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MÓDULO 3 – CONHECENDO OS LIVROS DA BÍBLIA 
 

AULA 18 
 

FILIPENSES, COLOSSENSES, TESSALONICENSES 
 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Nessa aula EPK falaremos sobre as cartas enviadas para as igrejas de Filipos, Colossos e 
Tessalônica. 
O escritor dessas cartas tabém foi o apóstolo Paulo. A carta para igreja de Tessalônica foi a 
primeira do apóstolo Paulo, e foi encrita entre 51 e 52 depois de Cristo. Já as cartas as igrejas de 
Colosso e Tessalônica foram escritas entre 60 e 61dc. 
 
 
BASE BÍBLICA  
 
Filipenses, Colossenses, I e II Tessalonicenses 
 
SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 
Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteudo com as figuras que 
representem ao temas mencionados a seguir: 
 
Filipenses 

 Figura 1: Carta /  Paulo (incluir uma foto de Timóteo) 

 Figura 2: Cruz e coração (representando o amor que Paulo tinha em pregar a palavra)  

 Figura 3: Alegria 

 Figura 4: Curiosidades: prisão, Paulo e Silas, médico 
 
Colossenses 

 Figura 1: Carta / Paulo 

 Figura 2: Mentira / anjos 

 Figura 3: Salvação (cruz) 

 Figura 4: Família 
 
I Tessalonicenses 

 Figura 1: Carta / Paulo 

 Figura 2: Número 1 (primeira carta) 

 Figura 3: Comprimentar, consolar, ensinar (uma figura representando cada coisa) 

 Figura 4: Volta de Jesus 
 

II Tessalonicenses 

 Figura 1: Carta / Paulo 

 Figura 2: Dúvidas 
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 Figura 3: Ensinar / cruz 

 Figura 4: trabalho 
 
EXPOSIÇÃO DA AULA 
 
Nessa aula EPK falaremos sobre mais 4 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Dessa vez, as cartas 
foram endereçadas para as igrejas de FILIPOS, COLOSSOS, TESSALÔNICA. 
 
Já estudamos sobre diversas cartas aqui na Escola de Profetas Kids. Então vamos recordar: para 
quê Paulo escrevia essas cartas? (Incentive a participação) 
- Para ensinar como a igreja deveria se comportar 
- Para corrigir o que estava acontecendo de errado 
- Para incentivar o povo a servir a Deus 
- Para aconselhar sobre o que estava acontecendo 
- Para trazer revelações 
 
Nossa! Quantas coisas importantes Paulo trazia nessas cartas... Todos esses ensinamentos foram 
tão preciosos que serem como orientação para a igreja até os dias de hoje. 
Então, vamos ver logo o conteúdo das cartas de hoje. 
 
A primeira carta de hoje se chama Filipenses, pois leva o nome das pessoas que vivim na região 
de Filipos. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo e Timóteo ajudou a 
fundar essa igreja. 
Naquele época, como vocês já sabem, a igreja e as pessoas que serviam a Jesus eram muito 
perseguidas. Então Paulo escreveu a carta principalmente para acalmar a igreja e para mostrar 
como valia a pena sofrer e ser perseguido por amor a Jesus. 
Paulo na sua carta fala que viver para ele é servir a Cristo, e que essa é a maior alegria que ele 
poderia ter na vida. 
A carta aos Filipenses também é chamada de carta da alegria, pois ele menciona diversas vezes 
as palavras alegria e regozijo. 
Algumas curiosidades sobre o que aconteceu na cidade de Filipos:  
- Lembram quando Paulo e Silas quando foram presos e depois libertos por um terremoto? E o 
carcereiro daquele lugar foi salvo? Isso aconteceu em Filipos 
- E Lucas (o médico e escrito do evangelho de Lucas) foi pastor dessa igreja por 6 anos!!! 
 
Colossenses 
Paulo também escreveu uma carta aos Colossenses. Essas cartas foram escritas mais de 60 anos 
depois de Jesus nascer! 
A região de Colosso era muito importante naquela época, pois tinha um comércio forte e recebia 
muitos viajantes. Muitas pessoas poderiam ouvir falar de Jesus naquele lugar. 
Como a igreja crescia, começou a ter uma confusão nos ensimentos. As pessoas começaram a ter 
dúvidas sobre a Salvação em Cristo, e chegaram até a falar que os anjos deveriam ser adorados. 
Quando Paulo ficou sabendo dessas coisas, enviou uma carta para combater os falsos 
ensinamentos, trazendo a verdade da palavra de Deus.  
Nessa carta Paulo ensina que: 
1. Cristo é o Senhor de toda a criação, ele quem criou inclusive os anjos e os planetas  
2.Jesus é o mais importante da igreja 
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3. Jesus é caminho para a salvação 
A carta também fala sobre a união da igreja e do quanto é importante a família 
 
