas. Ele escreveu 
esse livro para os gregos, mais especificamente o livro é destinado ao seu amigo Teófilo. . Lucas 
era médico, ele não caminhou com Jesus, não viu os milares de Jesus, mas ele fez uma profunda 
investigação de quem era Jesus, o que ele tinha feito e regristrou tudo em seu livro.  
A maior enfase que Lucas dá em seu livro é mostrando que Jesus era um homem perfeito. Isso 
porque os gregos valorizavam muito a questão da perfeição humana. No livro de Lucas 
encontramos diversas passagens mostrando que Deus não faz diferença entre as pessoas, mas 
ele busca resgatar a todos. Vemos isso muito claro na história de Zaqueu (o cobrador de impostos 
que subiu na árvore para ver Jesus), a passagem do bom samaritano, Jesus chamando os 
pecadores, pobres, ricos, viuvas. O livro de Lucas conta a história de Jesus desde que Maria 
estava grávida, o nascimento, batismo de Jesus, muitos milagres, as bem aventuranças, etc 
 
O último livro que compoe o evangelho é o livro de João. Esse livro foi escrito 50 anos depois da 
ressurreição de Cristo. 
João ficou conhecido como o discipulo a que Jesus amava. Além do evangelho de João ele 
também escreveu o livro do Apocalipse. 
O livro de João foi escrito para a igreja, e tem como pricipal mensagem mostrar a santidade de 
Jesus.  João fala muito em seu livro sobre fé, que devemos crer e amar ao Senhor e que a 
salvação vem pela fé. Nesse livro vemos o relato de diversas pessoas reconhecendo que Jesus é 
Deus (Tomé, João Batista, Pedro, Marta, etc). Esse livro além de conter várias histórias sobre a 
vida e os milagres de Jesus (ressurreição de Lazaro, transformação de água em vinho), ele traz 
muitos ensinamentos espirituais de como devemos seguir a Cristo. O livro de João é o mais 
profundo dos evangelhos, pois ele traz a expressão do sentimento de Cristo, mostrando 
principalmente o amor como a essencia de Cristo. 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
 
Quais os nomes dos livros chamados de Evangelhos? 
Que livro enfatiza o amor de Jesus? 
Os evangelhos foram escritos pensando em publicos diferentes?  
 

 
VERSÍCULO 
 
 “E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel”. 
Mateus 15:24 
 
 “Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate de muitos.” Marcos 10:45 
 
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido” Lucas 19:10 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/10/45
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“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele 
que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16 
 
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 
 
Escolha uma das histórias contidas em um dos Evangelhos e faça uma ilustração sobre essa ela. 