As 2 outras cartas que falaremos também foram escritas por Paulo e tiveram como destino a igreja 
de Tessalônica. 
A carta chamada de I Tessalonicenses foi a primeira carta escrita por Paulo. 
Foi uma carta que demonstra muito afeto àquele povo. Na carta, ele comprimenta a igreja enviando 
saudações a todos.  
Paulo também fortalece a fé dos irmãos da igreja, consolando aqueles que estavam sofrendo 
perseguições e que estavam sofrendo por aqueles que já morreram. A carta ensina também que 
Jesus quando voltar recompensará a todos aqueles que forem fiéis e livrará de todo o sofrimento. 
Paulo recomenda que a igreja se mantenha em santidade, em oração, que Jesus voltaria, não se 
sabe quando, me que devemos estar preparados. 
 
Depois de enviar a carta aos tessalonicenses, Paulo ficou sabendo que a igreja ficou muito ansiosa 
com a volta de Jesus. Muitos cristão ficaram com medo de perder a volta de Cristo, e por isso 
pararam de trabalhar para ficar o aguardando. 
Paulo então escreve uma segunda carta, chamada II Tessalonicenses para que não haja mais 
dúvidas ou interpretações incorretas.  
Nessa carta, ele esclarece os ensinamentos da primeira carta, explicando que devemos esperar 
pacientemente no Senhor. 
Paulo traz instruções sobre a disciplina que o cristão deve ter, a importãncia do trabalho e o trata 
também a questão da ociosidade. 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
 
Qual foi a primeira igreja fundada por Paulo? 
Quem foi o amigo de Paulo que ajudou na fundação da primeira igreja? 
Qual igreja estava seguindo ensinamentos incorretos (heresia) e recebeu uma carta que 
confrontava isso? 
Qual foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu? 
Qual carta esclarece questões sobre a volta de Jesus? 
 
 
VERSÍCULO 
 
“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece”. Filipenses 4:13. 
 
“Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para 
ele.” Colossenses 1:16 
 
“Orai sem cessar”. I Tessalonicenses 5:17 
 
“Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, e na paciência de Cristo.” II 
Tessalonicenses 3:5 
 
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 
 
Memorize Filipenses 4:13 e faça uma ilustração com as situações que você precisa da força de 
Deus para vencer. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/4/13
https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/1/16
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AULA 19 
 

TIMÓTEO, TITO, FILEMON 
 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
Continuaremos o estudo das cartas Paulinas falando sobre I e II Timóteo, Tito e Filemon. 
 
Essas cartas foram escritas no período de 63 a 67 depois de Cristo. 
Observem que em todas as cartas paulinas existe uma forte perseguição da igreja, Paulo na 
maioria das vezes escreveu em prisões e sempre em suas palavras traz uma mensagem de 
perseverança, se perseguir o alvo, não desistir nem se enfraquecer ou se contaminar. 
 
Realmente o apóstolo Paulo é um grande exemplo a ser seguido, e seus ricos ensonamentos deve 
ser estudados e seguidos.  
 
Como verão na exposição da aula, as cartas de I Timóteo e Tito tem um foco muito grande para as 
lideranças da igreja, Filemon aborda principalmente o perdão e II Timóteo a perseverança. Vemos 
em II Timóteo o exemplo dos envios apostólicos, onde Paulo movimenta mudanças em relação as 
lideranças das igrejas de acordo com o momento que cada uma estava vivendo. 
 
Meditem nesses livros antes de iniciar a aula, preparem as imagens de forma que as crianças 
consigam se prender a histórica. Com certeza você verá muitos frutos dessa entrega. 
 
Boa aula! 
 
BASE BÍBLICA  
 
I e II Timóteo, Tito e Filemon 
 
SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 
Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteudo com as figuras que 
representem ao temas mencionados a seguir: 
 
I Timóteo 

 Figura 1: Carta /  Paulo  

 Figura 2: Pastor  

 Figura 3: Manual 
 
II Timóteo 

 Figura 1: Carta / Paulo 

 Figura 2: prisão e abandono 

 Figura 3: perseverança 

 Figura 4: Roma 
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Tito 

 Figura 1: Carta / Paulo 

 Figura 2: igreja 

 Figura 3: afastar de coisas erradas 
 

Filemon 

 Figura 1: Carta / Paulo 

 Figura 2: pessoa rica 

 Figura 3: escravo 

 Figura 4: perdão 
 
 
 
EXPOSIÇÃO DA AULA 
 
Na aula de hoje continuaremos os estudos das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. 
 
Vocês devem se lembrar em aulas anteriores que falamos de um amigo de Paulo que participou de 
muitas de suas viagens missionárias, ajudou a abrir igrejas, etc.... A Bíblia conta que ele era jovem 
e já era um grande servo de Deus. 
Alguém sabe de quem estamos falando? De Timóteo! 
 
A primeira carta que falaremos hoje Paulo enviou para seu amigo Timóteo.  
Timóteo tinha recebido um grande desafio: ser ministro na cidade de Éfeso. Então Paulo enviou 
essa carta para encorajá-lo para essa importante missão. 
Essa carta tem muitas orientações importantes para pastores e lideres da igreja. 
A carta de I Timóteo é como um guia com conselhos práticos de como um líder da igreja deve 
atuar, fala sobre os ministérios e o papel das pessoas na igreja. 
Certamente essa carta ajudou muito a Timóteo, pois até hoje ela ensina a igreja. 
 
A segunda carta enviada a Timóteo (II Timóteo) foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. 
No momento que ele escreveu essa carta ele estava preso em Roma por pregar o evangelho. A 
situação não estava nada favorável para Paulo, muitos o abandonaram e provavelmente ele sabia 
que seria executado por aqueles que não aceitavam a pregação do evangelho. 
Mesmo vivendo toda essa dificuldade, Paulo incentiva Timóteo a continuar pregando o evangelho e 
a preseverar em seu ministério, independente da dificuldade. 
Nessa carta Paulo também pede para Timóteo ir até Roma pois precisaria que ele continuasse a 
pregação do evangelho por lá. 
 
A terceira carta que falaremos hoje foi destinada a Tito. 
Tito foi um grego que se converteu e se tornou pastor na Grécia. 
Essa carta foi escrita por Paulo na mesma época de I Timóteo (+-63 anos depois de Cristo) e com 
objetivo semelhante. 
Nessa carta Paulo ensina como liderar a igreja, como a igreja deve ser organizada e traz 
recomendações importantes sobre a visão apostólica e santidade. 
Paulo ensina também que devemos ser exemplos no falar e no agir. Devemos nos afastar dos 
falsos mestres e não nos contaminarmos com as coisas erradas.  
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A última carta que falaremos hoje foi escrita a Filemon. 
Filemon era um grande amigo de Paulo. Ele era muito rico, morava em Colossos e os cultos da 
igreja aconteciam na sua casa. 
Naquela época era comum que as pessoas ricas tivessem escravos, e Filemon tinha um escravo 
que fugiu de sua casa. Esse escravo se chamava Onésimo. 
Um dia, Onésimo conheceu a Paulo e se converteu, decidindo seguir a Jesus. 
Paulo orientou Onésimo a voltar para a casa de Filemon. 
Então Paulo escreveu essa carta para Filemon receber Onésimo de volta, não como um escravo, 
mas como um irmão em Cristo.  Normalmente os escravos que fugiam eram severamente 
castigados, e podiam até ser mortos. Mas Paulo ensina a Filemon que em Cristo devemos perdoar 
aqueles que nos prejudicaram. E orienta que ele exerça esse amor de Cristo. Esse livro traz um 
grande ensimando sobre o perdão, que ultrapassa os costumes e injustiças. 
Paulo também se propõe a pagar todos os prejuizos que Filemon teve depois que Onésimo fugiu. 
Que exemplo lindo do amor que Paulo mostra, se propondo a pagar por algo que não deve. Essa 
atitude de Paulo se assemelha ao amor de Cristo, que pagou um alto preço por nós pecadores. 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
 
Quais livros trazem recomendações para os pastores liderarem a igreja? 
Qual foi o último livro que Paulo escreveu, um pouco antes de morrer? 
Qual o grande ensinamento do livro de Filemon? 
 
VERSÍCULO 
 
 “Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.” I Timóteo 3:1 
 
“Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu 
ministério.” 2 Timóteo 4:5  
 
“Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da 
vida eterna.” Tito 3:7 
 
“Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo.” Filemon 1:21 
 
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 
 
Ler Filemon e fazer uma ilustração sobre como Filemon deve ter recebido Onésimo. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/4/5

